


 

   

Voorwoord 

We zijn uitermate trots dat we, de Belgische en 

Nederlandse afdeling van de Salvatoriaanse 

Hulpactie, samen  97  projecten financieel gesteund 

hebben voor een totaal bedrag van € 734.987. 

In ons jaarverslag vindt  u een uitgebreid 

jaaroverzicht van onze activiteiten, doelstellingen en 

financiële resultaten. M.a.w. veel leesttekst!  

In deze brochure maken we graag plaats voor een 

overzicht van elk project afzonderlijk. Zo krijgt u, 

donateur, een transparant en duidelijk beeld hoe wij 

uw giften besteed hebben. Welke projecten voldeden 

aan onze doelstelling? Tot welke millennium-

doelstelling ze hun bijdrage leverden? Welke impact 

deze projecten hadden op de samenleving in de 

ontwikkelingslanden? 
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Beste lezer, 

Dank zij een korte beschrijving van de projecten en de concrete verwijzing 
aan welk van de 8 millenniumdoelen elk project heeft bijgedragen, mogen 
wij met fierheid besluiten dat onze Salvatoriaanse Hulpactie werkelijk haar 
best doet om de levenstandaard van de mensen in het Zuiden te 
verbeteren. Waarschijnlijk, is bij het lezen van al die projecten u ook 
opgevallen dat kinderen, jongeren, jonge moeders en vrouwen veel 
aandacht krijgen. Wanneer kinderen goed onderwijs kunnen volgen, een 
tehuis vinden waar ze waardig opgevangen worden, zijn ze zeker en vast 
een goede waarborg voor de toekomst van hun land. Vandaar dat wij graag 
onze steun geven aan projecten zoals: aankoop van lesmateriaal, inrichten 
van klaslokalen, renovatie van scholen, uitbouw van infrastructuur voor 
internaten, weeshuizen en opvangtehuizen. 

Eveneens vinden wij het heel voornaam dat jonge moeders en vrouwen 
gesteund worden. Daarom financieren wij  voor hen projecten die 
vormingscursussen aanbieden: alfabetisering, praktijk zoals snit en naad, 
voeding, landbouw en bewustmaking van eigen waarde. 

Daarnaast financierden wij ook projecten waar het ging om 
inkomensverbetering, gezondheidszorg, voedsel, water, sanitair en 
elektriciteit. 

Onze projectverantwoordelijke, Mevr. Josiane Vanderheyden, die 
nauwkeurig alle projecten opvolgt, leest heel vaak op het einde van de 

rapportering van de projecten hartverwarmende dankbetuigingen, waarin 
staat te lezen hoe de geslaagde uitvoering van het project telkens weer 
veel vreugde bij de mensen teweeg brengt. 

Als Salvatoriaanse Hulpactie weten wij, dat wij deze dank vooral aan onze 
weldoeners en sympathisanten verschuldigd zijn. Want het is enkel dank zij 
hun jarenlange steun en ook door de Salvatoriaanse Hulpactie op te nemen 
in hun testament dat wij elk weer opnieuw in staat zijn zoveel zinvolle 
projecten van onze missionarissen, ontwikkelingshelp(st)ers en plaatselijke 
NGO’s in de ontwikkelingslanden te realiseren. 

En daarom aan al onze weldoeners, nogmaals van harte dank! 

 

 

Gerry Gregoor 
Directeur Salvatoriaanse Hulpactie 

 en Ontwikkelingshulp  
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