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Met veel dankbaarheid mag de Salvatoriaanse Hulpactie dit jaar terugblikken op 
haar 60ste verjaardag. Wij zeggen heel graag “met veel dankbaarheid”, omdat de 
Salvatoriaanse Hulpactie zich ervan bewust is dat ze dit mooie werk zo lang heeft 
mogen doen dankzij de steun van haar vele trouwe weldoeners en missievrienden, die 
onze organisatie een heel warm hart toedragen. Ook de paters Frans Driessen (+1981) 
en Theo Palmans (+2005), beiden salvatorianen, moeten wij wel intens dankbaar zijn, 
omdat zij in 1963 de Hulpactie hebben opgericht. Wij zijn u, beste lezer, dankbaar 
omdat u steeds trouw ons informatieblad leest en sympathie heeft betoond voor onze 
organisatie!

Salvatoriaanse Hulpactie zestig jaar!

Terugblik

Als wij terugkijken naar de voorbije 60 jaar, 
kunnen wij toch met enige trots zeggen dat 
we vele projecten in landen in het Zuiden 
gesteund hebben. Waterputten, inrichting 
scholen, aankoop graanmolen, alfabetisering, 
snit- en naadopleiding… Dit zijn maar enkele 
voorbeelden van kleinschalige projecten die 
een directe impact hebben en nog hebben op 
de plaatselijke bevolking. Zo lazen we in de 
nieuwsbrief ‘Kinderen van de zon’ een mooi 
‘dankjewel’ van Ruth, een meisje van 11 jaar 
uit Peru. Zij kan nu spelen in de speelotheek. 
De inrichting van dit lokaal werd mede 
ondersteund via onze projecten.

Maar ook duurzame projecten worden 
gesteund en uitgevoerd. Wij denken dan aan 
bijenteelt, drinkbaar water, opvang regenwater, 
biogasinstallatie, bestrijding van ontbossing... 
Het behoud van het klimaat loopt als een 
belangrijke rode draad doorheen de projecten. 
In het rapport uit Oeganda, uitbreiding 
bijenteelt, lezen we dat het project een succes 
is! De jongeren zijn er actief mee bezig en de 
opbrengst van de honing is zelfs hoger dan 
verwacht. De rapportage van een project is 
belangrijk, omdat wij daarmee kunnen staven 
dat de geldmiddelen op een correcte manier 

besteed worden. Op die manier hoopt de 
Salvatoriaanse Hulpactie mensen te kunnen 
helpen om uit hun armoede te treden en te 
groeien tot zelfstandigheid.

Project 21/001 Drinkbaar water, Congo
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Financiële kinderadoptie 

Naast het ondersteunen van projecten, 
heeft de Salvatoriaanse Hulpactie een 
heel bijzondere aandacht voor kinderen. 
Kinderen zijn immers de toekomst voor de 
goede ontwikkeling van een land. Via onze 
‘financiële kinderadoptie’ kunnen wij vele 
kinderen steunen. “Wij” is eigenlijk niet 
juist, want het is door de bijdrage van onze 
sponsors, adoptieouders, dat wij deze steun 
kunnen doorsturen. De kinderen kunnen met 
het beetje hulp dat ze ontvangen, een beroep 
leren en zo ‘op hun eigen benen staan’. Voor 
het bedrag van € 16,50 per maand kunt u een 
kind in een arm land steunen. Het doet ons 
altijd veel deugd om te lezen dat een jongen 
schrijnwerker of bouwvakker is geworden, of 
een meisje dat haar verpleegstersdiploma op 
zak heeft. Heel vaak gaan de kinderen terug 
naar hun dorp, waar ze zijn opgegroeid en 
zetten ze zich nu zelf in om hun lotgenoten 
te helpen. 

Voorbestemde giften

De Salvatoriaanse Hulpactie zorgt er 
eveneens voor dat voorbestemde giften 
van familieleden en vrienden van 
missionarissen, ontwikkelingshelpers of 
vierde pijlerbewegingen in het land waar zij 
werkzaam zijn aankomt. 

Bron van inkomsten

Via haar driemaandelijks infoblad 
“Salvatoriaanse Hulpactie”, elektronische 
nieuwsbrief, blogartikelen en website vraagt 
de Salvatoriaanse Hulpactie haar weldoeners 
en lezers om projecten te ondersteunen. 
Het gebeurt dat een weldoener ons heel 
aangenaam verrast! Bij het vieren van een 
jubileum vragen ze aan hun gasten om in 
plaats van een geschenk liever een gift 
te doen aan de Salvatoriaanse Hulpactie. 
Hetzelfde gebeurt soms ook bij een overlijden 
van een weldoener. Hij of zij heeft op het 
overlijdensbericht aangegeven om “bloemen 
noch kransen” aan te brengen, maar het geld 
in plaats daarvan aan de Salvatoriaanse 
Hulpactie te schenken ter ondersteuning van 
projecten.

En dan zijn er nog trouwe weldoeners, die 
zelfs na hun overlijden de Salvatoriaanse 
Hulpactie willen blijven ondersteunen. Al vele 
jaren proberen we onze donateurs bewust te 
maken om de Salvatoriaanse Hulpactie als 
erfgenaam in hun testament op te nemen. Een 
testament voor de Salvatoriaanse Hulpactie 
geeft onze weldoeners de zekerheid, dat hun 
schenking een positieve inbreng zal hebben 
op het leven van mensen en op de toekomst 
van kinderen in landen in het Zuiden. Wij zijn 
trouwens al vanaf het begin, lid van ‘testament.
be’ een overkoepelende organisatie die de 
bewustmaking hieromtrent bespreekbaar 
maakt.

Transparant

De Salvatoriaanse Hulpactie vindt het heel 
belangrijk dat ze transparant is. Wij zijn het 
aan onze donateurs verplicht om jaarlijks een 
uitgebreid verslag te geven over hoe wij onze 
giften besteden. De jaarverslagen worden 
steevast op onze website geplaatst en zijn 
voor iedereen beschikbaar. Onze Belgische 
vzw heeft al vele jaren de toelating om fiscale 
attesten uit te schrijven. Ook dat is een 
gegeven van vertrouwen! 

Salvatoriaanse Hulpactie: een open huis

Onze permanente tentoonstelling is 
uitgegroeid tot een fijne ontmoetingsplaats 
voor onze geïnteresseerde bezoekers. Ook u 
en uw organisatie zijn daar altijd van harte 
welkom! Maar ook mensen, werkzaam in het 
Zuiden of verantwoordelijk voor een project 
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aldaar, voelen er zich van harte welkom. We 
luisteren geboeid naar het verhaal over hun 
project, over de politieke toestand in hun land, 
over de moeilijkheden waarmee ook zij te 
kampen hebben. We denken hier vooral aan 
de coronacrisis en de huidige economische 
crisis. Regelmatig vertellen ze ons hoe de 
klimaatcrisis de mensen in het Zuiden treft. 
Daarom proberen wij bij een overstroming 
of aardbeving ook noodhulp aan te bieden. 
Voorwaarde is wel dat wij het geschonken 
bedrag kunnen sturen naar tussenpersonen 
met wie wij samenwerken. Want alleen dan 
zijn wij verzekerd van goede ontvangst en 
besteding.

Kledinginzameling: de Salvatoriaanse 
Ontwikkelingshulp VZW

Onze zusterorganisatie, de Salvatoriaanse 
Ontwikkelingshulp VZW, zorgt voor de 
inzameling van gedragen kleding. In 
de beginjaren brachten de mensen hun 
tweedehandskleding naar de Hulpactie. 
Omdat de hoeveelheid kleding steeds 
aangroeide, besloten de leden van de Raad 
van Bestuur een nieuwe VZW op te richten. 

De opbrengst van de kledinginzameling 
wordt overgemaakt als een gift aan de 
Salvatoriaanse Hulpactie om daarmee 
projecten te ondersteunen.

Om haar doorzichtigheid en betrouwbaarheid 
omtrent de inzameling van tweedehandskle-
ding te eerbiedigen heeft de Salvatoriaanse 
Ontwikkelingshulp zich ertoe verbonden om 
een aantal ethische en technische regels te 
eerbiedigen. Ze wordt daarom jaarlijks gecon-
troleerd door de onafhankelijke organisatie 
Ethibel, die hiervoor het Solid’R label aan de 
Salvatoriaanse Ontwikkelingshulp toekent.

Een woord van dank

Wij zijn er ons van bewust dat onze 
Salvatoriaanse Hulpactie nu al zestig jaar 
bestaat dankzij u. Wij zijn ervan overtuigd 
dat wij deze mooie projecten niet zonder u 
hadden kunnen realiseren. Want door uw 
steun ervaren wij elk jaar weer opnieuw 
dat de giften, groot of klein, erfenissen en 
schenkingen veel en goed werk tot stand 
kunnen brengen in landen van het Zuiden. 

Namens onze Raad van Bestuur, directie en 
het personeel van de Salvatoriaanse Hulpactie 
en onze chauffeurs van de Salvatoriaanse 
Ontwikkelingshulp willen wij u langs deze 
weg van harte danken.

Steun voor collectieve adoptie
Naar aanleiding van ons 60-jarig jubileum willen wij een oproep doen om een extra 
steun te geven aan verschillende opvangtehuizen voor straatkinderen waar arme 
kinderen kunnen verblijven om van daaruit naar school te gaan. Verschillende 
organisaties die zich inzetten voor deze kinderen, laten ons weten dat ze het 
wegens de huidige crisis met de grote stijging van voedselprijzen, energieprijzen, 
enz. enorm moeilijk hebben om goed en optimaal voor deze kinderen te kunnen 
zorgen. Ook zij willen het allerbeste voor hun kinderen. Vandaar graag uw steun 
met vermelding: 60 jaar jubileum Salvatoriaanse Hulpactie.
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15 oktober 2023 ontmoetingsdag
Noteer alvast in uw agenda dat de Salvatoriaanse Hulpactie op zondag 15 oktober 2023 
een ontmoetingsdag organiseert. U bent van harte welkom! Meer informatie volgt….

Colofon
Verantwoordelijke uitgever: 

Salvatoriaanse Hulpactie
‘t Lo 47 

3930 Hamont-Achel
Met kerkelijke goedkeuring

info@salvatorhulp.org | www.salvatorhulp.org 
Telefoon: 011 44 58 21 

IBAN: BE24453101835138 | SWIFT: KREDBEBB 
Ondernemingsnummer: 0407 761 472  

RPR: Antwerpen, afdeling Hasselt

Hebt u er ooit al aan gedacht dat het mogelijk is de Salvatoriaanse Hulpactie als mede-erfgenaam in uw testament op te 
nemen? Op die manier kunt u onze misdeelde medemensen in de landen in het Zuiden prachtig steunen. Daartoe is het 
voldoende in uw testament bijvoorbeeld de volgende zin te vermelden: “Aan de Salvatoriaanse Hulpactie vzw, ’t Lo 47 te 3930 
Hamont vermaak ik de som van € …”. De Salvatoriaanse Hulpactie is één van de 100 organisaties die lid zijn van de campagne 
‘testament.be’. U kan steeds de gratis gids “Goed Geregeld, Goed Gegeven“ bij ons aanvragen.

Er zijn mensen die graag een persoonlijke tint willen geven aan hun hulp en precies willen weten wat er met hun geld 
gebeurt. Dat is hun goed recht. Zij kunnen bij ons terecht via onze actie kinderadoptie. Wij raden hen aan een kind financieel 
te adopteren. Met een bijdrage vanaf € 16,50 per maand zorgen zij voor de opvoeding van een kind in een land in ontwikkeling. 
Zij ontvangen de naam en een foto van het kind en het adres van de missionaris die ervoor zorgt, zodat zij in contact kunnen 
komen met het kind en zijn familie. Wij weten dat hier misbruiken kunnen ontstaan. Daarom wordt de actie ginder stevig in 
handen gehouden door een missionaris of ontwikkelingshelper (m/v), die wij altijd persoonlijk kennen en voor wie wij borg 
staan. Vraag inlichtingen over de werkwijze van deze actie als u er iets voor voelt.

Als uw adres verandert en u graag ons tijdschrift wilt blijven ontvangen, gelieve ons dan uw nieuw adres 
mee te delen. Hartelijk dank bij voorbaat.

Giften aan ons werk zijn aftrekbaar van het belastbare inkomen, wanneer het totaal in een jaar gestort bedrag € 40,- of meer 
bedraagt. Hiervoor ontvangt u automatisch in februari van volgend jaar een attest. Indien u de gestructureerde mededeling 
gebruikt die op het overschrijvingsformulier voorgedrukt staat, wordt uw gift automatisch geboekt voor de projecten, vermeld 
in dit blad. Indien uw gift voor een bepaalde persoon bestemd is, gelieve de naam of het nummer van deze begunstigde te 
vermelden. Wanneer u het nummer (ook een gestructureerde mededeling) niet kent, neem dan gerust contact op met het 
secretariaat! U vergemakkelijkt ons werk, waarvoor dank!


