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Duurzame projecten
Al 57 jaar ondersteunt de Salvatoriaanse Hulpactie projecten van missionarissen,
missiezusters, ontwikkelingshelp(st)ers en plaatselijke Ngo’s. Elke projectaanvraag
moet wel voldoen aan minstens een van de 17 doelstellingen van de Verenigde Naties.
Vandaar dat de Salvatoriaanse Hulpactie vooral duurzame projecten wil ondersteunen
die enerzijds de armoede uit de wereld helpen en anderzijds zelf bedruipend worden,
zodat deze projecten zich verder kunnen ontwikkelen, zonder steun van buitenaf.
Zo heeft de Salvatoriaanse Hulpactie sinds meerdere jaren tientallen projecten
ondersteund waarvan de duurzaamheid bewezen is en die telkens een nieuwe stap
zetten in hun ontwikkelingsprogramma. Wij willen daarom drie van deze projecten
in de kijker zetten, die dankzij jullie, onze trouwe donateurs, tot stand zijn kunnen
komen en natuurlijk nog altijd op jullie steun mogen rekenen.
1) Ingobyi in Rwanda
De Belgische VZW Ingobyi is een
vriendengroep van vrijwilligers, opgericht
door E.H. Jean Baptist Bugingo, pastoor van
de pastorale eenheid Hasselt en kinderarts
Ivo Corthouts, afkomstig uit Hasselt,
maar werkzaam in het AZ Sint Blasius in
Dendermonde. Ingobyi is het Rwandese
woord voor draagberrie. Maar symbolisch
staat Ingobyi hier voor de missie van de VZW,
waarmee ze willen uitdrukken dat sterke
schouders de zwakke mens willen dragen
totdat hij opnieuw op eigen benen kan staan.
Beiden reisden in 2000 af naar Nyundo,
Rwanda, het geboorteland van Jean Baptist,
en waren zeer aangedaan door de verhalen
en de gevolgen van de genocide in 1994.
Omdat de 16 gezondheidscentra in Nyundo
fel geteisterd waren, besloten ze om een
duurzame oplossing voor deze centra
te zoeken. Dankzij de steun van Artsen
zonder Grenzen en eigen kleine activiteiten
kon in eerste instantie veel medisch
materiaal aangekocht worden voor de 16
gezondheidscentra.

Maar om een goede gezondheid te handhaven,
is het ook nodig dat er een kwalitatief
voedsel- en hygiënisch beleid gevoerd
wordt. Ivo Corthouts stelde immers vast dat
er een acute chronische ondervoeding was
bij kleine kinderen, veroorzaakt door gebrek
aan gezonde voeding en het drinken van
vervuild water.

In 2017 klopte Hilde Nijsten, een geëngageerde
medewerkster van de VZW Ingobyi, voor
de eerste maal aan bij de Salvatoriaanse
Hulpactie met een mooi uitgewerkt
voedselproject
voor
zelfredzaamheid.
Rondom het ziekenhuis van Murunda

werd er gestart met het aanleggen van een
groentetuin en een boerderij voor kleinvee.
Mensen die een familielid in het ziekenhuis
hebben liggen, moeten immers zelf zorgen
voor de maaltijd van de patiënten. Wanneer
ze bereid zijn om gedurende de periode dat
hun familielid in het ziekenhuis ligt, in de
groentetuin en op boerderij mee te werken,
krijgen ze daarvoor in ruil groenten en vlees
om de maaltijd voor hun ziek familielid
te bereiden. Terzelfdertijd kunnen ze ook
genieten van een speciale vormingscursus
van hoe men het best een groentetuin en een
boerderij met kleinvee kan beheren.
Omdat dit zo een groot succes was, vroeg de
VZW Ingobyi of ze in 2018 hetzelfde project
mocht indienen voor de 17 omliggende
dorpen van Murunda. In de rapportering
konden wij het bemoedigend resultaat lezen
van dit project, waarin beschreven was hoe
de chronische ondervoeding van de kinderen
zienderogen vermindert.
Een ander groot probleem waaraan nog
gewerkt moest worden, was een goede
watervoorziening. Hilde Nijsten, ondertussen
goed gekend bij de Salvatoriaanse Hulpactie,
kwam zelf het nieuwe project voor het jaar
2020 voorstellen. Het project beschrijft hoe
er een systeem ontwikkeld is voor de opvang
en zuivering van regenwater dat nadien
kan verdeeld worden over het ziekenhuis,
de omliggende scholen en de parochie.
Bovendien zal er vertrekkend vanuit vier
waterbronnen een nieuwe waterleiding
aangelegd worden om zuiver drinkwater te
voorzien. Alle omliggende dorpen zullen ook
op deze waterleiding aangesloten worden.
Dit zuiver drinkwater zal zeker ook een
positieve weerslag hebben op de gezondheid
van kinderen en volwassenen.

Om hieraan tegemoet te komen werden
onder
andere
volgende
projecten
gerealiseerd: cursussen en opleidingen
voor het aanleren van verschillende
beroepen,
studieondersteuning
voor
kinderen en jongeren, voedselprogramma’s
voor ondervoede kleuters, ouderenhulp
en watervoorziening voor de dorpen. Deze
projecten werden allemaal in goede banen
geleid door Dhr. Beena, die door de Stichting
is aangesteld als coördinator en samenwerkt
met acht lokale contactpersonen. Elk jaar
bezoeken enkele leden van de Stichting de
projecten in Sri Lanka en spreken dan met de
bevolking af hoe en waarmee ze hen verder
kunnen helpen.
Toen zich in 2017 een nieuw project aanbood,
meldde de Stichting Diya Dhara zich bij
de Salvatoriaanse Hulpactie met de vraag
om medefinanciering. In samenspraak
met de plaatselijke bevolking van het dorp
Ramboda werd een project uitgewerkt om
een waterleiding aan te leggen, vertrekkend
vanuit een bron die in het gebergte ontspringt.
Met deze waterleiding zou een verlaten en
onderkomen theeplantage alsook het dorp
Ramboda van zuiver water kunnen worden
voorzien. Vermeldenswaard is ook dat de
Stichting Diya Dhara ondertussen al een
schooltje had gebouwd in dit dorp. Maar
hun grote zorg was het gebrek aan zuiver
water. Met de steun van de Salvatoriaanse
Hulpactie heeft de Stichting Diya Dara samen
met goede medewerking van de plaatselijke
bevolking een bron gecapteerd en vandaaruit
over het rotsachtige gebergte een 3 km lange
waterleiding aangelegd. In het dorp werden
verschillende citernes geïnstalleerd met
leidingen naar de 55 huizen van het dorp en
de theeplantage.

2) Diya Dhara in Sri Lanka
Diya Dhara is een Nederlandse Stichting die
sinds 2005 projecten uitvoert in Sri Lanka. Het
doel van de Stichting is om via deze projecten
de zelfredzaamheid en eigenwaarde van
de plaatselijke bevolking te bevorderen.
Het uiteindelijke doel is om in de toekomst
zelfstandig zonder enige hulp van buitenaf
te kunnen leven. De doelgroep is de arme
bevolking van Sri Lanka, die heel moeilijk in
hun noodzakelijke basisbehoeften kunnen
voorzien.

Toen andere dorpen in de omgeving
het succes zagen van dit project van de
waterleiding vroegen zij aan de Stichting

Diya Dhara of een gelijkaardig project in
hun dorpen uitgevoerd kan worden. De
Stichting nam opnieuw contact op met de
Salvatoriaanse Hulpactie of ze in de komende
jaren een gelijkaardig project mocht
indienen. Zo steunde de Salvatoriaanse
Hulpactie in 2019 een nieuw waterproject
voor het dorp Labookela Ud, waaraan ook een
theeplantage verbonden is. Van dit project
kregen we een goed rapport met nog eens
een nieuwe aanvraag om in 2020 een derde
waterproject te steunen voor het dorp Lusa.
De Salvatoriaanse Hulpactie antwoordde
uiteraard positief op deze nieuwe aanvraag.

3) Project Tansila – Burkina Faso
Sinds 2014 ondersteunt de Salvatoriaanse
Hulpactie projecten van de vereniging Balen
– Tansila. Tansila is een dorpje in Burkina
Faso, waar Agnes Willems en een grote
vrijwilligersgroep uit Balen, samen met de
plaatselijke pastoor van Tansila, Sanou Pierre,
zich inzetten om de levensomstandigheden
van de plaatselijke bevolking te verbeteren.
De vrijwilligersgroep in Balen organiseert
allerhande
activiteiten
met
scholen,
vormelingen
en
andere
bevriende
verenigingen om steun te geven aan de vele
projecten in Tansila.
Alles begon in 2007 met de renovatie van
een opvangtehuis voor verlaten kinderen in
Tansila. Zeven jaar later in 2014 werden twee
nieuwe klaslokalen bijgebouwd. Op het dak
werden zonnepanelen geïnstalleerd om de
klassen van elektriciteit te voorzien. Maar er
was nog een groot probleem: nl. een goede
drinkwatervoorziening. Hiervoor wendde
Agnes zich tot de Salvatoriaanse Hulpactie
met de vraag een project te financieren voor
het boren van een waterput en het installeren
van een waterpomp die op zonnepanelen
functioneert om het water op te pompen in
een grote citerne.
Een jaar later krijgen we een goed afgewerkt
rapport met mooie foto’s. Bij het rapport stak
uiteraard een nieuw project. Ondertussen
hadden de vrijwilligers door hun acties
ervoor gezorgd dat vier nieuwe klaslokalen
gebouwd werden voor het college. Omdat
ook daar elektriciteit moest worden voorzien,
vroeg Agnes aan de Salvatoriaanse Hulpactie
of wij haar project voor installatie van
zonnepanelen wilden ondersteunen.

Maar ook werd er gedacht aan de jongeren,
vooral de meisjes, die niet naar het college
konden gaan. Daarom werd er in 2016
gestart met een afdeling voor technische
opleidingen die drie jaar duurt. Naast de
gewone cursussen zoals lezen, schrijven,
rekenen enz. worden er ook praktijklessen
gegeven. Daarvoor moesten eerst de klassen
en de ateliers ingericht worden. Naaigerief,
naaimachines,
kappersgerief,
stoelen,
tafels enz. moesten aangekocht worden.
Gelukkig kon dat weer dankzij het project,
gesteund door de Salvatoriaanse Hulpactie.
Het nieuwe atelier kreeg zelfs de naam
“Atelier de couture Josiane”, genoemd naar
Josiane, de projectverantwoordelijke van de
Salvatoriaanse Hulpactie.
In 2017 werd deze technische school verder
uitgebreid met een nieuwe afdeling voor
landbouw. Materiaal werd gesponsord door
de Salvatoriaanse Hulpactie en met de
opbrengst van de landbouw kon ook een
beetje spaargeld aangelegd worden voor de
verdere uitwerking van het project. Maar om
aan land- en tuinbouw te doen heb je veel
water nodig en zo diende het comité Balen
Tansila in 2018 nogmaals een nieuw project
in voor watervoorziening. Ondertussen
bereidde de boerderij zich uit en was er
nood aan een tractor en een machine om
katoenvezels van de granen te scheiden.
Ook voor dit project gaf de Salvatoriaanse
Hulpactie in 2019 haar steun. Begin 2020
kregen wij weer een uitgebreid rapport over
dit project en – hoe kan het anders – was
er weer de aanvraag voor een nieuw project
om een irrigatiesysteem aan te leggen in de
grote papaja-plantage van de school. Want
de verkoop van de papaja is zeker en vast een
goede bron van inkomsten voor de school.

Chauffeur Rudi Ruyters 25 jaar in dienst
3 april 2020 is het 25 jaar geleden dat Rudi in
dienst trad als chauffeur bij de Salvatoriaanse
Ontwikkelingshulp. De Raad van Bestuur,
directie en collega’s willen hem hiermee
van harte feliciteren voor zijn trouwe dienst
aan onze organisatie en wensen hem nog
veel werkmoed bij het ledigen van onze
textielcontainers, waarvan de opbrengst
altijd ten goede komt voor de ondersteuning
van honderden projecten in landen in het
Zuiden.

onze containers gedumpt wordt.
Onze chauffeurs willen ook heel milieubewust
werken en daarom vraagt de directie om zeker
geen afval in of rondom de textielcontainers
te deponeren. Afval in de containers
vermindert de waarde van de kleding en
afval rondom de containers is een teken van
niet-respect voor milieu en eigen omgeving.
Vandaar dat de directie van de Salvatoriaanse
Ontwikkelingshulp een dringende oproep
doet om geen kledingzakken naast de
overvolle kledingcontainers te plaatsen.
Mogen wij u daarom vriendelijk vragen om op
een ander moment terug te komen, wanneer
de containers geledigd zijn.

Jammer genoeg stelt onze chauffeur Rudi,
samen met zijn collega’s vast, dat de laatste
jaren steeds meer en meer afval in en rondom

Bij overvolle containers of wanneer
er stiekem toch weer afval naast onze
containers achtergelaten is, mogen mensen
ons altijd contacteren en zullen wij ons best
doen om zo vlug mogelijk te handelen. Alvast
aan iedereen van harte bedankt voor de
donatie van jullie tweedehandskleding voor
de ondersteuning van het Goede Doel en voor
jullie medewerking.

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!

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 bij voorbeeld de volgende zin in te lassen: “Aan de Salvatoriaanse Hulpactie v.z.w.,
’t Lo 47 te 3930 Hamont vermaak ik de som van € …”.
De Salvatoriaanse Hulpactie is één van de 100 organisaties die samen de campagne ‘testament.be’ gelanceerd hebben. Voor meer info, contacteer ons of ga naar www.testament.be.
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.
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