
 

Korte inhoudelijke toelichting per ondersteuningsontvanger per land 

 

Senegal 

1. Dahira Touba  

- Senegal (Touba) 

- Jaarlijks 5.000 euro ondersteuning voor: 

 Verhogen van het bewustzijn rond diabetes type 2: preventie en screening; 

 Vormingen EHBO in een middelbare school;  

 Bewustmaking over gezonde voeding ter preventie van ziekte.  

 

2. Diokko  

- Senegal (verspreid regio Dakar, Thies…) 

- Jaarlijks 5.000 euro ondersteuning voor sensibilisering en preventie van  

niet-overdraagbare ziekten zoals diabetes, borst- en baarmoederhalskanker, …  

 

3. Baodoa  

- Senegal (grens met Mauritanië) 

- Jaarlijks 5.000 euro ondersteuning voor: 

 Informeren en sensibiliseren van jonge moeders over het belang van 

perinatale opvolging en veilig bevallen door middel van theater en 

radioboodschappen.  

 Afwerking van verloskamer en twee wachtkamers in de gezondheidspost om 

zwangere vrouwen de kans te geven op een bevalling in optimale hygiënische 

omstandigheden.  

 Betere opvolging bieden na de geboorte en tijdens de zwangerschap, om het 

aantal perinatale sterfgevallen en kindersterfte te verminderen.  

 Baarmoederhals- en darmkankerscreening; EHBO-opleiding; vorming van 

gezondheidswerkers rond vaccinatie en epidemiologische screening.  

 

4. Dahira Tidiane 

- Senegal (Sedhiou) 

- In 2019 5.000 euro ondersteuning voor de preventie van tienerzwangerschappen; 

verminderen van straatkinderen; informeren over familieplanning en seksuele 

opvoeding.  

 

Marokko  

5. Accorpe  

- Marokko (Regio Oriental) 

- 20.000 euro in 2021 en 15.000 euro in 2022, gefaseerde ondersteuning voor het 

uitrusten van een waterput met motorische dompelpomp die werkt op zonne-

energie; het aanleggen van een bassin (3.000 m³) en een irrigatiesysteem.  

- 140.000 euro federale subsidies (2019: 40.000 euro, 2020: 50.000 euro en 2021: 
50.000 euro) voor de ondersteuning van lokale landbouwinitiatieven, duurzaam 
toerisme, alfabetisering en stimuleren van sociale economie. 



 

6. Marobel  

- Marokko (Regio Oriental) 

- 2019: 8.000 euro, 2020: 5.000 euro, 2021: 0 euro (addendum op afsprakennota 

2020) 

- De ondersteuning dient voor: 

 De uitbouw een olijvencoöperatieve in Kebdana, Marokko.  

 De aanleg van een systeem voor regenwaterrecuperatie, bassin en een 

irrigatiesysteem voor de bomen van de coöperatie en omgeving. 

 Uitbouw servicepakket voor de boeren: van plant tot eindproduct. Start met 

bomenkwekerij. 

 

7. Imane  

- Marokko (Regio Oriental) 

- Jaarlijks 5.000 euro (2019 t.e.m. 2021) ondersteuning voor: 

 De kweek van scharrelkippen in de schoot van partnercoöperatie Al Fath.  

 Verdeling van scharrelkippen bij vrouwelijke leden van de coöperatie en 

vrouwenorganisaties. 

 Uitwerken plan voor commercialisering van eieren, kippen en hanen. 

 

8. Steunproject 

- Marokko (Regio Oriental)  

- 2019 en 2020 telkens 5.000 euro. De ondersteuning dient voor de uitbouw van 

een konijnenkwekerij en een naaiatelier in de bestaande coöperatie Al Amal.  

 

9. Tamtamgogo 

- Marokko (Al Hoceima) 

- 2019: 5.000 euro ondersteuning voor: 

 Geven van vormingen aan lokale boeren in verband met olijf- en amandelteelt 

zodat zij kunnen verzelfstandigen. 

 Geven van vormingen en workshops in een naaiatelier, met als doel hier een 

rendabele activiteit van te maken. 

 Het stimuleren van jongeren en hen inzetten bij de olijf- en amandeloogst. 

Voor deze jeugdwerking wordt een verblijfplaats ingericht in de buurt van de 

plantage. 

 

10. Iben Sina  

- Marokko (Afsou)  

- In 2019: 5.000 euro en in 2021: 3.000 euro ter ondersteuning van de uitbouw van 

een cactus- en schapencoöperatieve in Afsou (Regio Oriental). De ondersteuning 

dient voor de bouw van een schapenstal en de aankoop van een 

cactusverwerkingsmachine die de productie en verwerking van cactus tot 

afgewerkte producten (olie, confituur, veevoeder) efficiënter zal maken. 

 

 

 



 

 

Congo 

11. Amuka  

- Congo (Noord-Kivu) 

- Jaarlijks 5.000 euro ondersteuning voor: 

 Infosessies rond familieplanning, aankoop van medisch materiaal en 

anticonceptie. 

 Vorming van sensibiliseringsagenten en educatieve medewerkers via de train-

the-trainermethode. 

 Organisatie van sensibilisering en consultaties in kader van familieplanning; 

toediening anticonceptie. 

 

12. IYAD  

- DR Congo (Kinshasa) 

- Jaarlijks 5.000 euro ondersteuning voor: 

 Informeren en sensibiliseren over seksuele en reproductieve gezondheid, 

contraceptie en familieplanning. Aankoop en verspreiding kwalitatieve 

anticonceptie.  

 Preventie, sensibilisering en screening van borstkanker. 

 

13. Mama Lufuma  

- DR Congo (Matadi) 

- Jaarlijks 5.000 euro ondersteuning voor: 

 Organiseren van grootse sensibiliseringscampagnes rond familieplanning, 

gekoppeld aan algemene medische check-up en mogelijkheid om in te 

stappen in één of andere vorm van anticonceptie. 

 Regelmatige consultaties en opvolgingsafspraken in de gezondheidspost. 

 Seksuele voorlichting in scholen. 

 Verspreiden van informatie rond seksualiteit en gezinsplanning via radio, 

televisie en andere relevante kanalen in Matadi. 

 

14. Mama Bolingo  

- DR Congo (Kinshasa) 

- 2019: 5.000 euro ondersteuning voor het informeren en sensibiliseren over 

seksuele en reproductieve gezondheid, contraceptie en familieplanning & 

aankoop anticonceptie.  

 

Ghana  

15. FOS  

- Ghana  

- Jaarlijks 15.000 euro ondersteuning voor: 

 Voorzien van veilig drinkwater en stimuleren van verbeterde hygiëne en 

sanitaire voorzieningen in plattelandsgemeenschappen, met integratie van 

duurzame energie (zonnepanelen). Dit project kadert in een programma 



 

waarvoor de vereniging financiering krijgt van het Vlaams Partnerschap Water 

voor Ontwikkeling; de stad is cofinancier. 

 Bouwen van sanitair voor internaatstudenten in middelbare scholen. 

 Sensibiliseren over hygiëne (handen wassen, eetwaren, afval) in 

gemeenschappen en scholen ter preventie van ziekten.  

 

16. Ghana Council  

- Ghana  

- Jaarlijks 10.000 euro ondersteuning voor:  

 Aanleggen van waterputten op zonne-energie, met publieke 

waterstandplaatsen voor de dorpsbewoners. 

 Bouwen van sanitair voor internaatstudenten in middelbare scholen. 

 Opzetten van lokale beheercomités en versterken van hun capaciteiten voor 

het onderhoud van drinkwaterinstallatie en/of sanitair. 

 

17. Ghana Council (COVID-19) 

- Ghana 

- 2020 en 2021 telkens 7.000 euro ondersteuning voor: 

 Creëren van bewustzijn rond gevaren van Covid-19 (belang dragen van 

mondmaskers en meerwaarde van vaccinatie).  

 Opleiding van gezondheidswerkers en andere betrokkenen. Voorzien van 
persoonlijke beschermingsmiddelen voor zorgverleners zoals 
hoofdthermometers, mondmaskers, gezichtsschermen en handschoenen.  

 Voorzien van handwasvoorzieningen (Veronica emmers) op drukke plaatsen 

in de gemeenschappen (markten, openbaar vervoerstations). 

 

Andere 

18. Instituut voor Tropische Geneeskunde  

- Congo (Kisantu) 

- Jaarlijks 20.000 euro ondersteuning voor: 

 Preventie diabetes type 2 en zwangerschapsdiabetes bij vrouwen op 

reproductieve leeftijd. 

 Het ontwikkelen van effectieve strategieën rond gezonde voeding en 

beweging voor vrouwen van vruchtbare leeftijd. 

 In vijf gezondheidscentra een gezamenlijke strategie opzetten in verband met 

prenatale zorg en diabetesmanagement. 

 

19. Brandweer voor Bolivia  

- Bolivia 

- Jaarlijks 5.000 euro ondersteuning voor: 

 Intensieve opleiding voor het vrijwillige brandweerkorps (Search and Rescue-

team, SAR). 

 Verbeteren technieken rond binnenbrandbestrijding en vorming rond 

medische en technische hulpverlening. 

 Geven van duikinitiatie; brandpreventie; beleidsondersteuning.  

 Werken naar verzelfstandiging SAR Bolivia. 



 

 

 

20. 11.11.11  

- 33.100 euro in 2019; 33.762 euro in 2020; 34.437,24 euro in 2021 en 2022  

 

21. AUHA  

- Marokko, Senegal, Ghana 

- Jaarlijks 16.000 euro ondersteuning voor: 

 Onderzoek naar opportuniteiten op vlak van ecotoerisme in de regio Oriental 

(Marokko).  

 Onderzoek naar betere behandeling van vrouwen met diabetes type 2 in 

Marokko.  

 Uitbouwen van zorgonderwijs in een school voor kinderen met een handicap 

in Senegal.  

 Stimuleren van STEM-onderwijs in Senegal. Organiseren van workshops en 

train-the-trainersessies om een activiteitenboek met praktische tools te 

verspreiden.  

 Verbetering van het kleuteronderwijs in Ghana. Intensieve lerarenopleiding 

voor 20 lokale kleuterleiders. 

 Intensieve training voor verpleegkundigen in Ghana rond niet overdraagbare 

ziekten zoals diabetes 2, tienerzwangerschap, hypertensie, wondzorg.    

 In 2021 geen ondersteuning wegens Corona (addendum).  

 

22. Studio Globo 

- Antwerpen  

- In 2019 5.000 euro ondersteuning voor het organiseren van mondiale vorming 

voor Antwerpse leerkrachten. 

 

23. AGSO  

- Antwerpen, Senegal, Marokko  

- Jaarlijks 5.000 euro ondersteuning voor het uitbouwen en onderhouden van 

scholenbanden tussen Antwerpse scholen en scholen in Senegal en Marokko.  

- In 2021 geen ondersteuning wegens Corona (verlenging looptijd via addendum).  

 

 


