
Jaarverslag 2019 
uitgegeven door de Raad van Bestuur 

 

  



A.M.I.E. -- Internationale Medische Hulp aan het Kind pg. 2 

 

Inhoudstafel 
A. Overzicht 

Naam en doel van de vereniging 3 
Sociale zetel 3 
Raad van Bestuur 3 
Comité-verantwoordelijken 3 
Statuten 4 
Inkomsten 4 
Uitgaven 5 
Samenvatting van cash flow en balans 6 
Budget 2020 7 
Genormaliseerde bijlagen A, B en C 8 

B. Projectwerking 
232 : Canaan 10 
403/403m : Free clinic 10 
424 : Cochabamba 11 
506 : Centre N.-D. de Clairvaux 11 
511 : Cité des Jeunes 12 
511z : Betrouwbare energievoorziening 14 
517 : Maison Papy 15 
520 : Brousse scholen 16 
522 : Happy Home Orphanage 17 
524 : Sophie Daems Scholarship 18 
525 : Straatkinderen Brazilië 19 
526 : Basisschool Emurua Olerai 20 
527 : Akwaaba Asuadei (Ghana) 20 
528 : Vila Telma 22 
609a : Children Family Center Ecuador 22 
610 : Kulay projecten 24 

C. Peterschappen 
Algemeen 25 
Comité 01 30 
Comité 02 31 
Comité 03 32 
Comité 05 34 
Comité 06 35 
Comité 07 35 
Comité 08 37 
Comité 21 37 

 

  



A.M.I.E. -- Internationale Medische Hulp aan het Kind pg. 3 

A. Overzicht 

A.1. Naam en doel van de vereniging 

De initialen A.M.I.E. staan voor «l’Aide Médicale Internationale à l’Enfance», een beweging in 1969 in Canada 
opgericht door M. Ch. Roy.   De Belgische afdeling werd in 1980 opgericht door Jean en Thérèse-Marie Flipot-
de Fays, met als doel : 
Via peterschappen en/of projecten financiële, materiële, administratieve en andere steun verlenen aan de armen 
in landen in ontwikkeling, vooral kinderen en jongeren, teneinde hun ontplooiingskansen en 
levensomstandigheden te verbeteren.  Vooral wordt aandacht geschonken aan vorming, opvoeding, gezondheid 
en voeding en aan het op velerlei wijzen steunen van scholen, instituten, weeshuizen en gezondheidscentra. 

A.2. Sociale zetel 

A.M.I.E. VZW - Belgische Afdeling 
Internationale Medische Hulp aan het Kind 
RPR Turnhout 0420127289 
Diestseweg 95, B-2440 Geel 
Robert Tas : roberttas@hotmail.com, 014/720028 
http://www.amie-be.org  

A.3. Raad van Bestuur 

Xavier Votron, voorzitter 
Francisca Cauwe, secretaris 
Christian Vandeplas, ondervoorzitter 
Mark Bolsens, vertegenwoordiger comité’s 
Diane Nadalini, vertegenwoordiger comité’s 
Joke Jaspers, vertegenwoordiger comité’s 
Stefaan De Bondt, penningmeester 

A.4. Comité-verantwoordelijken 

De dagelijkse werking van de vereniging wordt verzekerd via comité’s, die de projecten en de peterschappen 
begeleiden (zie hoofdstukken B en C). 
Comité-verantwoordelijken : 

 Francisca Cauwe, voor projecten 506 en 520 in comité 00 
 Jean Hendrikx, voor projecten 407, 511 en 517 in comité 00 
 Elisabeth Carton de Tournai, comité’s 01 en 02, voor peterschappen in Azië en in Peru (Franstalige 

donateurs) 
 Diane Nadalini, comité 03, voor individuele peterschappen in Haïti en in Peru (Franstalige donateurs) 
 Stefaan De Bondt, comité 04, voor enkele overkoepelende activiteiten (vb. jaarverslag, fiscale attesten) 
 Marleen Lanckman, comité 05, voor individuele peterschappen in Latijns Amerika (Nederlandstalige 

donateurs) 
 Mark Bolsens, comité 06, voor beroepspeterschappen in Azië 
 Frans Parren, comité 07, voor beroepspeterschappen in Peru (Nederlandstalige donateurs) en voor 

project 424 
 Jos Cuypers, comité 08, voor individuele peterschappen in Azië 
 Jan Daems, comité 09, voor het project ‘Sophie Daems Scholarship Program’ in Thailand 
 Diane Nadalini, comité 10, voor het project Canaan 
 Griet Van den Berge, comité 21, voor groepspeterschappen 
 Christian Vandeplas, comité 22, voor het project ‘Happy Home Orphanage’ in Kenia 
 Joke Jaspers, voor het project ‘Akwaaba Asuadei (Ghana)’ in comité 23 
 Robert Tas, voor enkele andere projecten in Afrika in comité 23 
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A.5. Statuten 

De tweetalige statuten van de vereniging werden gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 
17 januari 1980 onder het identificatienummer 345/80 samen met de lijst van de stichters en hun functie in het 
kader van de eerste Raad van Bestuur. 
Overeenkomstig de nieuwe wet op de VZW's, kreeg A.M.I.E. aangepaste statuten.  Deze statuten werden op 
29/11/2004 neergelegd bij de griffie van de Rechtbank van Koophandel van Turnhout en gepubliceerd in de 
bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 10/12/2004 onder het identificatienummer 04169690. 
In de bijzondere Algemene Vergadering van 21/05/2016 werden opnieuw aangepaste statuten goedgekeurd.  
Deze statuten werden op 01/08/2016 neergelegd bij de griffie van de Rechtbank van Koophandel van Turnhout 
en gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 11/08/2016 onder het identificatienummer 
16114305. 

A.6. Inkomsten (zie tabel A.8) 

A.6.a. giften 

Het overgrote deel van de inkomsten zijn giften van donateurs.  De donateurs maken hun voorkeur naar 
bestemming (‘categorie’, zie A.7.a) van de gift duidelijk door het gebruik van het rekeningnummer van een 
specifiek comité en/of door het meegeven van een mededeling bij de overschrijving.  Bij peterschappen kan die 
voorkeur in de meeste gevallen ook onveranderd uitgevoerd worden, omdat donateurs op basis van 
briefwisseling een directe opvolging doen van het verloop van hun peterschap.  Bij projecten kan de voorkeur in 
ongeveer 80% van de gevallen uitgevoerd worden : comitéverantwoordelijken en de Raad van Bestuur 
beoordelen op continue basis de balans tussen ontvangsten en (wenselijke en reële) uitgaven over de projecten 
heen; giften zonder mededeling maken de bijsturingen naar bestemming uiteraard een stuk gemakkelijker.  Zie 
ook de toelichting in paragraaf A.8. 
Donateurs die (over het jaar gecumuleerd) minstens 40€ aan giften deden, hebben recht op een fiscaal attest. 
Over 2019 werd voor 384471.75€ aan giften ontvangen. 

A.6.b. opbrengst van acties 

Opbrengst van acties geeft geen recht op een fiscaal attest. 
Over 2019 werd 92458.71€ aan dergelijke opbrengsten ontvangen. 

A.6.c. interesten en meerwaarden op beleggingen 

Interesten : 
Over 2019 werd voor 66.66€ aan interesten ontvangen. 

Meerwaarden op beleggingen : 
A.M.I.E. heeft sinds 2011 geen obligaties of andere beleggingen meer in bezit. 

A.6.d. legaten 

Over 2019 werden geen legaten ontvangen. 
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A.7. Uitgaven (zie tabel A.8) 

A.7.a. projecten en peterschappen 

Het realiseren van projecten en het ondersteunen van studie (via peterschappen) vormen de bestaansredenen van 
A.M.I.E.  Om de grote verscheidenheid van peterschappen en projecten te beheren  vb. in termen van 
inkomsten, uitgaven, relevantie en doeltreffendheid  worden ze per thema gegroepeerd in categorieën.  De 
categorieën die in 2019 inkomsten en/of uitgaven hadden, worden opgesomd in tabel A.8 en in detail 
beschreven in hoofdstukken B en C.  De steun in 2019 aan projecten en peterschappen bedroeg 451966.42€. 

Controle op de uitgaven in projecten en peterschappen : 
controle wordt in eerste instantie verricht door personen ter plaatse, die over de vele voorbije jaren zelf hun 
betrouwbaarheid naar A.M.I.E. hebben bewezen.  De namen van die verantwoordelijken ter plaatse worden 
opgesomd in delen B en C van dit verslag.  Het gaat dikwijls over missionarissen, lekenhelpers, schooldirectie, 
lokale verenigingen.  Die personen ter plaatse sturen dan ontvangstbewijs, gedateerd en gehandtekend, met 
vermelding van de bestemming van de fondsen; ze schrijven en sturen foto’s, voldoende regelmatig om de 
comité-verantwoordelijken en de Raad van Bestuur op de hoogte te houden van de projecten.  Missionarissen 
die in verlof naar België terugkeren, brengen verslag uit. 
Daar bovenop worden tussentijdse controles uitgevoerd door vrijwilligers (comité-verantwoordelijken of andere 
leden van A.M.I.E. die een land, een project of petekinderen bezoeken, andere missionarissen ter plaatse, ...); 
het gaat onder andere over Frans Parren (Peru), Mark Bolsens (Filippijnen), Myriam Baeyens en Nicolas en 
Michèle Krzemien (Haïti), Joke Jaspers (Ghana) en Christian Vandeplas en Robert Tas (Kenia).  Controle wordt 
nooit gekanaliseerd langs officiële en/of politieke organisaties in de derde wereld, vermits die tussenkomst het 
risico loopt de eigen onafhankelijke controle op de volledige besteding van de fondsen te verliezen. 
Tenslotte is er ook geregeld een interne controle van de boekhouding door een effectief lid met relevante 
competentie (bedrijfsauditor). 

A.7.b. onkosten 

In de werking van de vereniging worden volgende soorten onkosten gemaakt : verplichte verzekering, postzegels 
voor het versturen van het tijdschrift en van de fiscale attesten, publicatie in het Belgisch Staatsblad, ... 
Het is een engagement van de vereniging naar de donateurs deze onkosten lager te houden dan 4% van de 
giften; in de praktijk liggen de onkosten al jaren op ongeveer 1% van de giften.  In 2019 bedragen die kosten 
ongeveer 2% van de giften; dat zijn vooral bankkosten en kosten van het tijdschrift.  Het aanhouden van zo’n 
lage onkosten lukt vooral omdat de comité-verantwoordelijken en de leden van de Raad van Bestuur voor het 
werk voor de vereniging meestal eigen middelen gebruiken.  Zelfs de tussentijdse controle van de aanwending 
van de overgemaakte middelen wordt op kosten van vrijwilligers (comité-verantwoordelijken, andere leden van 
A.M.I.E., missionarissen ter plaatse, ...) uitgevoerd. 
Over 2019 werden voor 1714.52€ aan onkosten geboekt (zie tabel A.8 : 993.50€ + 721.02€). 

A.7.c. tijdschrift 

A.M.I.E. publiceert een driemaandelijkse informatiebrochure in twee talen (‘Ons Krantje’ en ‘Notre Petit 
Journal’).  Daarin worden vorderingen in peterschappen en projecten aan de lezers bekendgemaakt. 
Over 2019 heeft het tijdschrift 3212.50€ gekost. 

A.7.d. bankkosten en minwaarden op beleggingen 

Bankkosten : onkosten verbonden aan het houden van rekeningen, commissie bij internationale 
overschrijvingen, verplichte verzekeringen.  Over 2019 werd voor 3209.23€ aan bankkosten betaald. 
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A.8. Samenvatting van cash flow en balans 

De samenvatting van bovenstaande rubrieken is als volgt : 

 

Toelichting bij de belangrijkste interne transacties : 
A.M.I.E. beoordeelt op continue basis (binnen de comité's, en op het niveau van de Raad van Bestuur) de balans 
tussen ontvangsten en (wenselijke en reële) uitgaven, binnen en over de projecten en peterschappen heen; 
bijsturingen in die balans worden mogelijk gemaakt met interne transacties, die door de Raad van Bestuur 
goedgekeurd worden.  De belangrijkste interne transacties : 

 aanwending van reserves 
 afrekening van interesten en kosten in peterschappen en projecten 
 herallocatie binnen comité's : 

- comité's 1 en 2 heralloceren tussen peterschappen voor kinderen en beroepspeterschappen 
- comité's 8 en 21 heralloceren tussen peterschappen voor kinderen en groepspeterschappen 

  



A.M.I.E. -- Internationale Medische Hulp aan het Kind pg. 7 

A.9. Budget 2020 

Het budget 2020, zoals besproken en goedgekeurd op de Raad van Bestuur van 8/02/2020 : 
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A.10. Genormaliseerde bijlagen A, B en C 

Overeenkomstig het KB van 26 juni 2003 is A.M.I.E. verplicht een vereenvoudigde boekhouding bij te houden; 
dat gebeurt volgens het minimummodel in Bijlage A bij het KB.  Dit dagboek wordt bewaard door de 
Penningmeester.  Samenvatting : 
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De stand inzake inkomsten en uitgaven, die werd opgemaakt volgens een in Bijlage B bij het KB van 26 juni 
2003 opgenomen genormaliseerd minimumschema, werd neergelegd bij de Griffie van de Rechtbank van 
Koophandel van Turnhout : 

 

De stand inzake het vermogen van de vereniging, die werd opgemaakt volgens een in Bijlage C bij het KB van 
26 juni 2003 opgenomen genormaliseerd minimumschema, werd neergelegd bij de Griffie van de Rechtbank 
van Koophandel van Turnhout (de daarbij gehanteerde waarderingsregels werden vastgelegd op de Raad van 
Bestuur van 15/10/2005 en bevestigd op 27/01/2007) : 
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B. Projectwerking 
De hieronder vermelde projecten zijn initiatieven van lokale organisaties, die voorgesteld werden aan de Raad 
van Bestuur.  Na goedkeuring op dat niveau, worden de projecten bij donateurs aanbevolen.  De steun naar elk 
individueel project varieert in de tijd, niet alleen omdat het niveau van giften varieert, maar ook omdat 
comitéverantwoordelijken en de Raad van Bestuur de balans tussen ontvangsten en (wenselijke en reële) 
uitgaven op continue basis beoordelen en bijsturen (zie paragrafen A.6a en A.8). 
Per project (categorie) worden hieronder de kerngegevens beschreven. 

Project 232 : Canaan (comité 10) 

Korte omschrijving : après le tremblement de terre de 2010, aides diverses pour une petite école en Haïti, située 
à 15km de Port-au-Prince, là où se sont réfugiées des familles entières après la destruction de leur habitat. 

Bereikte resultaten : 
L'école Saint Martin de Porres à Canaan est financée quasi intégralement (sauf le puits) par les donateurs 
de l'A.M.I.E. 
L’école fonctionne maintenant de manière autonome.  Nous soutenons encore financièrement 3 
professeurs de l’école. 

Betrokken land : Haïti 

Verantwoordelijke in België : Thérèse-Marie Flipot-de Fays 

Verantwoordelijke ter plaatse : zuster Maryse Georges (sfa) 

Controle : les mails de Sœur Maryse ont permis de suivre les activités de l’école 

Project 403/403m : Free Clinic (comité 01) 

Korte omschrijving : de ‘Free Clinic’ van Kaibigan International of the Philippines kan sinds januari 1983 één 
maal om de twee maanden patiënten in hun sloppenwijk ontvangen, vooral dankzij de hulp van 
afgestudeerde petekinderen, die dokter of tandarts geworden zijn.  Ze werken gratis.  De mobiele kliniek 
verstrekt medische en tandheelkundige zorgen, deelt gratis geneesmiddelen uit, leert de patiënten de 
elementaire regels van lichaamshygiëne, enz. 

Bereikte resultaten : klinieken in Navotas, Sinagtala, Paco, Balaybay, Tatalon, Araneta, Tanong, Purok en 
Northville I werden met succes opgezet.  Een andere kliniek werd in januari 2012 geopend in Sampaloc 
IV en in Luzviminda II. 
Medische en tandheelkundige zorgen werden zoals voorzien verstrekt in Sampaloc IV en in Luzviminda 
II en Manilla.  De meeste zieken lijden aan een longaandoening of aan een gebrek aan vitaminen.  De 
tandartsen stellen steeds weer vast dat de tanden van de jongeren er heel slecht aan toe zijn.  Er werden 
gratis geneesmiddelen en vitaminen bedeeld. 
In totaal werd in 2019 de Free Clinic 6 keer georganiseerd in Cavite (in de Barangay Luzviminda en 
Sampaloc 4) en werden bijna 2000 kinderen onderzocht (merendeel tussen 0 en 14 jaar) waarvan zo’n 
10% medische zorgen nodig hadden. 
In de Free Clinic in Manila kregen onze petekinderen 4 keer een dokters- en tandheelkundig onderzoek.  
Sinds dit jaar wordt er ook – dankzij de steun van het Koning Boudewijnfonds – extra aandacht besteed 
aan de opsporing en behandeling van TBC. 

Betrokken land : Filippijnen 

Verantwoordelijke in België : Elisabeth Carton de Tournai 

Verantwoordelijken ter plaatse : de ploeg van Kaibigan International of the Philippines. 

Controle : de verantwoordelijke ter plaatse stuurt A.M.I.E. : 
   1) een getekend ontvangstbewijs voor elke storting, 
   2) foto’s betreffende de realisaties, 
   3) een trimestriële balans. 
Bezoek door Mark Bolsens (2019). 
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Project 424 : Cochabamba (comité 07) 

Korte omschrijving : eerste luik, tot eind 2008 : medische zorgverlening en voeding-supplement voor de 
kinderen van gevangen vrouwen in Cochabamba.  Tweede luik : medische hulp aan de inwoners van de 
stad (geneesmiddelen, medische onderzoeken en ingrepen). 
Buiten deze activiteiten verleent het centrum steun aan minderbegoeden, o.a. door de bedeling van 
kleding die beter gesitueerde inwoners van de stad in het centrum afleveren.  Ook worden 
geneesmiddelen verstrekt.  Belangrijk aspect van de werking is ook de inzet voor gehandicapte kinderen 
die in het centrum o.a. kinesitherapie ontvangen. 

Bereikte resultaten : er werden geneeskundige zorgen (geneesmiddelen, onderzoeken en analyses, chirurgische 
ingrepen, enz.) verstrekt aan stadsbewoners, dankzij de medewerking van de vereniging ‘Solidaridad’.  
De dagelijkse hulp en therapie is van onschatbare waarde voor de soms toch wel zwaar gehandicapte 
kinderen. 

Betrokken land : Bolivië 

Verantwoordelijke in België : Frans Parren 

Verantwoordelijke ter plaatse : zuster Petra López.  Correspondentie loopt mede via lic. Zulema Cielo Azul, 
administradora de Solidaridad Cochabamba 

Controle : de verantwoordelijke ter plaatse stuurt A.M.I.E. : 
   1) een getekend ontvangstbewijs voor elke storting, 
   2) foto’s betreffende de realisaties. 
Donateurs van A.M.I.E., die eventueel een bezoek brengen.  Zo bezocht Frans Parren het project in 
het voorjaar van 2017. 

Project 506 : Centre N.-D. de Clairvaux (comité 00) 

Korte omschrijving : dit centrum, gelegen in Ivato, helpt jongeren van 12 tot 22 jaar die in grote nood 
vertoeven; het project steunt de werking van het Centrum : voedsel, kleding, medische verzorging, 
schoolgerief, machines, pedagogisch materiaal, enz. 

Bereikte resultaten :  
van de 426 kinderen die het schooljaar begonnen, hebben 388 kinderen het schooljaar voltooid. 
De 175 kinderen van de lagere school hadden een opmerkelijk succes met 83% van de kinderen die voor 
het examen geslaagd zijn (te vergelijken met 55% als nationaal gemiddelde).  Voor  de professionele 
afdeling ging het ook goed met 42 jongeren die hun studies voltooiden op 47.  De jongeren worden ook 
ondersteund bij het zoeken van werk.  Na hun stage in verschillende ondernemingen vinden de jongeren 
er ook heel dikwijls werk; eind 2019 zijn 4 op 5 jongeren al aan het werk. 
Voor het schooljaar 2019-2020 kregen we 250 aanvragen; we konden slechts 120 kinderen aanvaarden. 
De kinderen krijgen bijstand op medisch gebied, alsook op gebied van voeding, kleding en onderwijs.  
Peterschappen en verschillende activiteiten maakten de steun mogelijk. 

Betrokken land : Madagaskar 

Verantwoordelijke in België : Francisca Cauwe 
De groep ‘Kerkebeek’ (vroeger o.l.v. Dr Yvonne Legrain) is nu begeleid door Jean-François Musin en 
Françoise Godart. 

Verantwoordelijke ter plaatse : pater Erminio de Santis, sdb 

Controle : de verantwoordelijke ter plaatse stuurt A.M.I.E. : 
   1) een getekend ontvangstbewijs voor elke storting, 
   2) foto’s betreffende de realisaties. 
Donateurs van A.M.I.E., die eventueel een bezoek brengen. 
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Project 511 : Cité des Jeunes in Lukunga en project in Masina (comité 00) 

Korte omschrijving : 

Cité des Jeunes in Masina : 
Het project bekommert zich vooral om de 130 leerlingen in de beroepsopleiding omdat zij het meest 
kwetsbaar zijn.  De ouders van een aantal leerlingen kunnen het schoolgeld niet betalen. 
Ze kunnen hier de volgende opleidingen volgen : metselen, schrijnwerkerij, lassen en bakkerij. 
De scholen blijven afhangen van het officieel onderwijs.  De staat betaalt rond de 60USD loon per maand 
aan de leerkrachten en de ouders betalen bij.  Vanaf 2019 werd het lager onderwijs en de eerste twee jaren 
van het middelbaar onderwijs gratis. Maar er waren vele problemen met de uitbetaling van de lonen van de 
leerkrachten en de werkingskosten van de scholen. Dit doet het niveau van het onderwijs dalen. 
Het beroepsonderwijs hangt af van het ministerie van sociale zaken dat gratis elektriciteit en water geeft; 
water is geen probleem, elektriciteit is er meestal alleen maar 's nachts.  Er werd geïnvesteerd in een kleine 
stroomgroep. 
We helpen een aantal leerlingen om het schoolgeld te betalen door hen tijdens de vakanties op de terreinen 
van de school of in de acaciaplantage te laten werken.  We staan ook in voor goede contacten tussen de 
beroepsopleidingen en eventuele klanten, die bestellingen plaatsen voor meubelen, metalen constructies, 
metselwerk … Hiermee kan de beroepsopleiding de nodige machines en materialen aankopen en kunnen de 
leerlingen directe ervaring opdoen onder goede begeleiding.  In 2019 waren er echter heel weinig 
bestellingen van scholen ten gevolge van het uitblijven van de uitbetaling van de werkingskosten van de 
scholen. 
Op school wordt er ook veel aandacht besteed aan sport : basket, volley, voetbal en handbal.  Elk jaar wordt 
er deelgenomen aan de Salesiaanse spelen, een competitie tussen de verschillende scholen van Don Bosco.  
De basketploeg speelt in eerste divisie. 

Acaciaproject : 
Het acaciaproject bestaat uit het planten, onderhouden en kappen van acaciabomen.  Het hout wordt 
gebruikt voor de houtskoolproductie.  Men schat de bevolking van Kinshasa op 10 tot 12 miljoen mensen.  
Het merendeel van de inwoners gebruikt hout of houtskool voor de bereiding van zijn eten. 
Steeds meer begrijpen lokale dorpshoofden het belang van de bomen : de acacia verbetert de grond, groeit 
zeer snel, vernietigt de inlandse boomsoorten en andere medicinale planten niet en trekt bijen en zelfs 
groot wild aan. 
De eerste bedoeling is dus om de verloedering van de aarde tegen te gaan. 
De beplanting moet beschermd worden, in de eerste plaats tegen vuur in het droog seizoen, en in de 
tweede plaats tegen diefstal.  Er is een tekort aan water.  Op termijn plannen we om een waterput te boren 
om ook buiten het regenseizoen over voldoende water te beschikken.  We hebben maar de helft van ons 
terrein kunnen beschermen.  Gelukkig heeft het zeer veel geregend, zodat er geen groot gevaar is voor de 
bosbranden.  Er is een project om twee stenen huizen te bouwen waarin het materiaal veilig bewaard kan 
worden en van waaruit bewakers een oogje in het zeil kunnen houden. 
Een acaciaplantage zorgt ook voor verbetering van de grond.  Zo worden tussen de bomen zoete 
aardappelen en maniok geplant. 
Alvorens de boompjes geplant kunnen worden, zijn de volgende stappen nodig : 

 er wordt zaad en compost aangekocht in Lukunga (tuinafdeling van de school), 
 de zaadjes groeien in grote potten uit tot kleine plantjes gedurende 4 à 5 maanden (augustus tot 

november); in die tijd moet er veel gesproeid worden, 
 tegen het regenseizoen worden de plantjes uitgezet op het terrein. 

Daarna blijft er onderhoud nodig : gras kappen, weg aanleggen naar het terrein van de bomen, snoeien.  
Dit gebeurt door de vrouwen van het dorp en door de papillons en sommige leerlingen van Cité des 
Jeunes.  Er is pas opbrengst van hout na een periode van 8 à 10 jaar.  De plantages zijn gelegen te 
Menkao, op 65 km van Masina gelegen.  In 2019 werden er ook 2700 fruitbomen geplant,  waardoor we 
op termijn kunnen bijdragen aan de voedselbehoeften van de mensen in Kinshasa. 

  



A.M.I.E. -- Internationale Medische Hulp aan het Kind pg. 13 

Bereikte resultaten : 

Cité des Jeunes in Masina : 
 opleiding van 130 jongeren : lassers, metsers met de onderafdeling van tegelaars, meubelmakers en 

bakkers 
 plaatsing van verschillende stagiaires en/of tewerkstelling van afgestudeerden 
 medische verzorging van leerlingen die de medische kosten niet zelf kunnen betalen.  De medische 

zorg is toegenomen in vergelijking met andere jaren, na een ziekte die opkwam in Kinshasa 
(chikungunya) : muggen met infecties veroorzaakten van zodra iemand gebeten is, een soort 
beenverlamming en diepe slaap; bijna al onze jongeren en begeleiders werden getroffen door deze 
ziekte 

 er werd geïnvesteerd in het opvangen van leerlingen tijdens de grote vakantie en in het geven van een 
zinvolle bezigheid (meestal binnen de school), waardoor ze geld kunnen verdienen voor het betalen 
van de schoolkosten 

 sportactiviteiten 

Acaciaproject : 
 opnieuw aankoop van nieuwe terreinen; hoge kosten aan kadaster en lokale chefs om de 

eigendomstitel te verwerven 
 aanplanting van 500 fruitbomen en acacia’s 
 onderhoud en bescherming van de vroegere aanplanting acacia’s 
 aanplanting van 720 palmbomen, 500 saffraanbomen, 630 mangobomen, 300 avocadobomen, 500 

papayabomen en 70 vleestomaatplanten 
 versterking van de samenwerking met JOS (Jeunes au Soleil, een organisatie die straatkinderen 

opvangt).  De jongeren die een opleiding in tuinbouw gehad hebben, kunnen hier aan het werk. 

Betrokken land : Democratische Republiek Congo 

Verantwoordelijke in België : Jean Hendrikx 

Verantwoordelijke ter plaatse : Pater Pol Feyen, sdb 

Controle : de verantwoordelijke ter plaatse stuurt A.M.I.E. een maandelijks uittreksel uit de boekhouding.  
Donateurs en medewerkers van A.M.I.E. die eventueel een bezoek brengen; ook afgevaardigden van 
andere organisaties zoals Artsen zonder vakantie, Damiaan bouwkampen, Focus, Hammerforum 
(Duitsland), KHLim (die stagiaires stuurt voor lager onderwijs en sociaal assistenten), orde van Malta. 
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Project 511z : Betrouwbare energievoorziening 

Korte omschrijving : 
Het elektriciteitsnet in Congo is zeer onbetrouwbaar.  Daarom installeren we er sinds 2011 bij 
gezondheidscentra zonnepanelen; daarmee hebben de gezondheidscentra een basisinfrastructuur voor het 
meest noodzakelijke comfort.  Dit laat o.a. toe bevallingen veilig te laten verlopen (licht is daarbij 
noodzakelijk), vaccins koel te houden, en goede werking van de noodzakelijke elektrisch medisch 
apparatuur (bv. sterilisatiemachines) te garanderen. 
Minstens even belangrijk als de opbouw van de installaties, is het waarborgen van de goede werking.  
Hiertoe wordt samengewerkt met een lokale, opgeleide onderhoudsploeg die alle installaties maandelijks 
bezoekt en per installatie een onderhoudsrapport opstelt.  Deze worden ons toegestuurd; op basis hiervan 
worden eventuele problemen samen met de lokale onderhoudsploeg onderzocht en opgelost. 
Momenteel zijn er reeds 16 hulpbehoevende centra van een installatie voorzien, die allemaal nog steeds 
naar behoren functioneren dankzij de goede maandelijkse opvolging van de onderhoudsploeg alsook de 
jaarlijkse controleronde tijdens de missie van de nieuwe installaties. 

Bereikte resultaten : 
Drie vrijwilligers zijn in augustus 2019 naar Kinshasa afgereisd voor de installatie van een off-grid 
zonnepaneelinstallatie op 3 centres de santés : 

 CS de Marechal 
 CS de Tata Mosala 
 CS de Lunda 

Tijdens de voorbereidingen wordt de installatie gedimensioneerd o.b.v. de noden van de centra.  In 2019 
werd op elk van de 3 centra volgende geïnstalleerd : 

- 4 zonnepanelen van elk 300Wp, in parallel 
- 2 Victron AGM deep cycle batterijen van 12V - 240Ah, in serie geschakeld 
- Studer AJ2400 invertor om van gelijkstroom naar wisselstroom te gaan 
- allerlei overige elektrische componenten (equalizer, MC4 connectoren, laadcontroller, 

temperatuursensor batterij, DOD batterij beschermer, ..) 
- elektrische kast (wordt met lokale mensen opgebouwd) 
- Solar kabel voor de zonnepanelen 
- kabels voor de verbruikers (verlichting, stopcontacten, ...) 
- energiezuinige lampen 
- allerlei klein materiaal 

De 3 nieuwe installaties zijn succesvol opgebouwd en in dienst genomen.  Daarnaast hebben de 
vrijwilligers eveneens de bestaande installaties bezocht samen met de lokale onderhoudsploeg.  Zo wordt 
de vinger op de pols gehouden en bijgestuurd waar nodig; eveneens zijn enkele defecte componenten 
vervangen. 

Betrokken land : Dem. Rep. Congo 

Verantwoordelijke in België : Koen Bosmans 

Verantwoordelijke ter plaatse : Pater Pol Feyen 

Controle :  
De maandelijkse onderhoudsrapporten opgesteld door de lokale onderhoudsploeg, die eveneens worden 
afgetekend door de verantwoordelijken van de gezondheidscentra, laten korte opvolging van de werking 
van de installaties toe.  Eventuele problemen of bijkomende noden worden zo snel gedetecteerd.  De 
rapporten worden ons door Pater Pol Feyen toegestuurd. 
Tijdens de laatste missie van 2019 is ook een eerste installatie als test uitgerust met een remote 
opvolgingssysteem, hetgeen toe laat om de werking van de installatie (elektrische afname, opbrengst 
zonnepanelen, status batterijen, ...) van in België op te volgen. 
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Project 517 : Maison Papy (comité 00) 

Korte omschrijving : 
Maison Papy vangt straatkinderen – ook wel wegwerpkinderen genoemd – op in Masina, een buitenwijk 
van Kinshasa.  Maison Papy maakt deel uit van de Cité des Jeunes.  De kinderen worden ‘papillons’ 
genoemd naar de naam van het huis. 
Kinderen komen op straat terecht als ouders niet meer in staat zijn voor hen te zorgen of als kinderen van 
tovenarij verdacht worden.  Zij worden dan letterlijk verstoten uit hun familie.  Dat is het ergste wat een 
Afrikaan kan overkomen. 
Het project bevat 6 luiken : opleiding, gezondheid, voeding, kleding, uitrusting, spelen en sport. 
In Masina worden er drie huizen gehuurd waarin 32 kinderen na de uren op school verblijven : twee 
huizen voor jongens en één voor de meisjes.  Woon- en leefkosten bedragen ongeveer 120$ per maand 
per kind.  Schoolkosten per jaar : 120$ in de beroepsopleiding, 300$ in het college of 800$ in het hoger 
onderwijs. 
We proberen hen in contact te brengen met hun familie.  Tijdens het verlof gaan enkelen terug naar huis.  
Helaas zoeken anderen dan terug de straat op en hervallen in de oude gewoontes van drugs en diefstal.  
Voor hen van wie de familie totaal onbekend is, zoeken we opvangfamilies ter plaatse maar dat blijft 
moeilijk zolang de kinderen studeren.  Tijdens de vakanties geven we de kinderen ook werk op de 
terreinen van de school of de acaciaplantages zodat ze zelf een deel van het schoolgeld kunnen verdienen.  
Tijdens de grote vakantie gaan ze samen op bivak met het doel om de samenhorigheid te vergroten. 
Sommige papillons zijn seropositief en hebben een voortdurende medische bijstand nodig.  Als ze groter 
worden komt het affectiviteitsprobleem op de eerste plaats : wie moet de vriendin verwittigen ? 
Door hun soms traumatische verleden worden sommige papillons zwaar ziek en vergen dan zware 
geneeskundige kosten.  Kinshasa wordt geteisterd door het chikungunyavirus dat overgedragen wordt 
door muggen.  Het virus veroorzaakt verlamming van de benen en een soort slaapziekte.  De bestrijding 
van de ziekte vergt hoge medische kosten. 
Na het behalen van hun diploma krijgen ze een materiaalkist met de belangrijkste gereedschappen om aan 
de slag te kunnen gaan in het beroep dat ze geleerd hebben.  We helpen de papillons om werk te zoeken.  
We betalen hun transportkosten om te gaan solliciteren en de huur om apart te kunnen wonen totdat ze 
werk hebben. 
Eenmaal ze werk hebben, zijn ze terug welkom in de familie en kunnen ze terug een normaal leven 
leiden.  Als ze zonder werk vallen, worden ze terug weggestuurd.  Het leven blijft heel hard in Kinshasa : 
papillons worden geregeld het slachtoffer van straatgeweld. 

Bereikte resultaten : Maison Papy kreeg geld voor voeding, geneeskundige zorgen, kledij (zowel gewone kledij 
en sportuitrusting als schooluniformen), collegegeld (lagere school, beroeps en middelbaar), spel en sport 
materiaal.  De afgestudeerden kregen gereedschap, 3 maanden huurgeld en eten voor 3 maanden zodat ze 
een degelijke start kunnen nemen bij hun terugkeer in het normale leven.  Zes leerlingen hebben het 
staatsdiploma gehaald en volgen nu hogere studies waardoor de studiekosten fors gestegen zijn. 
Afgestudeerde jongeren vinden heel moeilijk werk vanwege de slechte economische situatie.  Er werd een 
project gestart om het alomtegenwoordige vuilnis op te ruimen.  We hebben al geïnvesteerd in 3 karren en 
in een tweedehands lichte vrachtwagen.  Op deze manier kunnen we deze jongeren uit de werkloosheid 
houden. 
Maison Papy heeft in 2019 nog meer kinderen opgenomen alhoewel de kosten steeds toenemen. 
Gezondheid : bijna alle jongeren en het personeel werden getroffen door het chikungunyavirus. 
Sport : we hebben goede resultaten gehaald met de basketbalploeg, en een ex-papillon speelt in de 
nationale volleybalploeg. 

Betrokken land : Dem. Rep. Congo 

Verantwoordelijke in België : Jean Hendrikx 

Verantwoordelijke ter plaatse : Pater Pol Feyen, sdb 

Controle : de verantwoordelijke ter plaatse stuurt A.M.I.E. : 
   1) een getekend ontvangstbewijs voor elke storting, 
   2) financieel jaarverslag met een overzicht van de inkomsten en de uitgaven. 
Donateurs en medewerkers van AMIE, ambtenaren, Damiaan actie, Artsen zonder verlof, stagiaires van 
KHLim, die sporadisch een bezoek brengen. 



A.M.I.E. -- Internationale Medische Hulp aan het Kind pg. 16 

Project 520 : Brousse scholen (comité 00) 

Korte omschrijving : 
Le projet d’école de brousse est né suite à la demande de partenariat des frères capucins qui fondaient une 
toute nouvelle mission dans la région d’Andranoména, à quelques 40km de la ville de Morondava, sur la 
côte ouest de Madagascar.  Plusieurs chefs de village demandaient l’ouverture d’une école vu le nombre 
d’enfants en âge scolaire (900 à Tandila et 600 à Andrénalafotsy) et le manque d’infrastructure publique. 
Ce sont les capucins qui ont coordonné le projet sur place mais depuis septembre 2016, la gestion des 
écoles primaires a été reprise par les religieuses de la Providence de Ruillé Sur Loir toujours sous la 
houlette de l’évêché de Morondave. 
L’AMIE intervient pour le parrainage collectif qui a été mis en place afin que tous les enfants soient sur le 
même pied.  Celui-ci comprend le salaire des enseignants, un panneau solaire, une couverture médicale, 
une formation continue pendant les vacances, et pour les enfants le matériel scolaire, un uniforme mais 
surtout la cantine scolaire à midi.  L’AMIE intervient également pour le mobilier et le matériel de cantine. 
En 2012, suite à un cyclone qui a emporté l’école d’Andrénalafotsy, le projet a évolué.  Depuis, des 
bâtiments en dur sont construits petit à petit sur les terrains offerts par les villageois ou par l’évêché. 
En octobre 2016, un collège permet la poursuite de la scolarité à un niveau supérieur à Tandila, ce sont 
également les religieuses qui en sont responsables. 
La seconde aile du collège a été construite en 2019 et comprends, une salle de classe, une salle des 
professeurs, une bibliothèque, une classe d’informatique et la cantine. 
La petite école en torchis d’Andrénalafotsy sera définitivement remplacée par l’école en dur qui est en fin 
de construction et sera opérationnelle en janvier 2020. 

Bereikte resultaten :  
à Tandila : 
- le premier collège de la région, qui a ouvert en 2016, accueille actuellement 84 élèves.  Il y a 30 élèves 

en première humanité, 26 en seconde, 18 en troisième et la quatrième vient d’ouvrir ses portes.  Il y a 
10 élèves seulement en quatrième et malheureusement plus aucune fille.  Elles ont vraisemblablement 
toutes été mariées entre temps ! 

- il y a 8 enseignants, en plus de la directrice, qui se partagent les différentes branches 
- l’école primaire a vu toutes ses classes dédoublées.  Ceci améliore fortement la qualité de 

l’enseignement.  Il y a actuellement 257 élèves pour 7 enseignants sous la direction de Sœur Martine 
- la cantine est assurée pour tous les enfants 
à Andrénalafotsy : 
- l’école primaire Saint Fidèle est dirigée par Madame Victoire.  Ce village est malheureusement très 

enclavé et souffre de beaucoup d’insécurité.  Malgré cela le nombre d’élève est remonté à 120 pour 
cette année 

- il y a 5 enseignants et presque toutes les classes ont été dédoublées.  Un 6° enseignant commencera en 
janvier 2020 afin qu’il n’y ait plus du tout de classe multigrade 

- la cantine scolaire est assurée pour tous 

Il est important de préciser que lors du voyage d’octobre 2018, nous avions pu constater que la 
malnutrition faisait des dégâts parmi nos élèves malgré la cantine scolaire.  Nous avions pris des 
dispositions pour essayer d’y palier et avons pu constater lors de notre voyage d’août 2019 que ceci avait 
été efficace. 

Betrokken land : Madagaskar 

Verantwoordelijke in België : Francisca Cauwe 

Verantwoordelijke ter plaatse : 
pour le collège et les écoles primaires : Congrégation des Soeurs de la Providence de Ruillé sur Loir : 
Soeur Clémentine au niveau du collège et Soeur Martine au niveau des écoles primaires 

Controle : de verantwoordelijke ter plaatse stuurt A.M.I.E. : 
   1) een getekend ontvangstbewijs voor elke storting, 
   2) foto’s betreffende de realisaties, en verslagen over de pedagogische werking. 
Donateurs van A.M.I.E., die eventueel een bezoek brengen.  Dit is sinds 2011 al zes keer gebeurd, 
o.a. in augustus 2019. 
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Project 522 : Happy Home Orphanage (comité 22) 

Korte omschrijving : 
Het comité 22 behartigt binnen A.M.I.E. de activiteiten van het project Happy Home Orphanage (HHO).  
Het weeshuis Happy Home Orphanage werd in 2006 opgericht door een lokale vereniging samengesteld 
uit enkele lokale vooraanstaande personen, samen met Isabelle Vandeplas (Belg) en Edouard Lelièvre-
Douyon (Canadees). 
Het doel van Happy Home Orphanage is kinderen in nood een nieuwe thuis te bieden in een ware 
familiale omgeving.  Elk kind krijgt toegang tot een veilig onderdak, goede voeding, gezondheidszorg en 
onderwijs om aan zijn toekomst te kunnen bouwen.  De ontplooiing van elk kind, in eigen gemeenschap 
en cultuur, en met zoveel mogelijk contact met zijn eigen uitgebreide familie, blijft voorrang hebben. 

Bereikte resultaten gedurende het jaar 2019 : 
Alle kinderen zijn thans onder de hoede van de lokale organisatie Blessed Generation (BG).  Wij volgen 
ze allen vanuit België, daarbij gesteund door een vlotte communicatie met BG.  We telden gedurende 
2019 twaalf kinderen die hogere middelbare studies hebben gevolgd.  Drie kinderen volgden de lessen in 
een technische school.  Vier studenten volgden een universitaire cursus.  Verder houden we nog contact 
met de 12 kinderen die al afgestudeerd waren en nu een zelfstandig leven leiden. 
Daar onze middelen ons dit toelaten, hebben we gedurende het jaar 2019 nog een dertiental kinderen meer 
onder onze hoede kunnen nemen.  Wij sponsoren ze in een Outreach programma van Blessed generation 
(voeding, medische hulp, huisvesting en educatie : https://www.blessedgeneration.nl/outreach-programma ). 
Project 522 verwierf in 2019 giften ter hoogte van 8518€ (deels vanwege regelmatige maandelijkse 
sponsors, deels vanwege eenmalige sponsors) en interesten ten belope van 50€.  In diezelfde periode 
stortte het projectteam 16830€ naar de Keniaanse rekening van BG, specifiek voor het onderhoud van de 
Happy Home kinderen. 

Bestrokken land : Zuidwest Kenia 

Verantwoordelijke in België : Christian Vandeplas 

Verantwoordelijken in Kenia : Ria Fennema, voorzitster van Blessed Generation Kenia 
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Project 524 : Sophie Daems Scholarship Program (comité 09) 

Korte omschrijving : 
het project werd opgezet in samenwerking met The Father Ray Foundation (FrRay) in Pattaya, Thailand.  
FrRay is een gerenommeerde organisatie met een enorme track record.  Hun slogan is : ‘We never turn a 
needy child away’.  Ze beheren het project voortreffelijk. 
Het programma heeft tot doel de hogere studies te financieren van een aantal kinderen, voornamelijk 
meisjes.  Onderwijs is de basis voor ontwikkeling, voor het individu en voor de maatschappij in haar 
geheel.  Een goede scholing geeft kinderen meer kansen in het leven en uitzicht op een betere toekomst 
voor henzelf en ook voor hun latere gezin.  Met een degelijke opleiding hebben ze meer kansen op een 
goede job, en hogere studies geven de kinderen meer zelfvertrouwen en een bredere hun kijk op de 
wereld.  Vooral voor meisjes is de gelijkheid van kansen om te kunnen studeren niet onbelangrijk. 
Het fonds reserveert de nodige gelden om voor elk kind dat een bepaalde studie aanvat deze tot het einde 
te kunnen financieren. 

Bereikte resultaten : 
Schooljaar 2012-2013 : aanvang van het programma; 2 meisjes startten met hun eerste studiejaar. 
2013-2014 : +2 andere meisjes vatten een universitaire studie aan. 
2014-2015 : nogmaals +2 meisjes die een hogere studie startten.  Eén van hen, 18 jaar oud, heeft echter 
kort daarop en ondanks de aanmoedigingen van FrRay om door te gaan, haar studie stopgezet omdat ze 
moest gaan werken om financieel bij te dragen aan haar familie : de nog vaak harde realiteit. 
2015-2016 : opnieuw +2 nieuwe meisjes.  Het totaal aantal stond dan op 7 studenten. 
2016-2017 : dat schooljaar hebben 4 meisjes met succes hun diploma behaald.  Eén van de eerste meisjes 
die startte met een Vocational Training heeft, geïnspireerd door de andere, ook een universitaire studie 
aangevat.  Op zichzelf is dit een triomf.  Dat schooljaar is ook de eerste jongen in het programma 
opgenomen.  Hij startte een studie industrieel-ingenieur aan de universiteit in Bangkok. 
2017-2018 : opnieuw 1 meisje in het programma bijgekomen. 
2018-2019 : nog een meisje dat haar diploma behaalde.  In totaal zijn er dan al 5 meisjes die een hoger 
diploma behaalden en 4 meisjes + 1 jongen die nog verder studeren. 

Sinds 2013 bezochten wij jaarlijks FrRay.  Tijdens onze bezoeken konden wij telkens de gesponsorde 
kinderen ontmoeten. 
In mei 2015 was het ons derde bezoek aan FrRay, toen ter gelegenheid van de viering van 25 jaar 
Children's Home.  In november 2016 waren we vergezeld van ons nichtje Laura.  Gedurende 2 dagen gaf 
Derek van FrRay ons een volledige rondleiding.  We bezochten het hoofdcomplex met de Vocational-
School voor gehandicapten, het Day-Care-Center met energieke en blije peuters, en de callcenters waar 
gehandicapten en blinden werken.  Wat verderop in Pattaya gingen we langs de School-for-the-Blind, de 
Children's-Home en Children's-Village.  In de Children's-Home hadden we een blije ontmoeting met de 6 
meisjes die dan in het programma zaten.  Laura was zeer gecharmeerd door de ontmoeting met onze 
meisjes en was enorm onder de indruk van de omvang van The Father Ray Foundation (800+ kinderen 
onder hun hoede) en van de professionaliteit van al hun medewerkers, maar ook van wat de bijdrage van 
dit bescheiden project in dat groter geheel toch kan betekenen. 
In maart 2019 waren we vergezeld van onze nichtjes Sarah en Katrin.  Ook zij waren zeer opgetogen van 
hun bezoek aan FrRay.  We bezochten toen ook de site in The Children’s Village waar Sophie’s House 
zal worden gebouwd in 2020. 

Betrokken land : Thailand 

Verantwoordelijke in België : Jan en Mieke Daems-Strauven 

Verantwoordelijke ter plaatse : Mr. Derek Franklin, Fr.Ray Foundation 

Controle : de verantwoordelijke ter plaatse stuurt A.M.I.E. : 
   1) een getekend ontvangstbewijs voor elke storting, 
   2) gedetailleerde lijsten van de uitgaven, en 
   3) foto’s of ander materiaal betreffende de realisaties. 
Onze geregelde bezoeken aan Father Ray Foundation in Pattaya, en weldoeners van A.M.I.E., die 
eventueel een bezoek brengen.  
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Project 525 : Straatkinderen Brazilië (comité 06) 

Korte omschrijving : we steunen Sinal Fechado in het centrum van Salvador. 
Sinal Fechado is een project dat in een huis kinderen en adolescenten ontvangt die in het stadscentrum 
rondhangen.  Bedoeling is hen zelfrespect terug te geven, te stimuleren in creatieve activiteiten, te helpen 
bij de vele vragen en twijfels die zij hebben en te oriënteren bij specifieke vragen over seksualiteit en 
drugs.  Indien nodig wordt contact gezocht met de ouders om hen terug naar de familie te begeleiden en te 
zorgen dat zij naar school gaan.  Het huis is geopend van 8 tot 17 uur. 

Bereikte resultaten : 
Sinds vorig jaar werken we samen met Ruas da Bahia, die een opvang voor meisjes hebben.  Dit 
verzekert de continuïteit. 
We verzorgen dagelijkse opvang en maaltijdverstrekking, met minstens 2 uur les (lezen, schrijven, 
rekenen …).  Het is niet gemakkelijk om deze straat-jongeren in het normale onderwijs te krijgen, omdat 
ze helemaal niet gewoon zijn om op de schoolbanken te zitten. 
Tijdens de opvang organiseren we op maandag en woensdag een workshop schilderen en tekenen, onder 
leiding van Meester René. 
We zorgen er in dit project ook voor dat de ouders meer en meer betrokken worden, en dat de kinderen 
tijdig worden gebracht en afgehaald. 

Betrokken land : Brazilië 

Verantwoordelijke in België : Mark Bolsens, in samenspraak met André Bilsen 

Verantwoordelijke ter plaatse : Associacao Esperanca do Brasil (Salvador) 

Controle : de verantwoordelijke ter plaatse stuurt A.M.I.E. : 
   1) een getekend ontvangstbewijs voor elke storting, 
   2) foto’s betreffende de realisaties, 
   3) overzicht van de kosten en waarvoor het geld werd besteed, 
   4) in 2019 bezocht door André Bilsen 
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Project 526 : Basisschool Emurua Olerai 

Korte omschrijving : 
Voor de kinderen van Emurua Olerai ligt de dichtst gelegen lagere school in Nkopon op een afstand van 
10km.  Toen de lagere school in Emurua Olerai werd geopend konden enkel de oudere kinderen deze 
afstand lopen; de kleinere kinderen – alhoewel ze de schoolleeftijd bereikt hadden – moesten wachten tot 
ze oud genoeg waren om deze afstand (niet zonder gevaar!) te overbruggen.  Dit betekent dat kinderen 
pas op latere leeftijd hun schoolloopbaan konden aanvatten. 
Als gevolg van recente extreme en langdurige droogte in Kenia is er een ernstig voedselgebrek.  Ook de 
lagere schoolkinderen in Emurua Olerai worden getroffen en lopen het risico ernstig ziek te worden.  Als 
antwoord op een noodkreet van onze plaatselijke verantwoordelijke besliste AMIE te voorzien in 
voedselhulp.  De toename van het aantal kinderen maakt de bouw van twee extra toiletten noodzakelijk. 

Bereikte resultaten : 
Ten opzichte van begin 2018 heeft de school een geweldige resultaat geboekt : 
- er is een sterk stijgend aantal leerlingen nl. van 42 naar 127 
- er zijn 6 leerkrachten werkzaam 
- van de regering kregen we begin dit jaar een leraar en lerares toegewezen.  Een belangrijke stap 

vooruit ! 
- de overheid van het district Narok steunde ons via het CDF (Community Development Fund) bij de 

bouw van een nieuw klaslokaal 
- A.M.I.E. zorgde voor de aankoop van nieuwe schoolbanken.  Ook werd in een bestaand lokaal een 

binnenmuur geplaatst om aan kleinere groepen leerlingen les te geven 
- vier nieuwe toiletten werden gebouwd, zgn. put-toiletten (een put, een plank/pot en een bovenbouw); 

kostprijs : 3000€ 

Betrokken land : Kenia 

Verantwoordelijke in België : Rob Tas en Angela Kronenburg 

Verantwoordelijke ter plaatse : George Lenaai 

Verschenen artikels : Ons Krantje, nr. 127 p. 10, nr.129 p. 14, nr.131 p. 11, nrs. 136, 140, 145, 149, 151, 154 en 
155. 

Controle : de verantwoordelijke ter plaatse stuurt A.M.I.E. : 
   1) kopies van de afschriften van de bankrekening in Kenia en kopies van de facturen, 
   2) foto’s van de realisaties. 

Project 527 : Akwaaba Asuadei (Ghana) 

Korte omschrijving : 
Akwaaba Asuadei, wat ‘Welkom’ in Asuadei betekent, is een project dat zich inzet voor de Willy-Taylor 
Academy in Asuadei, Ashanti Ghana, West-Afrika.  Samen met Emelia Boateng, de directrice van deze 
school, en haar lokale medewerkers proberen we de school en de leerlingen naar een hoger niveau te 
brengen.  In België worden fondsen verzameld door activiteiten te organiseren, door mee te werken aan 
activiteiten van anderen, door lezingen en workshops te geven op o.a. scholen, en door giften te 
verzamelen. 
Onze missie : kwalitatief onderwijs voor een zo laag mogelijke prijs en dit voor alle leerlingen uit onze 
buurt.  Door voedsel in bulk te kopen en een goed budgetmanagement na te streven, proberen we de kosten 
zo beperkt mogelijk te houden.  We willen echter wel dat de ouders ook een kleine bijdrage leveren.  Door 
deze bijdrage te vragen zetten ze zich actief in voor de toekomst van hun kinderen en worden ze 
gestimuleerd om hen zoveel mogelijk naar school te sturen.  Onze leerkrachten worden begeleid door 
Hoofdmeester Daniel, een gepensioneerde, gecertificeerde leerkracht.  Hij neemt deel aan vergaderingen 
voor scholen en zorgt ervoor dat de school voldoet aan de standaarden van de overheid.  Hij staat in voor 
de kwaliteit van de lessen en leerkrachten.  Om ervoor te zorgen dat alle kinderen de kans krijgen om deel 
uit te maken van onze school voorziet Akwaaba Asuadei in individuele peterschappen en betalen we de 
helft van de inschrijvingsgelden voor het staatsexamen tijdens het laatste jaar op onze school. 
Onze visie : ZIJ doen het ! Akwaaba Asuadei ondersteunt en begeleidt hen, maar we willen dat zij de 
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eigenaar van het project zijn.  Op lange termijn willen we een onafhankelijk, zelfbedruipend, structureel en 
duurzaam project uitbouwen.  We streven naar deze zelfredzaamheid door te investeren in een winkel, twee 
plantages (cacao en mais) en doordat de school ook eigen projecten op poot zet om centen te kunnen 
verdienen.  Op korte termijn hebben ze echter ondersteuning nodig op vlak van infrastructuur (financieel) 
en management (aanleren van goed beleid/budgetbeheer/leidinggevende capaciteiten).  Akwaaba Asuadei 
wil hen vooral de kracht geven om dit project zelf waar te maken en zal hen tevens ook stimuleren om de 
lokale overheden hierin te betrekken (Office of Education, burgemeester en gemeenteraad, raad van 
scholen, …).  Verder opteren wij ervoor om steeds met lokale aannemers en producenten te werken om zo 
ook de lokale economie te ondersteunen. 

Bereikte resultaten : 
- 2010-2012 : de bouw van 6 nieuwe klaslokalen 
- eind 2012-2013 : de bouw van huisvesting voor directie, leerkrachten en kinderen 
- december 2013-jan 2014 : aanleggen van een waterput op het schooldomein (6500€) 
- september 2014-heden : de bouw van twee slaapzalen, met bijhorend sanitair (30000€).  Het gebouw 

is sinds januari 2016 in gebruik; in 2014 hadden we ook maar liefst 38 gesponsorde leerlingen 
- in 2014 werd ongeveer 17000€ ingezameld.  Dit bedrag bestaat uit zowel sponsoringen voor 

leerlingen, als giften van donateurs, als opbrengsten van onze eigen acties 
- januari 2015 : begin van onze computerklas (7 computers); hiervoor werd ook de elektriciteit 

aangepast; in 2015 hadden we 43 gesponsorde leerlingen 
- in 2015 werd meer dan 32000€ ingezameld.  Dit bedrag bestaat uit zowel sponsoringen voor 

leerlingen, als giften van donateurs, als opbrengsten van onze eigen acties 
- in 2016 aankoop van een nieuwe schoolbus (18000€) en afwerking slaapzalen 
- in 2017 begin van de bouw van een keuken (geschat op 16000€), aankoop van land voor verdere 

uitbouw en mais-plantage.  In 2017 hebben we een 70-tal gesponsorde leerlingen (iets meer meisjes 
dan jongens) 

- 2018 : we hebben een hek rond het schooldomein geplaats om de veiligheid van de kinderen te kunnen 
garanderen (8117€); we maakten papieren in orde voor de aankoop van de nieuwe grond (945€); de 
keuken werd afgewerkt (we spendeerden nog  3691€ dit jaar in een totale kost keuken van 18788€). 
We renoveerde de badkamer voor jongens (1275€); we kochten sportmateriaal aan via steun van Nike 
(1780€); we investeerden in zelfredzaamheid door de winkel te upgraden, de cacaoplantage te 
ondersteunen en een nieuwe maisplantage aan te leggen (3118€). 
We renoveerden de muur van het oude klassengebouw (750€); we begonnen aan de bouw van een 
vrijwilligershuis (geschat op 41000€, excl. sanitair; waarvan in 2018 reeds 10000€ gespendeerd). 
In 2018 hebben we een status quo wat betreft gesponsorde leerlingen 

- 2019 : het vrijwilligershuis werd afgewerkt.  De totale kost bedroeg €44500. Daarnaast begonnen ze 
aan de renovatie van het sanitair (€1500), werd er en noodgenerator aangekocht (€950), werden 
nieuwe handboeken aangekocht (€5000) en een investering gedaan in de plantages (€1000).  Het 
aantal peterschappen zakte tot 65 leerlingen aangezien er enkele donateurs afhaakten. 

Betrokken land : Centraal-Ghana 

Verantwoordelijke in België : Joke Jaspers met medewerking van Kim Van Genechten 

Verantwoordelijke ter plaatse : Emelia Boateng, de directrice van de school 

Verschenen in Ons Krantje nrs. 134, 136, 137, 138, 139, 142, 143, 146, 148, 151 en 155 

Controle : er is bijna dagelijks contact via Whatsapp met de verantwoordelijke ter plaatse (Emelia Boateng); zij 
bezorgt ons : 

- uitgebreide kostenramingen van geplande projecten 
- kasbewijzen van aankopen 
- foto’s van realisaties 
- rapporten van de gesponsorde leerlingen 
- verslagen van vergaderingen met lokale overheden, andere scholen 
- maandelijkse evaluaties van de stand van zaken (waarin noden en problemen, maar ook 

successen worden uitgeschreven) 
Eén keer per jaar proberen wij zelf ter plaatse te zijn om het project op te volgen. 
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Project 528 : Vila Telma (comité 06) 

Korte omschrijving : voedselpakketten in de favellas van Castelo Branco en Cedro, Jardim Eldorado 

Bereikte resultaten : in totaal werden 100 voedselpakketten uitgedeeld aan de armste families uit deze favela’s 
(krottenwijken). 
Daarnaast werden ook enkele herstellingen uitgevoerd aan het centrum.  
Dankzij onze steun blijft het centrum draaiende, en brengt het kansarme mensen samen, motiveren we 
hen om kinderen naar school te laten gaan en geven we ouders kansen tot vorming.  Er werden maaltijden 
verzorgd tijdens de vormingsmomenten. 
Sinds 2018 zijn we ook 4 peterschappen gestart; de gesteunde studenten haalden allen een mooi resultaat. 
Helaas konden we de gelden dit jaar niet doorsturen door moeilijkheden met de banken.  We blijven in 
contact staan met zuster Mella Aerts die in juli 2020 op vakantie komt; we kunnen dan nieuwe afspraken 
maken.  Er zijn dit jaar dus geen kerstpakketten overgemaakt; alles wordt in het werk gesteld om dit 
project in 2020 verder te zetten. 

Betrokken land : Brazilië 

Verantwoordelijke in België : Mark Bolsens 

Verantwoordelijke ter plaatse : de pakketten werden uitgedeeld door de zusters in het sociaal centrum  
'Moeder Théresia Vermeylen' in de wijk Castelo Branco.  De peterschappen worden gecoördineerd door 
zuster Mella Aerts. 

Controle : de verantwoordelijke ter plaatse stuurt A.M.I.E. : 
mailverkeer tussen de verantwoordelijken ter plaatse zuster Mella Aerts, en zuster Juliana die vanuit 
België nog steeds nauw in contact staat met de werking in Brazilië 

Project 609a : Children Family Center Ecuador (comité 05) 

Korte omschrijving : 
er zijn twee werkgebieden; de werkzaamheden worden uitgevoerd door een lokaal team : 

Operationele CFCE (familiediensten) : 
 de samenwerking met organisaties die zich inzetten voor de rechten van familie, vrouwen, kinderen en 

jongeren; de zorg voor kinderen en hun families in risicovolle situaties 
 het creëren van gemeenschappelijke mogelijkheden/ruimtes in welke participatie en 

medeverantwoordelijkheid wordt aangemoedigd om mensen in staat te stellen alternatieve situaties, 
hulpmiddelen en praktijken te vinden die geschikt zijn voor hun individuele behoeften 

 psychosociale diensten aanbieden aan International Social Services in Genève, in het geval van 
internationale conflicten 

 samenwerking met de Ecuadoriaanse regering voortzetten op het gebied van alternatieve 
zorgprogramma’s zoals gezinsondersteuning, verwantschap en pleegzorg; het voorzetten van de 
deïnstitutionaliseringsstrategie 

 psychosociale ondersteuning aan gezinnen om uithuisplaatsingen te voorkomen 

CFCE Technische Begeleiding (delen van kennis en verzorgen van trainingen) : 
 het bieden van technische begeleiding aan organisaties die alternatieve zorgmodellen willen 

implementeren, met de nadruk op organisatorische en methodologische kwesties 
 het faciliteren van ruimten voor therapeutische begeleiding door groepen voor professionals 
 het nationale netwerk ‘Convivencia Familiar’ actief te co-construeren, uitgaande van een rol van co-

coördinatie en – waar mogelijk – technisch advies 
 het meewerken aan onderzoek naar families en gemeenschappen, samen met het Convivencia netwerk 

van Ecuador, over onderwerpen als pleegzorg in Quito 
 In samenwerking met de autoriteiten en andere ngo's werken we aan kinderopvangwetgeving, de 

implementatie van kinderbeschermingsprogramma's en -instrumenten om preventieve en alternatieve 
zorg in Ecuador te bevorderen 

Bereikte resultaten 2019 : in januari is het wettelijk kader voor de programma’s familie hulp, kinship care en 
pleegzorg door de minister officieel gepubliceerd.  Gedurende dit jaar hebben wij het ministerie begeleid 



A.M.I.E. -- Internationale Medische Hulp aan het Kind pg. 23 

in de implementatie en uitvoering van de programma’s.  In totaal zijn er 49 teams getraind (187 personen) 
– 470 uur training in totaal. 
Eind september hebben wij tezamen met het ministerie en Red Convivencia workshops gegeven aan 
directeuren, advocaten en administratief personeel van kindertehuizen.  Het thema was “Van 
Institutionele Zorg naar Alternatieve Zorg – Organisatorische Veranderingen binnen Stichtingen”. 
Ook is er een begin gemaakt aan het herzien van het wettelijk kader voor institutionele zorg en het 
opzetten van een nieuw programma om jongeren naar zelfstandigheid te begeleiden.  Dit zal in 2020 
worden voltooid.  Tevens werd er actief meegewerkt aan het herzien van de kinderwet. 
Vanaf februari is er een nieuw project opgezet in Tulcan, grens bij Colombia, om daar de jonge 
vluchtelingen vanuit Venezuela op te vangen.  In samenwerking met UNICEF zijn er veel jonge 
Venezolanen tijdelijk opgevangen (Casa de Paso), 74 in totaal.  Tevens werd er een 3 daags 
begeleidingsplan, zoals programma's die zelfstandig wonen en leven bevorderen, opgesteld wat tevens 
gedeeld werd met de overheid en de overheid kon bescherming bieden.  Ook zijn veel jongeren (49) met 
familie in Ecuador herenigd.  Daarnaast zijn er 8 jongeren opgevangen in ons project begeleiding naar 
zelfstandigheid en zelfredzaamheid (autonomía). 
In Pifo, Quito, is een project gestart door direct te werken met de lokale gemeenschap.  Regelmatig zijn er 
bijeenkomsten met de gemeenschap, waar thema’s zoals de bescherming van het kind, familie situaties, 
geweld binnen de gemeenschap, besproken en samen aangepakt worden.  Onze rol is het faciliteren van 
dialoog, het versterken van de gemeenschap om gezamenlijk duurzame oplossingen te vinden binnen de 
eigen omstandig- en werkelijkheden. 
In 2019 hebben ongeveer 28 families onze services ontvangen zodat ze een veilige omgeving konden 
bieden voor hun kinderen.  Er zijn 5 onderzoeken uitgevoerd naar de situatie van families in Ecuador 
waarvan de kinderen in het buitenland verblijven, in samenwerking met International Social Services in 
Genève. 

Betrokken land : Ecuador 

Verantwoordelijke in België : Barbara van der Heiden 

Verantwoordelijken ter plaatse : Helma van der Hoeven 

Verschenen artikelen : op de DCF website (www.daniellechildrensfund.org) en Facebook pagina 
(www.facebook.com/daniellechildrensfund) verschijnen regelmatig nieuwtjes.  Meerdere keren per jaar 
wordt er een nieuwsbrief uitgestuurd naar de achterban, met een samenvatting van de activiteiten en 
ontwikkelingen. 

Controle : de dagelijkse, goed gestructureerde boekhouding, wordt lokaal uitgevoerd door een administratief 
medewerkster die daarvoor een door de lokale belastingdienst erkend boekhoudsysteem gebruikt.  
De maandelijkse cijfers worden gecontroleerd door Helma van der Hoeven en Nicoline van Egmond. 
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Project 610 : Kulay-projecten (comité 06) 

Korte omschrijving : projecten in de Filipijnen ten voordele van de straatkinderen en kinderen die leven in 
krottenwijken 

Bereikte resultaten : 
in Navotas 
 een preschool-werking waarbij we de kinderen uit de krottenwijk Tangas voorbereiden op ‘het naar 

school gaan’; ondersteuning van 3 vrijwilligers-leerkrachten 
 een bibliotheekwerking waarbij we kinderen begeleiden bij hun huiswerk en ook ondersteunen met 

schoolmateriaal; ondersteuning door 1 job-student 
 free-clinic : 4 keer per jaar een free-clinic, waarbij we telkens meer dan 100 kinderen een medische 

check-up geven 
 nodige herstellingen aan het gebouw 
 maandelijkse vormingsnamiddag voor jonge moeders 
 coördinatie van onze ‘oudste’ jongeren die intussen reeds in een peterschap zitten. 

in Cebu: 
 nodige verbouwingen aan scholen (oa sanitair, klaslokaal, tuin) 
 op regelmatige tijdstippen : verzorgen van maaltijden in de school (zodat jongeren niet met een lege 

maag op de schoolbanken moeten zitten) 
 verbetering van sanitair in enkele woningen 
 begeleiding van onze petekinderen 

Betrokken land : Filipijnen 

Verantwoordelijke in België : Mark Bolsens 

Verantwoordelijke ter plaatse : 
 in Navotas : dr. Bernadette Borador (dokter, en ex-Kaibigan-petekind) 
 in Cebu : Mevr. Ma Chona (directrice van 4 scholen in Cebu), en Joselito (een van de ouders) die het 

financiële gedeelte van de werking doet, en die ervoor zorgt dat de petekinderen maandelijks hun 
gelden ontvangen 

Controle :  - de verantwoordelijke ter plaatse stuurt A.M.I.E. getekend ontvangstbewijs van de stortingen 
- bezoeken ter plaatse van donateurs en verantwoordelijken : in Cebu hebben er 3 bezoeken 
plaatsgevonden (Rudi Roels, Elga Meeusen, Wilfried Michielsen); in Manila zijn er bij Kaibigan 2 
bezoeken geweest (Mark Bolsens en Elga Meeusen), is er de werking van de free clinic bezocht door 
Mark Bolsens, en zijn er 3 bezoeken geweest aan de projecten in Navotas (Herman De Jongh, Elga 
Meeusen, Mark Bolsens) 
- foto’s en opvolging van de projecten via de sociale media 
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C. Peterschappen 

Algemeen 

Peterschappen voor kinderen (categorie 101) 

Korte omschrijving : het doel is een kind helpen om lagere en middelbare studies te doen, zich te ontwikkelen in 
zijn familiaal milieu en hem/haar de mogelijkheid bieden een betere toekomst op te bouwen. 

Persoonlijke briefwisseling : tussen het petekind en zijn/haar peter of meter om vriendschapsbanden te creëren. 

Toelagen : 300€/jaar (behalve voor de Filippijnen : daar 12*29€/jaar), te storten door de peter of meter.  De 
toelagen zijn voldoende om de studies te betalen (inschrijving, schoolbenodigdheden, uniform, vervoer, 
enz.).  Het eventuele overschot laat toe de dagelijkse voeding van de familie te verbeteren en 
geneesmiddelen te kopen. 

Duur : meestal 4 à 12 jaar. 

Betrokken landen : Haïti, Filippijnen, Peru. 

Betrokken comité’s : 01, 03, 05, 08. 

Controle : 
 de verantwoordelijke van elk comité onderhoudt contacten met de verantwoordelijke ter plaatse.  De 

verantwoordelijke ter plaatse stuurt A.M.I.E. : 
1. een getekend ontvangstbewijs voor elke storting 
2. jaarlijks : de schoolresultaten van de petekinderen 

 sommige donateurs of de verantwoordelijken van A.M.I.E. brengen nu en dan (op eigen kosten) een 
bezoek ter plaatse; soms komt een lokale verantwoordelijke naar België 

 briefwisseling tussen petekind en donateur 

Overzicht van hulp per jaar : 
jaar hulp in € 
2000 107160.85 
2001 111166.36 
2002 111048.97 
2003 107032.02 
2004 106477.25 
2005 102929.05 
2006 96337.43 
2007 93886.00 
2008 97296.92 
2009 96800.75 
2010 104992.32 
2011 117771.92 
2012 103665.00 
2013 109800.00 
2014 98086.97 
2015 108281.70 
2016 114013.45 
2017 102808.33 
2018 97607.76 
2019 102771.13 
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Beroepspeterschappen (categorie 102) 

Korte omschrijving : het doel is een adolescent of jongvolwassene helpen een technische of universitaire 
vorming te starten of verder te zetten. 

Persoonlijke briefwisseling : tussen het petekind en zijn/haar peter of meter om vriendschapsbanden te creëren. 

Toelagen : 372€/jaar (behalve voor de Filippijnen en voor universitaire peterschappen in Peru : daar 
respectievelijk 12*35€ en 12*50€/jaar), te storten door de peter of meter.  A.M.I.E. stuurt het bedrag dat 
de verantwoordelijke ter plaatse als toelage vraagt (de kostprijs van de studies verschilt volgens het land, 
het niveau van de studies, de gekozen specialiteit, enz. en zal de 500€/jaar meestal niet overschrijden). 

Duur : gewoonlijk 2 à 5 jaar. 

Betrokken landen : Filippijnen, Peru. 
In 2017 zijn we ook gestart met beroepspeterschappen in Brazilië (ter vervanging van de 
schoolpakketten).  Momenteel steunen we 4 petekinderen.  In samenspraak met onze verantwoordelijken 
ter plaatse denken we dat dit duurzamer is.  We hopen dat deze jongeren later de werking als jeugdleiders 
verder zullen zetten. 

Betrokken comité’s : 02, 06, 07. 

Controle : de peter zelf, die zijn petekind volgt.  De verantwoordelijke ter plaatse stuurt A.M.I.E. : 
   1) een getekend ontvangstbewijs voor elke storting, 
   2) jaarlijks : de schoolresultaten van de petekinderen. 
De donateurs of de verantwoordelijken van A.M.I.E. die toevallig ter plaatse gaan of de 
verantwoordelijke ter plaatse die naar België terugkomt. 

Overzicht van hulp per jaar : 
 jaar hulp in € 
2000 86051.44 
2001 79988.48 
2002 73454.59 
2003 67395.81 
2004 48914.00 
2005 43530.00 
2006 38422.00 
2007 45595.00 
2008 42133.48 
2009 36870.00 
2010 38585.00 
2011 35041.86 
2012 36174.00 
2013 30162.00 
2014 42248.00 
2015 33090.00 
2016 54007.04 
2017 51734.00 
2018 68522.05 
2019 73365.29 
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Groepspeterschappen (categorie 103) 

Korte omschrijving : het doel is adolescenten die tot eenzelfde beroepsschool behoren, een praktische vorming 
en kennis laten verwerven. 

Peter of meter krijgt van comité 21 een dossier en 2 keer per jaar een nieuwsbrief van de verantwoordelijke ter 
plaatse met de resultaten van/haar zijn petekind. 

Toelagen : relatief klein, 96€/jaar te storten door de peter/meter. 

Duur : 1 à 3 jaar. 

Betrokken landen : Thailand. 

Betrokken comité : 21 

Controle : de verantwoordelijke ter plaatse stuurt A.M.I.E. : 
   1) een getekend ontvangstbewijs voor elke storting, 
   2) twee keer per jaar : de schoolresultaten van de petekinderen. 
De donateurs of de verantwoordelijken van A.M.I.E. die toevallig ter plaatse gaan of de 
verantwoordelijke ter plaatse die naar België terugkomt. 

Overzicht van hulp per jaar : 
 jaar hulp in € 
2000 14196.94 
2001 14857.73 
2002 14369.04 
2003 12070.37 
2004 12485.62 
2005 10248.33 
2006 9400.70 
2007 7706.00 
2008 7761.61 
2009 9093.09 
2010 9632.00 
2011 5028.00 
2012 7380.00 
2013 8245.00 
2014 5945.00 
2015 7200.00 
2016 6400.00 
2017 6715.00 
2018 6075.00 
2019 11125.00 
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Parrainage individuel (categorie 108) 

Description : les parrainages ont pour but de permettre à des enfants orphelins de pouvoir faire des études 
malgré tout.  Actuellement ce sont deux familles qui bénéficient de ce parrainage, soit douze enfants ou 
jeunes.  Ce parrainage comprend les frais de scolarité mais également de cantine et d’uniforme pour les 
enfants et jeunes fréquentant l’école primaire, le collège ou le lycée. 
Pour les jeunes universitaires, des frais annexes y sont ajoutés, comme frais de stages ou de visites 
obligatoires et pour une personne le loyer. 
- sont en primaires à Imito :Andramampionona Patrice et Hanitriniaina Nadia 
- sont au collège à Imito : Randrianjafison Jean Yvan, Rafanomezantsoa Stéphan, Randriamanampiso 

Landris, Ravelonjanaharisoa Chantal et Saholinirina Simonette 
- est au Lycée à Ambanja : Mamindraozy Clara 
- est à l’université à Fianarantsoa : Manandraibe Dominique 
- sont à l’université à Antananarivo : Hilaire Thérèsa, Hilaire Christian et Hilaire Christiano 

Résultats : il est difficile de parler de résultats, ce projet n’ayant commencé qu’en septembre 2019 

Pays concerné : Madagascar 

Responsable belge : Francisca Cauwe 

Responsable sur place : Sœur Marie Emerentienne Sagara à Mahajanga / Madagascar 

Contrôle : la responsable sur place envoie à l’AMIE : 
- un reçu pour tout versement 
- des photos, les résultats scolaires et les preuves d’inscriptions pour chaque enfant 
- de plus, des donateurs de l’AMIE se rendent régulièrement sur place et visite ces enfants et jeunes. Le 

dernier voyage date du mois d’aout 2019 
  



A.M.I.E. -- Internationale Medische Hulp aan het Kind pg. 29 

Lijst van verantwoordelijken ter plaatse 

Land Verantwoordelijken ter plaatse  Peterschappen 
  kind beroep groep 
Haïti Leslie Régis f.d.m. X 
 Georges Maryse, s.f.a. X 
 P. Bavon Mubakanda, c.i.c.m. X 
 Marie-Hedwige, f.d.m.  X 
 Midy Pauline, s.f.a. X 
 Moreau Nicole, s.f.a. X 
 P. Edgode Desmarais X 
 Sr. Sémolita Alphonse, f.d.m. X 
Peru Ana Maria Anicama Molina  X 
 Torres de Aguila Ederlina, m.i.c.  X 
 Sr Petronila m.i.c.  X 
Filippijnen Babes Abaca X X 
 Bernadette Borador  X 
 Ma Chona Golder Aliviado  X 
 Adelaide Santiago  X 
 Joselito Mangubat  X 
Thailand Father Ray Foundation c/o Banchong Chaiyara Philip (1)   X 
Brazilië Zr. Mella Aerts  X 

Betekenis van de afkortingen 
 c.i.c.m. : Missionarissen van Scheut 
 f.d.m. : Dochters van Maria (Filles de Marie) 
 m.i.c. : Missionarissen van de Onbevlekte Ontvangenis (Missionnaires de l'Immaculée Conception) 
 s.c.s.l. : Zusters van Liefde van Saint Louis (Sœurs de la Charité de St Louis) 
 s.f.a. : Zusters van Sint Franciscus van Assisi (Sœurs de St François d'Assise) 
 (1) : pater Redemptorist 

  



A.M.I.E. -- Internationale Medische Hulp aan het Kind pg. 30 

Comité 01 Parrainages individuels d’enfants des Philippines 

De toelichting met betrekking tot dit comité is in het Frans geschreven, omdat dat de taal is van de donateurs en 
van de comité-verantwoordelijke in dit comité. 

Le comité 01 ‘Parrainages individuels d’enfants des Philippines’ s’occupe uniquement, comme le nom 
l’indique, du soutien de la scolarité d’enfants aux Philippines.  Ce type de parrainage est assez long.  Il 
dure rarement moins de 5 ans, ce qui demande de la part de nos parrains et marraines un engagement à 
assez long terme sur lequel nous savons – d’expérience – pouvoir compter ! 

Ce soutien s’arrête : 
 soit à la fin du cycle de ce qui correspond à nos humanités, 
 soit après avoir réussi des études professionnelles de type court, 
 soit après avoir entamé et réussi une – voire deux – années d’études de niveau universitaire. 

Dans ce dernier cas, lorsqu’ils ont fait preuve de leur détermination à poursuivre leurs études et de leurs 
capacités à gérer des études plus poussées, ils basculent alors vers notre comité 02 ‘Parrainages 
professionnels’. 

Aux Philippines, nous travaillons uniquement avec un seul correspondant à Manille pour ce comité 01.  Celui-ci 
s’appelle ‘Kaibigan’, ce qui signifie ‘AMIE’ en Tagalog.  Ce centre travaille avec nous depuis des années.  
Les membres du conseil d’administration sont  rencontrés sur place chaque année par Mark Bolsens, 
responsable Philippines d’A.M.I.E. en Belgique. 

Fin de l’année scolaire 2018-2019, nous avions 13 dossiers de parrainages d’enfants. 

Notre aide permet à ces étudiants de faire en sorte qu’une part substantielle des coûts de leurs études soit prise 
en charge par AMIE.  Cette aide permet ainsi à la famille de l’enfant parrainé de faire face aux autres 
dépenses du ménage, par exemple pour des enfants plus jeunes. 

Les enfants parrainés prennent très au sérieux leurs études et terminent généralement avec de magnifiques 
résultats leur année scolaire (au-delà de 80-90% des points !).  Ces résultats nous sont communiqués par 
notre correspondante sur place qui supervise activement et encourage les enfants durant leur scolarité.  Ils 
sont ensuite transmis par le responsable du comité 01 aux parrains et marraines AMIE concernés. 

Le nombre total de dossiers en cours à fin décembre 2019 s’élevait à 11 et nous attendons plusieurs dossiers 
pour la nouvelle année scolaire 2020-2021. 
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Comité 02 Parrainages professionnels 

De toelichting met betrekking tot dit comité is in het Frans geschreven, omdat dat de taal is van de donateurs en 
van de comité-verantwoordelijke in dit comité. 

Le comité 02 ‘Parrainages professionnels’ s’occupe, comme son nom l’indique, du soutien de la scolarité 
d’étudiants qui entreprennent des études supérieures ou universitaires.  Il s’agit de jeunes gens des 
Philippines et du Pérou.  Ce type de parrainage varie en longueur.  Il dure rarement moins de 2 ans mais 
peut durer jusqu’à 7, 8 ans ce qui demande de la part de nos parrains et marraines un engagement à assez 
long terme sur lequel nous savons – d’expérience – pouvoir compter ! 

Ce soutien s’adresse à des jeunes de plus de 18 ans et commence : 
 soit à la fin du cycle de ce qui correspond à nos humanités, 
 soit après avoir entamé et réussi une – voire deux – années d’études universitaires. 

Dans ce dernier cas, ils ont déjà fait preuve de leur détermination à poursuivre leurs études et de leurs capacités 
à gérer des études plus poussées.  Ils basculent alors de notre comité 01 ‘Parrainages individuels d’enfants 
des Philippines’, vers notre comité 02 ‘Parrainages professionnels’. 

Philippines – Centre ‘Kaibigan’ à Manille : 

Aux Philippines, nous travaillons uniquement avec un seul correspondant à Manille pour ce comité 02.  Celui-ci 
s’appelle ‘Kaibigan’, ce qui signifie ‘AMIE’ en Tagalog.  Ce centre travaille avec nous depuis des années.  
Les membres du conseil d’administration sont  rencontrés sur place chaque année par Mark Bolsens, 
responsable Philippines d’A.M.I.E. en Belgique. 

Fin de l'année scolaire 2018-2019, nous avions 16 dossiers de parrainages professionnels. 

Notre aide permet à ces étudiants de faire en sorte qu’une part substantielle des coûts de leurs études soit prise 
en charge par AMIE.  Notre aide permet ainsi à la famille de l’enfant parrainé de faire face aux autres 
dépenses du ménage, par exemple pour des enfants plus jeunes.  Après avoir réussi leurs humanités, ces 
jeunes suivent une formation professionnelle ou universitaire dans des domaines très variés : soins 
infirmiers, nutrition, enseignement, comptabilité, commerce, école hôtelière, navigation maritime, 
ingénieur civil, psychologie, tourisme, informatique etc. 

Les jeunes parrainés prennent très au sérieux leurs études et terminent généralement avec de magnifiques 
résultats leur année scolaire (au-delà de 80-90% des points !).  Ces résultats nous sont communiqués par 
notre correspondante sur place qui supervise activement et encourage les étudiants durant leur scolarité.  
Ils sont ensuite transmis par le responsable du comité 02 aux parrains et marraines AMIE concernés. 

Le nombre total de dossiers en cours à fin décembre 2019 s’élevait à 16 et nous attendons de nouveaux dossiers 
pour la nouvelle année scolaire 2020-2021. 

Pérou – Congrégation de l’immaculée Conception à Lima et à Pucallpa : 

Comme nous avions beaucoup de difficultés pour obtenir un suivi efficace sur place des étudiants péruviens, 
nous avons préféré arrêter temporairement d'aider ce pays pour nous recentrer sur les Philippines.  Nous 
n'avons donc plus ouvert de dossiers pour des parrainages professionnels au Pérou en 2017.  Le dernier 
dossier s'est arrêté en 2016 avec de très bons résultats pour le dernier étudiant. 
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Comité 03 Parrainages individuels d’enfants – Amérique Latine 

De toelichting met betrekking tot dit comité is in het Frans geschreven, omdat dat de taal is van de donateurs en 
van de comité-verantwoordelijke in dit comité. 

Objectif : 
Le comité 03 a pour but d'aider des enfants en Haïti à se scolariser (études primaires et secondaires), à 
s'épanouir et à se construire un avenir meilleur.  L'enfant devenu adulte deviendra un membre actif de la 
société et pourra sortir sa famille de la misère. 
Les enfants sont en outre encouragés par leur parrain ou marraine en Belgique, à exceller dans leurs 
études.  L'importance d'avoir cette relation personnelle ne peut être sous-estimée, elle contribue en effet à 
augmenter la confiance et l'estime de soi des enfants parrainés, ce qui permet aux enfants de devenir des 
adultes autonomes et responsables.  L'espoir est qu'ils contribuent à leur tour de manière positive à la 
société, ce qui peut éviter de devoir recourir à une émigration économique. 

Fonctionnement : 
Le parrain ou marraine s'engage à verser 25€ par mois pour son filleul sur le compte du comité 03, 
jusqu'aux 18 ans du filleul. 
Cet argent permet de payer les études (inscriptions, fournitures scolaires, uniformes), médicaments et, s’il 
y a un excédent, d’améliorer le quotidien de la famille. 
Nous avons 13 parrainages professionnels de 35€ par mois, pour des filleuls méritants qui font des études 
supérieures. 
Nous avons également commencé une collaboration avec le père Lephène de l’Ecole Professionnelle 
Fondation Vincent au Cap Haïtien, pour soutenir 20 jeunes avec des parrainages professionnels de 25€ 
par mois pour suivre des formations techniques de maximum 3 ans. 
Fin 2019, nous avions un total de 166 parrainages à Haïti. 

Responsables : 

En Belgique : Diane Nadalini (dnadalini@gmail.com, tel: 0484/374301) 

En Haïti : 
Il s’agit d’enseignants dans différentes écoles de Port-au-Prince, de Béraud via Les Cayes et du Centre de 
Santé de Aquin pour Haïti.  Les responsables sur place connaissent bien notre mode de fonctionnement et 
connaissent suffisamment la réalité sur le terrain pour nous soumettre les dossiers des enfants qui ont le 
plus besoin d'un parrainage. 

 Sr Maryse Georges s.f.a. (= sœur de St François d’Assise) 
Collège St François d’Assise 
Rue 6 n°20  P.B. 1054 
Port-au-Prince – Haïti (W.I.) 

 Sr Pauline Midy s.f.a. 
Béraud - Les Cayes via Externat St Joseph 
Les Cayes - Haïti (W.I.) 

 Sr Rose Marie Placide s.f.a. 
Béraud - Les Cayes via Externat St Joseph 
Les Cayes - Haïti (W.I.) 

 Sr Leslie Régis f.d.m. (= fille de Marie) 
Rue Mételus, 45 
Pétion-Ville – Haïti (W.I.) 

 Père Lephène 
Ecole Professionnelle Fondation Vincent 
B.P. 71 Cap Haïtien – Haïti (W.I.) 

Contrôles : 
1. Les allocations de parrainages sont envoyées tous les 2 mois en Haïti.  Au moment du paiement, un 

courrier électronique est envoyé à chaque sœur qui contient : 
 un mot d'explication si nécessaire, sur des ajouts ou suppressions de parrainages, changement 

d'adresse éventuels du parrain ou de la marraine, … 
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 le détail du montant envoyé avec accusé de réception ('receipt voucher') mentionnant la somme 
reçue pour la période concernée.  Ce document est signé et daté par la responsable qui reçoit 
l’argent de la banque et nous est renvoyé, 

 la liste des filleul(e)s auxquel(le)s l’argent est destiné avec le nom de leur parrain ou marraine, 
 la liste des filleul(e)s qu’ils ou leurs parents doivent signer lorsqu’ils reçoivent l’argent en 

mentionnant le montant reçu et la date de réception.  Cette liste ainsi complétée nous est aussi 
renvoyée. 

2. En outre, les responsables en Haïti nous envoient les copies des résultats scolaires obtenus après la fin 
de l’année scolaire (fin juin). 

3. Il est à tout moment possible pour les parrains et marraines d’aller rendre visite à leurs filleul(e)s, cela 
reste cependant exceptionnel.  Les parrains et marraines peuvent communiquer avec les responsables 
sur place en Haïti via le responsable en Belgique, ou directement via courriel.  Dans le cas de filleuls 
plus agés, certains parrains/marraines communiquent aussi directement avec eux de manière 
électronique. 
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Comité 05 Individuele peterschappen in Latijns Amerika 

Doel : een kind helpen om lagere en middelbare studies te doen, zich te ontwikkelen in zijn familiaal milieu en 
hem/haar de mogelijkheid bieden een betere toekomst op te bouwen. 

Persoonlijke briefwisseling : tussen het petekind en zijn peter of meter om vriendschapsbanden te creëren. 

Toelagen : 300€/jaar, te storten door de peter of meter.  De toelagen zijn voldoende om de studies te betalen 
(inschrijving, schoolbenodigdheden, uniform, vervoer, enz.).  Het eventuele overschot laat toe de 
dagelijkse voeding van de familie te verbeteren en geneesmiddelen te kopen. 

Momenteel heeft A.M.I.E. 61 peterschappen in Haïti.  De schoolresultaten zijn bevredigend : ongeveer 90% van 
de leerlingen zijn geslaagd. 
Er is bijzondere aandacht voor peterschap steun naar meisjes.  Zonder deze steun worden meisjes vaak, 
uit geldnood van de ouders, naar rijke gezinnen gestuurd om daar als ‘dienstmeisje’ te werken.  Hun karig 
loon wordt aan de ouders gegeven, zodat ze hun gezin wat kunnen onderhouden.  Als een meisje echter 
van een peterschap kan genieten, kan zij naar school gaan en zich ontwikkelen wat later ten goede zal 
komen aan haar eigen kinderen. 

Comité-verantwoordelijke in België : 
Marleen Lanckman 
Domeinstraat 69A 
3010 Kessel-Lo (Leuven) 
Email : marleenlanckman@hotmail.com 
Tel.: 016/355077, 0497/680028 

Verantwoordelijken ter plaatse in Haïti : 
P. Edgode Desmarais, Collège St. Martin de Porres, Papaey-Hinche, CP 1594 Port-au-Prince, Haïti 
Sr. Armand Rose Irdene, Port-au-Prince 
Sr. Rose Marie Placide, Les Cayes 
P. Bavon Mubakanda, c.i.c.m., BP 19252 HT, Port-au-Prince, Haïti 

Controle : 

De peterschapstoelagen worden alle twee maanden naar Haïti opgestuurd.  Deze betalingen worden steeds 
vergezeld van : 

 een brief met uitleg over eventuele wijzigingen t.o.v. vorige betaling (een nieuw of een 
beëindiging van een peterschap, adresverandering van peter en/of meter ...) 

 een 'detail of payment' met vermelding van het bedrag voor de betrokken periode.  Dit 
document wordt ondertekend en gedateerd door de verantwoordelijke die het geld van de bank 
ontvangt, en wordt teruggestuurd naar de comité-verantwoordelijke ter controle 

 een lijst van de petekinderen voor wie het geld bestemd is; en voor ieder van hen, de naam van 
peter en meter die hen de toelage geeft 

 een lijst van de petekinderen die door de petekinderen of hun ouders zelf ondertekend wordt als 
ze de toelagen ontvangen, met vermelding van het ontvangen bedrag en de datum van 
ontvangst.  Deze ingevulde lijst wordt aan de comité-verantwoordelijke bezorgd ter controle. 

Daarenboven worden kopieën van de schooluitslagen (vergezeld van een brief voor de peter/meter) naar 
de comité-verantwoordelijke opgestuurd : op het einde van het schooljaar (eind juni). 

Het is voor de peter en/of meter mogelijk om gelijk wanneer hun petekind(eren) te gaan bezoeken en bij 
die gelegenheid hen ook vragen te stellen indien zij meer informatie wensen.  Dit gebeurt uitzonderlijk.  
Meestal worden de vragen of door mezelf per post of per email gesteld of door henzelf door zich 
rechtstreeks tot de verantwoordelijken ter plaatse te richten (het adres van deze laatsten wordt vermeld op 
het verkregen dossier). 

Selectie van de verantwoordelijken ter plaatse : in overleg met de leerkrachten en de verantwoordelijken 
voor de peterschappen ter plaatse wordt er bepaald welke kinderen in aanmerking komen voor een 
peterschap; de gezinssituatie (o.a. inkomen, eenoudergezinnen, grote gezinnen, ziekte van één van de 
ouders) waarin het kind opgroeit speelt hierin een belangrijke rol.  
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Comité 06 Beroepspeterschappen (vooral in Azië) 

Ook in 2019 heeft het comité 06 zich geconcentreerd op de bemiddeling van beroepspeterschappen in de 
Filippijnen.  Daarbij werkten we verder met 2 bestaande partners in de Filipijnen : Kaibigan en Kulay 
Philippines.  Daarnaast werken we ook samen met zuster Adelaide Santiago voor de petekinderen in Davaos en 
met Mo Chona Goder Alviado (directrice basisschool San Fernando) in Cebu. 
Er worden 19 beroepspeterschappen aangehouden bij Kaibigan, waarvan 3 in Malabon, een nieuwe krottenwijk 
die we tot ons werkgebied gaan beschouwen. 
Bij Kulay Philippines hebben we 4 nieuwe petekinderen in het lager onderwijs.  Dit zijn straatkinderen, die niet 
naar school gingen, en waarbij onze verantwoordelijke – samen met de ouders van deze kinderen – een extra 
inspanning leveren om deze kinderen toch naar school te krijgen. 
In Navotas hebben we intussen 75 petekinderen, verdeeld over 9 groepen (per startjaar).  De 4 oudste groepen 
(middelbaar onderwijs) krijgen een maandelijkse financiële tussenkomst.  Voor de 5 jongste groepen (lager 
onderwijs) wordt een maandelijks voedselpakket voorzien.  4 keer per jaar wordt er ook een knutselwerkje, 
schoolwerkje of briefje opgestuurd naar de peetouders, en dit tesamen met de rapportkaart van hun petekind. 
Op vraag van de teruggekeerde zuster Roos Catry, is – in samenwerking met Kaibigan – ook de steun van 
kinderen aan gehandicapten (Loving Home) in onze werking opgenomen.  Een 5-tal jongeren in een rolstoel 
krijgen zo ook de mogelijkheid om naar school te gaan. 
In Davaos werden de 4 peterschappen beëindigd.  Omwille van de communicatie-moeilijkheden is beslist van 
geen nieuwe peterschappen meer aan te gaan. 
In Cebu lopen intussen reeds 17 peterschappen, waarvan 3 peterschappen op universitair niveau. 

Comité 07 Beroepspeterschappen in Peru 

In 2010 werd comité 07 ‘beroepspeterschappen Peru’ opgestart, waarna comité 06 de bestaande 
beroepspeterschappen die het tot dan toe in Peru beheerde, aan comité 07 overdroeg.  Comité 07 richt 
zich zowel op beroepspeterschappen als op de ondersteuning van de werking van het Centro Cultural 
Afro Peruano San Daniel Comboni (CCA) in El Carmen, dat een officieel statuut heeft, te vergelijken met 
onze VZW’s.  In El Carmen wonen veel Afro-peruanen, afstammelingen van slaven, die weinig 
toekomstperspectieven hebben.  Tussen studenten en dit centrum bestaat er een wisselwerking waarbij de 
studenten zich in de mate van het mogelijke inzetten voor de kinderen die het centrum bezoeken. 

Doel van de beroepspeterschappen in Peru is talentvolle jongeren uit economisch zwakkere gezinnen de kans te 
geven toch hogere studies aan te vatten.  In Peru zijn de meeste scholen immers privé-instellingen met 
commerciële doeleinden.  De instelling moet zelf instaan voor de kosten van gebouwen en personeel, en 
verhaalt deze kosten via het maandelijkse schoolgeld op de studenten.  Die studenten betalen niet alleen 
twee keer per jaar een inschrijvingsgeld, maar daarnaast dus ook maandelijks schoolgeld (dat kan 100 tot 
250 EUR en meer bedragen per maand).  Daarbij komen verplaatsingskosten die in Peru relatief hoog 
kunnen zijn.  Voor rijkere gezinnen is dat geen probleem, maar vele families kunnen zo’n hoge bedragen 
niet opbrengen, met als gevolg dat hun kinderen vaak niet kunnen verder studeren.  Een studiebeurs uit 
België is dus vaak als een geschenk uit de hemel, een unieke kans die jongeren uit mindervermogende 
gezinnen toch de gelegenheid geeft te studeren aan een goede instelling en zo zelf een betere toekomst uit 
te bouwen.  De vrij zeldzame betere overheidsinstellingen zijn geconcentreerd in steden, wat dan weer 
kosten van logement, voeding en transport met zich mee brengt.  Ze zijn enkel toegankelijk na een 
ingangsexamen, waar soms honderden kandidaten aan deel nemen maar slechts een fractie daarvan 
effectief kan inschrijven. 

Begeleiding : de studenten hebben maandelijks contact met de verantwoordelijke; ze gaan er de steun van hun 
peter/meter afhalen, tekenen voor ontvangst, overleggen over het verloop van hun studies en tonen de 
verantwoordelijke hun rapporten.  In Peru is de voertaal Spaans.  Correspondentie kan door de 
comitéverantwoordelijke worden vertaald. 
Frans Parren bezoekt sinds 25 jaar zowat jaarlijks projecten in El Carmen.  El Carmen is een aan de kust 
gelegen woestijndorp, waar vooral afstammelingen van voormalige slaven wonen.  Dank zij de beurzen 
krijgen meisjes en jongens uit arme gezinnen de kans te studeren en zo zelf aan een betere toekomst te 
werken.  De studenten worden ook betrokken bij de werking van het jongerencentrum in El Carmen.  Met 
El Carmen worden intensieve contacten onderhouden.  Zo is er bijna dagelijks mailcontact.  Tijdens het 
jaarlijks verblijf worden alle studenten en hun ouders bezocht en wordt ook een gemeenschappelijke 
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activiteit georganiseerd.  Een van de doelstellingen hiervan is de studenten met elkaar in contact te 
brengen, zodat zij elkaar leren kennen en zich hopelijk later samen inzetten voor hun gemeenschap. 

Het Centro Cultural Afroperuano San Daniel Comboni (CCA) wil zowel kinderen, jongeren als 
volwassenen kansen geven zelf aan een betere toekomst te werken.  Het CCA wordt geleid door een raad 
van bestuur en het dagelijks beheer van het centrum is in handen van een onderwijzeres.  Overdag worden 
vooral kinderen opgevangen die er kunnen lezen, spelen en knutselen.  Vanuit de centrale bibliotheek van 
het CCA worden 18 kleine wijkbibliotheekjes aangestuurd die enkele uren per week jongeren opvangen.  
Het CCA omvat ook een muziekschool waar jongeren samen leren musiceren.  Voor dames worden 
knutselactiviteiten ingericht die de dames ook kansen geven ervaringen uit te wisselen die soms uitlopen 
op een vormingsactiviteit zoals een infoavond door een dokter.  In de schoot van het CCA ontstond ook 
een gezondheidspastoraal waar verpleegsters-vrijwilligers zieken bezoeken en verzorgen.  Het CCA 
vervult een belangrijke rol in El Carmen en kan beschouwd worden als een motor van vooruitgang. 

Persoonlijke briefwisseling tussen de student en het petekind en zijn peter of meter is mogelijk en wordt 
aanbevolen; soms groeien zo intense vriendschapsbanden. 

Bedragen : een beroepspeterschap in Peru bedraagt 31 EUR (hoger niet universitair onderwijs) of 50 EUR per 
maand (universitair onderwijs).  Daar het schoolgeld - zeker aan universiteiten - een veelvoud hiervan is, 
vereist studeren vaak aanzienlijke  bijkomende inspanningen van de student en zijn familie.  De bijdragen 
worden tweemaal per jaar naar Peru verzonden. 

Comité-verantwoordelijke in België : 
Frans Parren 
Nieuwe Graanmarkt 15 bus 5 
1000 Brussel 
Tel. : 0495/238362 
frans.parren@gmail.com 

Verantwoordelijken in Peru : 
Ana Maria Anicama Molina, psychologe. 
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Comité 08 Individuele peterschappen in Azië 

Ook hier kadert de werking van A.M.I.E. in het algemeen opzet kinderen en jongeren via onderwijs 
gemakkelijker toegang te geven tot de arbeidsmarkt. 
Bij de selectie van de kandidaten wordt gelet op de intelligentie, materiële en financiële thuissituatie (slechts 
kinderen en jongeren uit arme gezinnen komen in aanmerking) en betrokkenheid van de ouders. 
De werking van A.M.I.E. op de Filippijnen wordt gesitueerd in onderwijsinstellingen die structureel goed 
onderbouwd en qua didactisch-materieel goed geëquipeerd zijn en bovendien beschikken over degelijk opgeleid 
personeel en over een goede administratie.  De samenwerking tussen onze A.M.I.E.-verantwoordelijken en de 
plaatselijke medewerkers verloopt uitstekend.  Voor de opvolging van onze petekinderen organiseert Kaibigan 
International of the Philippines (met financiële steun van A.M.I.E.) vormingssessies voor die jongeren uit de 
beroepspeterschappen, die de jongere petekinderen wensen te begeleiden. 
Maandelijks is er een informele ontmoeting tussen de jongeren en de sociale werk(st)er waarop de vorderingen 
die op hun fiches genoteerd staan, worden besproken.  Indien bijsturing wenselijk is, wordt advies ingeroepen 
van de schoolstaf.  In sommige gevallen (bij onderprestatie) worden de ouders en eventueel andere familieleden 
gecontacteerd, teneinde de oorzaak of oorzaken op te sporen.  Op het einde van het schooljaar moet elke 
leerling(e) zijn of haar rapport voorleggen.  Zijn de resultaten negatief dan wordt er een afspraak gemaakt met 
de leerling(e) zelf en zijn of haar ouders.  In sommige gevallen heeft dit geleid tot het stopzetten van de 
financiële steun door A.M.I.E.. 
Ook het feit of er een regelmatige briefwisseling is met de peters en meters hier in België wordt streng 
gecontroleerd.  Er zijn regelmatige schrijfsessies georganiseerd onder supervisie van een sociale werk(st)er of 
jeugdleider.  Het wordt aangemoedigd ook over niet-schoolse activiteiten (i.e. cultuur, traditie, ...) te schrijven. 
De uitbetaling geschiedt via de schooleconoom in aanwezigheid van de ouders en wel op bepaalde momenten 
van het jaar.  Telkens wordt er een kwitantie afgegeven.  Deze gelden worden aangewend voor het betalen van 
de medische onkosten, het schoolgeld, handboeken en ander schoolmateriaal, uniform, ...  De jongeren zijn 
verplicht maandelijks naar de informele ontmoeting te komen; de gemaakte vervoerskosten worden betaald.  
Belangrijk is hierbij te vermelden dat - mits akkoord van de jongeren - een gedeelte van hun toelagen op een 
spaarrekening wordt geplaatst.  Op die manier leren ze sparen, krijgen ze interest en kunnen ze de steun buiten 
het bereik van derden houden.  De petekinderen beslissen wanneer ze van het geld willen gebruik maken en aan 
welke verantwoorde uitgaven ze het geld willen besteden.  Als ze naar de bank gaan om geld af te halen, worden 
ze steeds begeleid door de verantwoordelijke van A.M.I.E. ter plaatse, vermits ook haar handtekening vereist is. 
De A.M.I.E.-verantwoordelijken sturen een gehandtekend bewijs van ontvangst van de gelden naar het comité 
in België. 

Comité 21 Groepspeterschappen 

De groepspeterschappen zijn opgestart om in te spelen op de grote nood om jongeren vanaf 15 jaar die wel lager 
onderwijs genoten hebben, maar niet verstandig genoeg zijn en ook de financiële middelen niet hebben om 
middelbare of hogere studies te volgen, de mogelijkheid te bieden een beroep aan te leren.  Het gaat daarbij 
vooral over informatica opleidingen voor gehandicapte jongeren.  Na één, twee of drie jaar krijgen ze een brevet 
of diploma. 
De groepspeterschappen willen voor alle kinderen van een groep of klas een peter of meter vinden.  Hij/zij 
betaalt maandelijks 8€.  Deze bijdrage volstaat niet om hun volledige studies te betalen; het is ook niet onze 
bedoeling : er moet van hun kant ook een inspanning worden gedaan.  Het geld dient om het nodige materiaal te 
kopen bv. het verplicht uniform, maar ook om het inschrijvingsgeld en deelnamekosten voor het staatsexamen te 
betalen.  De leerlingen van de klas die geen peter/meter hebben worden door éénmalige giften van vrienden of 
via acties van A.M.I.E. gesteund. 

Thailand 

In Thailand volgen gehandicapte jongens en meisjes (meestal door familie en maatschappij uitgestoten !) een 
tweejarige cursus computerwetenschappen.  Het niveau van deze cursus ligt zeer hoog en de studies zijn zwaar.  
Alle afgestudeerden vinden vlot werk in de grote hotels en bedrijven in en rond Pattaya. 


