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BEDANKT !

deze mooie resultaten in de strijd tegen 
wereldwijde ongelijkheid konden we 
enkel bereiken dankzij de steun van onze 
duizenden vrijwilligers en schenkers, en 
de goede samenwerking met organisaties 
in binnen- en buitenland.

Samen met 132 lokale organisaties gin-
gen we de strijd aan tegen ongelijkheid 
in Afrika, latijns-Amerika en israël en 
Palestina. in eigen land engageerden we 
ons in allerlei netwerken en samenwer-
kingsverbanden. zo is Broederlijk delen 
lid van of werkt samen met 2015 de 

tijd loopt, Cifca, Coalitie tegen de hon-
ger, Coördination europe-haïti, eurAC, 
orbit vzw, klimaatcoalitie, netwerk 
rechtvaardigheid en Vrede, ngo-federatie, 
Spoor zeS, oidhACo en wereldmediahuis .

Bevoorrechte partners zijn Studio globo, 
waarmee wij een gemeenschappelijk pro-
gramma bij de overheid indienen, onze 
koepelorganisatie 11.11.11, welzijnszorg, 
Pax Christi Vlaanderen, en CidSe, de inter-
nationale koepel van katholieke ontwik-
kelingsorganisaties met een vastenactie.

2015 iN EEN NoTENDop
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2015was een woelig jaar. in guatemala leidden enkele grote 

corruptieschandalen tot maandenlange massamanifesta-

ties. Burundi belandde in een crisis naar aanleiding van 

de kandidaatsstelling van president Pierre nkurunziza voor een derde ambtstermijn: 

een schending van de grondwet. Begin oktober brak een nieuwe spiraal van geweld 

uit in israël en de Palestijnse gebieden. eind oktober vond er een volksopstand plaats 

in Burkina Faso tegen een geplande grondwetswijziging. jongerenorganisatie odj, 

waarmee we samenwerken, stond op de barricade. we noteerden een aanslag op onze 

Colombiaanse partnerorganisatie UoAFroC en de moord op de Peruviaanse burge-

meester Alberto roque, een geëngageerd sociaal leider die kritisch stond tegenover de 

mijnbouw. en we plaatsten vele vraagtekens bij het verloop van de eerste ronde van de 

parlements- en presidentsverkiezingen in haïti. Meer dan de helft van de landen waar 

we actief zijn behoorden in 2015 tot de minst ontwikkelde landen van de wereld.

onze strijd tegen de wereldwijde ongelijkheid blijft dus nodig, zoveel is duidelijk. die 

strijd hebben we in 2015 gevoerd. en hard. we bleven intensief samenwerken met 

onze lokale partnerorganisaties en zetten, in elk land, mooie stappen vooruit. Tijdens 

onze jaarlijkse vastencampagne stelden we het (wan)gedrag van grootschalige mijn-

bouwbedrijven in het Peruviaanse hooggebergte aan de kaak. duizenden vrijwilligers 

trokken op straat om het verhaal van de Peruviaanse boer Marco te vertellen. hij strijdt 

om boer te blijven, ondanks het moeilijke landbouwklimaat in het gebied waar hij 

woont en zijn onzekere toekomst. want mijnbouwbedrijven zijn geïnteresseerd in zijn 

grond. of eerder: de grondstoffen die erin zitten.

we stonden op de eerste rij om mee een goed en rechtvaardig klimaatakkoord af te 

dwingen (CoP21 in Parijs) en riepen mee op voor een meer solidaire samenleving, ook 

hier (grote Parade van hart boven hard). we lieten ons inspireren tijdens een semina-

rie in Burkina Faso over familiale landbouw en een jongerenbijeenkomst in Peru over 

de problemen die gemeenschappen ondervinden door mijnbouw. en we zetten onze 

schouders mee onder een europese campagne om aandacht te vragen voor een andere 

manier van leven.

ook achter de schermen zaten we niet stil. onze erkenning als ngo moest worden ver-

nieuwd om, vanaf 2017, verder te kunnen werken. de voorbereidingen van de bijho-

rende screening, die plaatsvindt in 2016, namen nog heel wat personeelstijd in beslag.

dat alles was enkel mogelijk dankzij de onvoorwaardelijke steun van vele vrijwilligers, 

schenkers en sympathisanten. Bedankt daarvoor!

Thérèse Coens

Voorzitter, vrijwilliger

Lieve Herijgers

directeur
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ovEr BroEDErlijK DElEN
Broederlijk Delen is een Vlaamse organisatie voor ontwikkelingssamenwerking die zich inzet voor 
een waardig leven voor gemeenschappen op het platteland in Afrika, Latijns-Amerika, en Israël 
en Palestina.

miSSiE
Broederlijk delen streeft naar een duurzame wereld zonder 
ongelijkheid. want er is genoeg voor iedereen. en toch leven er 
mensen in armoede. delen en herverdelen. en investeren in de 
eigen plannen van de armste gemeenschappen in het zuiden. 
dat is voor ons de oplossing.

ViSiE
de ongelijkheid in de wereld neemt toe, zelfs bij economische 
groei. die groei heeft haar grenzen bereikt. Broederlijk delen 
kiest voor een alternatief: ‘genoeg is goed’ in plaats van ‘nooit 
genoeg’. dat doen we niet alleen. we willen een brede solidari-
teitsbeweging zijn, zowel in Vlaanderen als wereldwijd. Samen 
bouwen we aan onze droom van een wereld zonder ongelijk-
heid. we vertrekken daarbij vanuit een langetermijnvisie. we 
zijn ervan overtuigd dat dit de enige manier is om duurzame 
resultaten te behalen.

iNSpiRATiEBRON
Broederlijk delen ontstond in 1961 als noodhulporganisatie. de 
aanleiding was de hongersnood in Congo. de katholieke kerk 
riep op om in de vastenperiode een gift te doen voor een volk 
in nood. daarna evolueerde Broederlijk delen naar een ngo die 
op structurele manier aan ontwikkelingssamenwerking doet. 

de rode draad doorheen onze werking is onze christelijke inspira-
tie. deze inspiratie weerspiegelt zich in de keuzes die wij maken. 
zo werken wij met de armste en meest kwetsbare bevolkings-
groepen. in Vlaanderen geven we een eigentijdse invulling aan 
de vasten. we roepen op om de tendens van ‘steeds meer’ naast 
zich neer te leggen. wij pleiten voor ‘genoeg is goed’: de bewuste 
keuze voor een leven waarin er aandacht is voor de draagkracht 
van de aarde en van elkaar.

onderSTeUnen VAn de eigen PlAnnen 
VAn de lokAle BeVolking
Broederlijk delen heeft een typische manier van werken. we stel-
len de plannen van de plaatselijke bevolking tegen ongelijkheid 
centraal. om die plannen te realiseren, werken we samen met 
lokale organisaties: onze partnerorganisaties. ze kennen de noden 
en plannen van de lokale bevolking het beste. Samen met hen 
bepalen we de aanpak op lange termijn. die schrijven we neer 
in programma’s. deze manier van werken geeft de beste garantie 
op blijvende verandering. we starten dus zelf geen projecten op. 

Broederlijk delen werkt samen met 132 partnerorganisaties. 
we steunen deze organisaties met geld. we delen onze kennis, 
brengen hen samen om ervaringen uit te wisselen en stimuleren 
onderlinge netwerking. zo zijn ze als organisatie sterker en komen 
ze samen op voor hun rechten. we zijn actief in dertien landen: 
zes landen in Afrika, zes in latijns-Amerika en in israël-Palestina.

zie p. 7 tot 15 voor onze werking per land en de bereikte 
resultaten.

drUk UiToeFenen oP de oVerheid en 
STAndPUnTen inneMen
Politieke en economische keuzes hebben een grote invloed op de 
ontwikkeling van landen wereldwijd. Vaak werken ze ongelijk-
heid in de hand. dat geldt ook voor het Belgische en europese 
beleid. denk maar aan de vluchtelingencrisis, de voedselcrisis 
en het debat over de vrijhandelsverdragen.

Via ons politiek werk, ook gekend als beleidsbeïnvloeding, willen 
we daar iets aan doen. we pleiten bij de Belgische en europese 
overheid voor een rechtvaardig beleid. op die domeinen die van 
belang zijn voor onze partnerorganisaties en de lokale gemeen-
schappen waarmee zij werken. we zetten onze eisen kracht bij 
door het Vlaamse publiek te informeren en we voeren actie. om 
zwaarder te wegen op het beleid werken we samen met anderen.

zie p. 21 tot 24 voor meer informatie over ons politiek werk.

WAT DOEN WiJ?
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LANDEN WAAR WE ACTiEF ZiJN

BELGië

BOLiViA14

HAÏTi9

pERU12

NiCARAGUA5

SENEGAL9

RWANDA6

BURkiNA FASO7

pALESTiNA/iSRAëL8

GUATEmALA11

BURUNDi8

OEGANDA11

CONGO12

AANTAL pARTNERORGANiSATiES 
ToTAAl 132 (inclusief 4 inter-Amerikaans 
en 1 inter-Afrikaans + 9 intercontinentale 
projecten)

AANTAL COöpERANTEN 
ToTAAl 15

AANTAL LOkALE VERTEGENWOORDiGERS 
ToTAAl 11

COLOmBiA15

SenSiBiliSeren en AAnzeTTen ToT ACTie
Als solidariteitsbeweging is het onze plicht om mensen correct 
te informeren. over wat er gaande is in de landen waar we 
actief zijn. en de thema’s waar we al vele jaren expertise rond 
opbouwen.

Maar we gaan verder dan informeren. we sensibiliseren ook het 
Belgische publiek over de oorzaken van wereldwijde ongelijkheid. 
en maken het warm voor de strijd tegen die ongelijkheid. Samen 
met duizenden vrijwilligers voeren we actie.

zo roepen we op tot concrete solidariteit. het hoogtepunt is onze 
jaarlijkse campagne tijdens de vasten, 40 dagen voor Pasen.

zie p. 16 tot 20 voor de meerwaarde van ons sensibiliserend werk.

een Andere MAnier VAn leVen ProMoTen
in onze samenleving is vooruitgang vaak synoniem voor groei. 
dat is een misvatting. het klopt dat het groeimodel de voorbije 
decennia meer welvaart voor vele mensen creëerde. Maar nu 
botsen we op de grenzen.

Broederlijk delen vindt dat onze wereld nood heeft aan een 
nieuw maatschappelijk project. we moeten op zoek naar een 
andere manier van leven. Met als ultieme doel: het voortbestaan 
van onze planeet en een menswaardig leven voor iedereen.

zie p. 16 tot 20 voor tips voor een andere levensstijl.

SAMenwerken en UiTwiSSeling 
BeVorderen
ontwikkelingsvraagstukken zijn geen kwestie meer van ‘verre 
landen’. de ongelijkheid neemt overal toe. zowel in de landen 
waar Broederlijk delen actief is als in eigen samenleving. de pro-
blemen die we aanpakken, kennen geen grenzen. Samenwerking 
en uitwisseling, over grenzen heen, is van cruciaal belang.

daarom brengt Broederlijk delen zijn lokale partnerorganisaties 
samen om ideeën en ervaringen uit te wisselen. daarnaast orga-
niseren we vormingen en stimuleren we onderlinge netwerking. 
op die manier versterken we de plannen en strategieën van onze 
partnerorganisaties. zodat ze de rechten van de lokale bevolking 
beter kunnen verdedigen.

Broederlijk delen stimuleert ook uitwisseling tussen Vlamingen 
en zijn contacten in het buitenland. in eigen land werken we 
samen met organisaties die een meerwaarde kunnen betekenen 
op gebied van kennis, expertise en/of het bereiken van voor ons 
nieuwe doelgroepen. zo slagen we erin om meer mensen aan 
te spreken met een beter verhaal.
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1. reChT oP VoedSel
eén op acht mensen heeft honger, ook op het platteland. Samen 
met lokale organisaties werken we aan oplossingen om de 
huidige voedselcrisis aan te pakken. Met respect voor mens en 
milieu.

in 2015 werd de nieuwe beleidstekst ‘familiale landbouw’ 
afgewerkt. die geeft richting aan de werking van Broederlijk 
delen en zijn partnerorganisaties over dit thema. om te 
komen tot deze beleidstekst, kwamen partnerorganisaties 
en medewerkers van Broederlijk delen uit Afrika, België 
en latijns-Amerika op 26 januari samen in Burkina Faso 
om ideeën uit te wisselen: over de uitdagingen van het 
huidige voedselsysteem en familiale landbouw als ant-
woord hierop.

2.  dUUrzAAM Beheer VAn nATUUrlijke 
rijkdoMMen

de honger naar grondstoffen van de wereldeconomie groeit. om 
die honger te stillen, willen bedrijven steeds meer grondstoffen 
ontginnen. ook heel wat land en water komt zo in handen van 
deze bedrijven.

Boeren kunnen niet aan landbouw doen zonder land en water. 
Maar de toegang wordt hen vaak bemoeilijkt of zelfs met geweld 
ontnomen. Broederlijk delen eist dat land, water en grondstoffen 
duurzaam beheerd worden. Met inspraak van de lokale bevolking. 

3. inSPrAAk en Vrede
in vele landen zien mensen hun rechten geschonden. Bijvoorbeeld 
door gewapende conflicten, repressieve regimes en wanpraktij-
ken van bedrijven.

Broederlijk delen stimuleert mensen en organisaties om hun 
stem te laten horen. om op te komen voor hun rechten en deel 
te nemen aan overleg. zo dragen ze zelf bij aan goed bestuur. 

DE FiNANCiERiNG VAN ONZE 
WERkiNG
wij streven naar een financiële structuur waarbij ongeveer 50 % 
van onze inkomsten uit subsidies komt en 50 % uit private mid-
delen. de private middelen zijn nodig om te tonen dat we als 
organisatie een breed draagvlak hebben. daarmee houden we 
onze onafhankelijkheid en identiteit als niet-gouvernementele 
organisatie (ngo).

onze basissubsidie ontvangen we momenteel van de federale 
overheid, het ministerie van ontwikkelingssamenwerking (dgd). 
hiervoor werd een systeem van medefinanciering uitgewerkt. 
dat betekent concreet dat de overheid voor elke euro die we zelf 
inbrengen (= private middelen) 4 euro bijlegt. dat geldt voor 
alle activiteiten die gesubsidieerd worden door dgd. of nog: we 
kennen een verhouding van 80-20 % medefinanciering.

zie p. 25 voor onze aanpak en principes van fondsenwerving, en 
p. 32 tot 39 voor de cijfers van 2015.

DRiE CENTRALE THEmA’S

om resultaten te boeken, moeten we gericht werken. daarom kiest Broederlijk delen voor het platteland. ongelijkheid pakken 

we aan via drie thema’s:
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DoElsTElliNgEN EN rEsUlTATEN
EEN STAp DiCHTER BiJ EEN WERELD ZONDER ONGELiJkHEiD

progrAmmAwErKiNg: 
oNDErsTEUNEN vAN DE EigEN plANNEN
In 2015 investeerden we 9.397.254 euro in het ondersteunen van de eigen plannen van de lokale 
bevolking van onze dertien partnerlanden.

Werken met streekprogramma’s

in de programmawerking stellen we de plannen van de plaat-
selijke bevolking tegen ongelijkheid centraal. we zijn actief in 
dertien landen.

in elk land concentreren we ons op één of twee streken. we 
selecteren een streek op basis van verschillende criteria: de vraag 
vanuit de gemeenschappen, de armoedegraad, de inbedding van 
onze partnerorganisaties in de streek, en het potentieel dat de 
streek biedt om er een zinvolle werking op te bouwen.

Samen met onze partnerorganisaties bepalen we de aanpak op 
lange termijn. die schrijven we neer in programma’s.

Een alternatief voor het Westerse 
ontwikkelingsdenken 

in het huidige denken over ontwikkeling staat ‘groei’ centraal. 
Maar we botsen overal op grenzen. gemeenschappen op het 
platteland zoeken naar alternatieven voor deze manier van ont-
wikkeling. ze zetten bijvoorbeeld in op solidaire economische 
initiatieven, agro-ecologische landbouw, en/of het herwaarderen 
van hun culturele waarden en identiteit.

Broederlijk delen kiest ervoor om deze sociaal vernieuwende 
initiatieven te ondersteunen. onze partnerorganisaties in Bolivia, 
Colombia en Peru zijn voortrekkers. ook in onze andere partner-
landen zien we interessante alternatieven.
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BoliViA
de Boliviaanse economie draait op de ontginning en export 
van grondstoffen. dat levert inkomsten op voor de overheid. 
Voor boeren en de inheemse bevolking zijn de gevolgen vooral 
negatief: water en grond in de streek raken vervuild, vee sterft 
en mensen worden ziek. Toch krijgen ze weinig of geen inspraak 
in de beslissingen die een stempel drukken op hun toekomst.

Doelstellingen programma

Broederlijk delen werkt in Bolivia samen met veertien partner-
organisaties. zij stimuleren boeren en inheemsen die inzetten 
op duurzame alternatieven. dat wil zeggen: geen economie die 
gebaseerd is op winstbejag, wel op respect voor het leven en de 
harmonie tussen mens en natuur. we helpen hen ook om op te 
komen voor hun rechten en om hun stem te laten horen. zodat 
ze zelf hun toekomstplannen kunnen uittekenen.

we bereiken inheemse en boerenfamilies in de regio’s Chaco 
(aan de grens met Argentinië en Paraguay) en Tierras Altas (een 
deel van de hoogvlakte).

Budget

in 2015 investeerde Broederlijk delen 685.975 euro in Bolivia

Activiteit Overheidssubsidies via DGD Broederlijk Delen

partnerorganisaties 358.040 euro 235.970 euro

Groepswerk 28.000 euro 7.000 euro

personele 

ondersteuning
45.572 euro 11.393 euro

2015: wat hebben we bereikt?

27 gemeenschapsleiders, scholen en een lokale medische post 
werden gevormd om de waterkwaliteit te meten met behulp 
van een monitoringkit. onze partnerorganisatie CendA blijft bij 
de lokale en nationale overheid ook ijveren voor de oprichting 
van een permanent meetsysteem voor de rivieren Poopó en 
Pazña-Antequera. Beide zijn zwaar vervuild door de mijnbouw.

112 vertegenwoordigers van sociale organisaties kregen vorming 
van CediB, een documentatie- en informatiecentrum dat onder-
zoek verricht over mijnbouw, en de resultaten vervolgens ver-
spreidt in Bolivia. zij gebruiken de geleerde lessen om het debat 
over de problemen van de Boliviaanse economie, gebaseerd op 
de ontginning van grondstoffen, te voeden. en dat zowel binnen 
hun eigen organisatie als bij het brede publiek.

in Charagua, een gemeente in de regio Chaco, werd de eer-
ste inheemse Autonomie ooit goedgekeurd. in de gemeente 
Machareti is het inheemse volk guaraní op de goede weg om 
hetzelfde te bereiken. 

BUrkinA FASo
honger is een jaarlijks terugkerend probleem voor boeren in het 
noorden van Burkina Faso. de regio kampt met lange droogte-
periodes, uitgeputte gronden en een wispelturig klimaat. de 
overheid kijkt nauwelijks om naar de kleine boeren.

Doelstellingen programma

Broederlijk delen werkt in Burkina Faso met zeven lokale part-
nerorganisaties aan een vruchtbaar en leefbaar platteland waar 
boerenfamilies heel het jaar voldoende en kwaliteitsvol voedsel 
hebben uit duurzame familiale landbouw.

personele ondersteuning door Broederlijk Delen

de programmaverantwoordelijke (PV) volgt de uitwerking en uitvoering van de programma’s in één of meerdere landen op 
vanuit Brussel. de PV wordt bijgestaan door dossierbeheerders voor de administratie en afrekening van de partnerfinanciering.

de PV werkt nauw samen met de lokale vertegenwoordiger (lV). die woont in het partnerland en volgt de uitvoering van de 
activiteiten door onze partnerorganisaties op. in de meeste partnerlanden hebben we ook één of twee coöperanten (Co) en/
of vrijwilligers. Co zijn thematische of methodologische experten die met één of meerdere lokale organisaties werken rond 
een bepaald thema. Vrijwilligers nemen tijdelijk een ondersteunende rol op zich.

TOELiCHTiNG BiJ DE CiJFERS pER LAND
de activiteit ‘Personele ondersteuning’ omvat enkel de kosten verbonden aan de lokale vertegenwoordiger, de coöperant(en) en de 
vrijwilliger(s). de totale kosten voor de ondersteuning van de programmawerking vanuit Brussel zijn niet uitgesplitst per land. deze 
bedragen 979.760 euro. ook de kost van een aantal landoverschrijdende projecten (346.681 euro), waaraan meerdere partnerorga-
nisaties deelnemen, werd niet opgenomen in onderstaande tabellen.
het totale geïnvesteerde bedrag per lokale partnerorganisatie vindt u terug in de extra bijlage ‘lijst gesteunde projecten’ na p. 15.

Bolivia
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onze partnerorganisaties werken aan het herstel van uitgeputte 
gronden en de bescherming van nog vruchtbaar land. we zetten 
in op een duurzame productie en verwerking van de oogst, die 
boeren vervolgens kunnen verkopen op lokale markten aan recht-
vaardige prijzen. Alternatieve inkomstenbronnen en krediet- en 
spaarsystemen helpen boeren om zich beter te wapenen tegen 
de klimaatgrillen. Verder steunen we boerenfamilies om op te 
komen voor hun rechten.

Budget

in 2015 investeerde Broederlijk delen 522.208 euro in Burkina 
Faso.

Activiteit Overheidssubsidies via DGD Broederlijk Delen

partnerorganisaties 245.815 euro 137.265 euro

Groepswerk 10.800 euro 2.700 euro

personele 

ondersteuning
100.503 euro 25.126 euro

2015: wat hebben we bereikt?

de inkomsten van de huishoudens, ook van de allerarmste, kwets-
bare vrouwen, stijgen. dankzij het aanboren van diverse econo-
mische activiteiten en nieuwe, duurzame landbouwmethoden. 
ondanks de slechtere oogsten ten gevolge van een wisselvallig 
regenseizoen kende het gezinsinkomen een zeer bescheiden, 
maar significante toename. Tegelijk daalde in 2015 het aantal 
gezinnen met onvoldoende voedselvoorraad.

in de dorpen waar de bevolking werd gesensibiliseerd rond duur-
zaam omgaan met o.m. land, worden de afspraken over houtkap 
en milieubescherming beter nageleefd. er werd ook 443 hectare 
landbouwgrond teruggewonnen op de woestijn.

onze partnerorganisaties werken ook rond inspraak en beslissin-
gen in huishoudens. Uit interviews blijkt dat vrouwen en jongeren 
mee kunnen beslissen over activiteiten waar ze zelf fysiek of 
financieel aan bijdragen. zoals bv. de scholing van de kinderen 
en sommige landbouwactiviteiten. Andere beslissingen worden 
door het gezinshoofd genomen. Binnen het programma wordt 
nagedacht hoe men de gelijkwaardigheid tussen de gezinsleden 
verder kan bevorderen.

BUrUndi
Burundi herstelt nog steeds van een jarenlange burgeroorlog. na 
de oorlog (tot 2005) stond het land voor twee grote uitdagingen: 
de landbouwsector onder handen nemen, noodzakelijk om de 

bevolking te voeden. en omgaan met spanningen, trauma’s en 
conflicten die de gemeenschappen verscheurden.

Sinds april verkeert Burundi in een politieke crisis. President 
nkurunziza besliste, tegen de grondwet in, om zich voor de 
derde keer kandidaat te stellen. dit leidde tot groot protest dat 
hardhandig werd neergeslagen. er vielen honderden doden en 
meer dan 250.000 Burundezen vluchtten het land uit. ook de 
organisaties uit het middenveld werden hard aangepakt. dat liet 
zich voelen in onze werking.

Doelstellingen programma

een betere toekomst voor 17.000 boeren op het platteland in 
Burundi. dat is waar Broederlijk delen met acht lokale partner-
organisaties naar streeft.

zij ondersteunen een veertigtal coöperaties die familiale boeren 
verenigen. zij kiezen voor duurzame landbouw, want dat levert 
genoeg eten, een waardig inkomen én een gezond leefmilieu 
op. winsten worden geïnvesteerd in sociale projecten. Verzoening 
en vreedzaam samenleven komen voorop om het platteland in 
Burundi weer leefbaar te maken.

we zetten sterk in op de koffiesector, het belangrijkste export-
product in Burundi.

Broederlijk delen ondersteunt partnerorganisaties in het centrale 
en oostelijke noorden van het land, in de provincies Muyinga, 
ngozi, Muramvya, gitega, kayanza en kirundo.

Budget

in 2015 investeerde Broederlijk delen 590.057 euro in Burundi.

Activiteit Overheidssubsidies via DGD Broederlijk Delen

partnerorganisaties 251.201 euro 181.300 euro

Groepswerk 9.909 euro 2.477 euro

personele 

ondersteuning
116.135 euro 29.034 euro

2015: wat hebben we bereikt?

in de moeilijke politieke context liepen een aantal activiteiten 
vertraging op. we moesten onze medewerkers tijdelijk evacueren, 
de rekeningen van een partnerorganisatie werden geblokkeerd 
en een coördinator moest onderduiken.

Toch slaagden de partnerorganisaties erin verder te werken. 
de leden van 23 coöperaties geven aan dat de kwaliteit van 
het bestuur erop vooruitgegaan is. Partnerorganisatie CoCoCA 

Burkina Faso Burundi
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slaagde erin een prijs te bedingen die hoger ligt dan de gemid-
delde koffieprijs in Burundi. ook al bereikten de koffieprijzen op 
de wereldmarkt een historisch laagtepunt. het aantal coöperaties 
dat zich wil aansluiten, neemt snel toe.

hoewel de onveiligheid het voorbije jaar toenam, verbeterde de 
sociale samenhang in de gemeenschappen. dat vonden de leden 
van de coöperaties die ondersteuning krijgen van partnerorga-
nisatie AdiSCo. de scores zijn opvallend hoger dan in gemeen-
schappen zonder coöperaties. Partnerorganisatie AjCB kreeg in 
2015 dan ook veel meer aanvragen voor conflictbemiddeling 
(2.219 tegenover 819 behandelde zaken in 2014). Vrijwillige 
bemiddelaars konden dankzij een degelijke opleiding een kwart 
van de conflicten zelf oplossen.

ColoMBiA
de Colombianen snakken naar vrede. de burgeroorlog maakte al 
honderdduizenden slachtoffers en miljoenen mensen zijn van hun 
land verdreven. ondanks het vredesproces blijven gewapende 
groepen en het leger mensenrechten schenden terwijl ze strijden 
om de controle over grondgebied en grondstoffen.

Doelstellingen programma

we ondersteunen de plannen van boerenfamilies die in hun 
gemeenschappen willen blijven leven. ze ontwikkelen vreedzame 
strategieën om hun rechten en grondgebied te beschermen. 
Verder brengen we succesvolle alternatieven in kaart voor een 
economie die te eenzijdig is gebaseerd op de ontginning van 
grondstoffen. en we helpen de boerenfamilies om op te komen 
voor hun rechten.

Broederlijk delen werkt samen met vijftien partnerorganisaties in 
de regio’s Cauca (in het zuidwesten van het land) en Córdoba (in 
het noorden van het land). zij vertegenwoordigen de drie grote 
etnische bevolkingsgroepen: de inheemse, de Afrocolombiaanse 

en de boerengemeenschap. Beide regio’s dragen de gevolgen 
van het conflict.

Budget

in 2015 investeerde Broederlijk delen 852.076 euro in Colombia

Activiteit Overheidssubsidies via DGD Broederlijk Delen

partnerorganisaties 393.560 euro 268.390 euro

Groepswerk 31.389 euro 7.847 euro

personele 

ondersteuning
120.712 euro 30.178 euro 

2015: wat hebben we bereikt?

65 vertegenwoordigers van veertig basisorganisaties in heel 
Colombia volgden een vorming over mechanismen en strategieën 
om hun recht op land en een gezond leefmilieu te verdedigen.

Twaalf organisaties van slachtoffers van het gewapend conflict 
ondernamen in totaal 83 concrete juridische en politieke acties 
om hun rechten effectief te claimen. ze werden daartoe begeleid 
door onze partnerorganisatie CjYC. in Córdoba kregen vijftig fami-
lies van slachtoffers van het gewapend conflict (ontheemden) 
begeleiding bij de ontwikkeling van agro-ecologische systemen 
op hun kleine percelen grond. dat is een methode waarbij land-
bouwtechnieken en wetenschap gecombineerd worden om te 
komen tot een betere landbouw. 70 % van de betrokken families 
slaagde er zo in om minstens de helft van de eigen voedings-
consumptie te produceren. 45 % haalde extra inkomen uit de 
verkoop van overschotten op de lokale markt.

in Cauca organiseerden onze partnerorganisaties, samen met 
andere organisaties, een publieke hoorzitting over de impact 
van mijnbouw. daaraan namen duizend deelnemers uit de hele 
regio en twee parlementsleden deel. Schendingen van rechten 
werden gedocumenteerd, en de problematiek op de publieke 
agenda gezet.

Colombia
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Congo
Congo is een ongelooflijk rijk land: het bezit zo’n 80 miljoen hec-
tare vruchtbare landbouwgrond, een gunstig landbouwklimaat, 
mankracht en water. Toch heeft Congo een totaal verarmde 
bevolking. wat ontbreekt is een goed landbouwbeleid: er is een 
tekort aan productiemiddelen zoals zaaigoed, meststoffen en 
krediet, en de toegang tot de markt is problematisch door de 
slechte staat van de wegen.

Doelstellingen programma

Broederlijk delen werkt samen met twaalf lokale organisaties. zij 
zetten in op een sterke lokale economie via duurzame landbouw. 
ze stimuleren onder meer het beter bewaren en verwerken van 
de oogsten en het gebruik van natuurlijke meststoffen. dat levert 
genoeg eten, een waardig inkomen en een gezond leefmilieu op. 
daarnaast bouwen onze partnerorganisaties mee aan een mon-
dige boerenbeweging die opkomt voor de rechten van de boeren.

we zijn actief in de provincies oost-kasai en kwilu. het nationale 
luik van onze werking focust op de uitbouw van de boerenbe-
weging en politiek lobbywerk.

Voor het politiek werk van Broederlijk delen rond Congo: zie p. 22.

Budget

in 2015 investeerde Broederlijk delen 936.568 euro in Congo.

Activiteit Overheidssubsidies via DGD Broederlijk Delen

partnerorganisaties 321.943 euro 245.093euro

Groepswerk 42.576 euro 10.644 euro

personele 

ondersteuning
253.050 euro 63.262 euro 

2015: wat hebben we bereikt?

lokale boerengroepen produceerden in 2015 zelf kwaliteitsvol 
zaaigoed. het ging om 9.394 kg aardnoten en 1.605 kg maïs. 
765 landbouwfamilies konden zo gebruikmaken van dit verbe-
terde zaaigoed. Meer dan zeshonderd families kregen vorming 
rond duurzame landbouwpraktijken. een kwart van die families 
wist de aangeleerde praktijken effectief toe te passen op hun 
landbouwvelden. de combinatie van het kwaliteitsvolle zaaigoed 
met de nieuwe, duurzame landbouwpraktijken deed de produc-
tiviteit met bijna 100 % stijgen. de eerste experimenten met 
een gezamenlijke verkoop van de landbouwproducten leverden 
een bijkomende winst op van 20 à 30 % voor de boeren. de 

stockage van aardnoten zou in 2016 een prijsstijging van wel 
300 % kunnen opleveren.

in twee gemeentes werd met een gps en in overleg met de 
lokale gemeenschap een gedetailleerde kaart gemaakt van het 
grondgebied. die zal als basis dienen voor plannen van ruimte-
lijke ordening. het laat de gemeentes ook toe om een speciaal 
statuut aan te vragen bij de provincie zodat anderen het gebied 
niet kunnen opkopen. in ruil engageren ze zich ertoe om de grond 
duurzaam te bewerken.

gUATeMAlA
guatemala is de belangrijkste economische speler van Centraal-
Amerika. Toch leeft de helft van de bevolking in armoede. er is 
chronische ondervoeding bij de helft van de kinderen onder de 
vijf jaar. 

guatemala worstelt met de nasleep van een lange en geweld-
dadige oorlog. het gewapend conflict was een reactie op de 
extreme ongelijkheid en discriminatie in de guatemalteekse 
samenleving. Vandaag zijn de komst van mijnbouw en andere 
megaprojecten op inheems grondgebied een nieuwe bron van 
conflicten. Tegelijk zorgt het ook voor een groeiend bewustzijn 
over de rechten van de inheemse bevolking. enkele grote cor-
ruptieschandalen leidden tot maandenlange massamanifestaties 
in 2015. de president en vicepresident moesten aftreden.

Doelstellingen programma

Samen met elf lokale organisaties komen we op voor de 
inheemse bevolking op het platteland. we willen dat zij hun 
rechten kennen. en stimuleren hen om inspraak te eisen over 
de economische plannen van de overheid op hun grondgebied. 
om gemeenschappen sterker te maken, ondersteunen we hen 
bij de productie, verwerking, verkoop én consumptie van gezond 
en gevarieerd voedsel. zo wordt het milieu beschermd, is er 
voldoende voedsel en hebben de boeren een waardig inkomen. 

Broederlijk delen steunt inheemse en boerengemeenschappen 
in drie departementen van west-guatemala: Quetzaltenango, 
San Marcos en het zuiden van huehuetenango.

Budget

in 2015 investeerde Broederlijk delen 746.117 euro in guatemala.

Activiteit Overheidssubsidies via DGD 

en EC

Broederlijk Delen

partnerorganisaties 361.722 euro 186.477 euro

Groepswerk 24.890 euro 6.223 euro

personele 

ondersteuning
133.444  euro 33.361  euro

2015: wat hebben we bereikt?

Mede dankzij onze partnerorganisaties kwam de ontwikkeling van 
het platteland weer op de politieke agenda. er liggen nu concrete 
wetsvoorstellen rond landbouw, waterbeheer en biodiversiteit 
ter bespreking op de tafel. ze slaagden er ook in een wetsvoor-
stel tegen te houden dat het recht op eigen zaaigoed dreigde 
te ondergraven. zestig boeren kregen juridische zekerheid rond 
hun eigendom. en 105 boerenfamilies onderhandelden met de 
overheid om toegang te krijgen tot staatsgronden.

Congo
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Meer dan 4.300 mensen volgden vorming en kennen nu beter 
hun rechten als inheemse Mayabevolking. ze ondersteunen de 
eis van de inheemse beweging voor institutionele hervormingen, 
zodat ook hun stem wordt gehoord. ondertussen vinden we in 
76 gemeenten actieve lokale structuren die opkomen voor de 
rechten van de Maya en waarin de betrokkenheid van vrouwen 
groot is.

werknemers van acht partnerorganisaties rondden een vormings-
traject af rond solidaire economie. Met die kennis kunnen ze 
hun doelgroepen beter begeleiden bij de landbouwproductie en 
verkoop. in de loop van 2015 ontstonden er dertien initiatieven 
van solidaire economie, zoals de gemeenschappelijke productie, 
verwerking en commercialisering van amarant en de productie 
en verwerking van biologische koffie en honing. daarbij zijn 292 
families betrokken. Vrouwen spelen een belangrijke rol.

hAïTi
haïti is het armste land op het Amerikaanse continent. het land 
verkeert in politieke crisis door lang uitgestelde verkiezingen op 
lokaal en nationaal niveau. 2015 werd afgesloten met onvol-
tooide presidentsverkiezingen. de overheid slaagt er niet in om 
in de basisbehoeften van de bevolking te voorzien. door de libe-
ralisering van de markt in de jaren 80 werden lokale producten 
verdrongen door geïmporteerd voedsel. Schommelende voedsel-
prijzen maken de haïtiaanse bevolking daardoor erg kwetsbaar.

Doelstellingen programma

Broederlijk delen werkt in haïti samen met negen lokale orga-
nisaties. de partnerorganisaties op het platteland (nord-est en 
Bas Plateau Central) begeleiden boerenfamilies om hun grond 
duurzaam te bewerken, met respect voor mens en milieu. om 
zo de kwaliteit van hun voedsel te verbeteren en de oogst te 
vergroten.

onze nationale partnerorganisaties sensibiliseren de bevolking 
over hun rechten. Via intensief lobbywerk pleiten zij bij nationale 
en lokale overheden om die basisrechten te beschermen en 
te respecteren. Alle partnerorganisaties werken samen om de 
boerengemeenschappen te informeren en mobiliseren rond het 
recht op voedsel en een gezond leefmilieu.

Budget

in 2015 investeerde Broederlijk delen 483.946 euro in haïti.

Activiteit Overheidssubsidies via DGD Broederlijk Delen

partnerorganisaties 158.125 euro 151.531 euro

Groepswerk 16.390 euro 4.098 euro

personele 

ondersteuning
123.042 euro 30.760  euro

2015: wat hebben we bereikt?

in nord-est is een centrum voor de verwerking van koffie afge-
werkt. de leden van twee koffiecoöperaties werden begeleid 
om hun landbouwactiviteiten uit te breiden met groenten- en 
fruitteelt. goed voor het milieu én het inkomen van de boeren-
gezinnen. 460 boeren en boerinnen zetten uiteindelijk in op de 
teelt van groenten, met productiestijgingen van meer dan 100 %, 
tot zelfs 400 %, tot gevolg. 1.832 mensen en 178 jeugdleiders 
kregen vorming rond het recht op een gezond milieu.

in Bas Plateau Central werden 80 hectare landbouwgrond en 
vijf waterbronnen beschermd dankzij vormingen rond duur-
zaam bodembeheer. het inkomen van 650 boerenfamilies nam 
daardoor toe. onze partnerorganisaties begeleidden tien lokale 
boerenverenigingen bij het omvormen tot een coöperatie. dan 
kunnen ze onder meer hun oogsten gezamenlijk stockeren in een 
opslagplaats. daardoor is er minder verlies van oogst en kunnen 
de boeren wachten op een hogere prijs.

de nationale mensenrechtenorganisaties volgden van zeer nabij 
de lokale en nationale verkiezingen in 2015. ze zorgden ervoor 
dat ze als mensenrechtensector vertegenwoordigd werden in de 
kiesraad. en communiceerden zeventien gemeenschappelijke 
standpunten, rapporten en aanbevelingen over het haïtiaanse 
bestuur. daarnaast zorgden ze voor tal van publicaties, conferen-
ties, debatten en radio-uitzendingen. 

iSrAël en PAleSTinA
het conflict tussen israël en Palestina duurt al meer dan zestig 
jaar. Sinds 1967 bezet israël de Palestijnse gebieden (westelijke 
jordaanoever, de gazastrook en oost-jeruzalem). zowel israël als 
de Palestijnse gewapende groeperingen schenden regelmatig 
mensenrechten en het internationaal humanitair recht.
de israëlische bezetting weegt zwaar op de Palestijnse maat-
schappij en maakt een normaal leven quasi onmogelijk.

Doelstellingen programma

Samen met acht partnerorganisaties werken we in israël en 
Palestina aan een duurzame en rechtvaardige oplossing voor 
het conflict. we willen bijdragen aan een betere toekomst voor 
beide volkeren.
Palestijnse burgers krijgen juridische steun wanneer hun rech-
ten, zoals het recht op bewegingsvrijheid, worden geschonden. 
dankzij nationaal en internationaal lobbywerk worden wetten 
aangenomen die hun rechten beschermen.
Via culturele activiteiten krijgen Palestijnse burgers de kans 
om hun trauma’s te verwerken. we sensibiliseren israëli’s en 
Palestijnen en proberen vooroordelen en radicalisering tegen 
te gaan. 

Voor het politiek werk van Broederlijk delen rond israël en 
Palestina: zie p. 23.

haïti
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Budget

in 2015 investeerde Broederlijk delen 412.500 euro in israël en 
Palestina

Activiteit Overheidssubsidies via DGD Broederlijk Delen

partnerorganisaties 272.000 euro 140.500 euro

Groepswerk - -

personele 

ondersteuning
- -

2015: wat hebben we bereikt?

in 2015 kregen 182.379 personen juridische steun van onze 
partnerorganisaties. 54 % van de rechtszaken werd positief 
afgesloten. Partnerorganisatie gisha maakte een Acces kit die 
Palestijnse bedrijven en middenveldorganisaties helpt zelf reis-
aanvragen te doen. dankzij intensief lobbywerk werden twaalf 
nieuwe of gewijzigde wetten aangenomen die de bescherming 
van de rechten van de Palestijnse bevolking verbeteren.

Voor het elfde jaar op rij lukte het de vernieling van de Palestijnse 
dorpen Umm al-hiran en Atir tegen te gaan. de campagne ‘Save 
Umm al-hiran’ kreeg veel nationale en internationale aandacht. 
dankzij de sterke betrokkenheid van de lokale gemeenschap kon 
voor het eerst heel veel materiaal, verspreid worden dat de pro-
blematiek van verschillende kanten belicht, zoals video’s en foto’s. 

Umm al-hiran en Atir zijn dorpen van (Arabische) bedoeïenen die in de negev-
woestijn wonen, in het zuiden van israël. de israëlische overheid erkent deze dorpen 
niet. ze wil de inwoners samenbrengen in een paar (nieuw te bouwen) grote 
steden. de bedoeïenen willen echter herders blijven en dus niet in de stad wonen.

156.605 kinderen en vrouwen in gaza kregen via theater- en 
animatieworkshops steun om de trauma’s van de gaza-oorlog in 
2014 te helpen verwerken. 22.705 personen werden gevormd 
over het bezettingsbeleid van israël en de huidige mensenrech-
tenschendingen in de bezette gebieden. Meer dan duizend vrou-
wen kregen een training over vrouwenrechten en leiderschap. 
Partnerorganisatie Parents Circle – Family Forum organiseerde 
32 verzoeningsdialogen met groepen Palestijnse en israëlische 
vrouwen.

niCArAgUA
nicaragua is, na haïti, het armste land van latijns-Amerika. ruim 
een derde van de bevolking woont op het platteland. Meer dan 
de helft daarvan leeft onder de armoededrempel. ondervoeding 
is een ernstig probleem in het noorden en oosten van het land. 
de toename van grote landbouwbedrijven bedreigt de toekomst 

van kleine boeren. de impact op het milieu is enorm, o.a. door 
het gebruik van chemische meststoffen. de klimaatverandering 
laat zich sterk voelen. grootschalige ontbossing, onder andere 
voor veeteelt, versterkt de negatieve gevolgen.

Doelstellingen programma

we willen bijdragen aan een duurzame landbouwsector die 
gezonde en kwaliteitsvolle producten aflevert. dat doen we 
door steun te geven aan een nationaal netwerk van 33 lokale 
organisaties. zij promoten duurzame landbouwmethoden, zoals 
agro-ecologie, de aanleg van nieuwe groentetuinen en het ver-
bouwen van verschillende gewassen. op die manier wordt de 
erosie van de grond tegengegaan en verbeteren de inkomsten 
van meer dan 800 boerenfamilies. 

het netwerk sensibiliseert ook de bevolking over het belang 
hiervan. Via lobbywerk bij lokale en nationale overheden dwingt 
het maatregelen af die duurzame landbouw bevorderen.

Budget

in 2015 investeerde Broederlijk delen 79.110 euro in nicaragua.

Activiteit Overheidssubsidies via DGD Broederlijk Delen

partnerorganisaties - 79.110 euro

Groepswerk - -

personele 

ondersteuning
- -

2015: wat hebben we bereikt?

dankzij de begeleiding van de partnerorganisaties passen 1.334 
families vijf duurzame landbouwtechnieken toe. in twintig 
gemeentes organiseerden ze activiteiten met de lokale overheid 
om duurzame landbouw in de kijker te zetten: boerenmarkten, 
gastronomische festivals, vormingssessies. Veertien gemeente-
besturen gaven financiële steun om die activiteiten op te zetten. 
het netwerk krijgt zo een bredere uitstraling.

oegAndA
de economische groei van oeganda is spectaculair. Maar het zijn 
vooral de rijken die ervan profiteren. een vierde van de bevolking 
leeft in extreme armoede. het grote probleem is de productie 
van voedsel. op het platteland kampen boeren met uitgeputte 
gronden. de klimaatverandering versterkt dit proces. zo’n 75 % 
van de bevolking werkt in de landbouwsector. Maar kleine boeren 
worden doorgaans aan hun lot overgelaten.

Doelstellingen programma

Broederlijk delen werkt in oeganda samen met elf lokale orga-
nisaties. we zetten in op ecologische landbouw en de verkoop 
van de oogst op de lokale markten. we bekijken met de boeren 
hoe we de landbouwtechnieken en het landgebruik kunnen ver-
beteren. hoe voeding beter te bewaren, inkomsten te sparen of 
goed te investeren. door zich beter te organiseren staan boeren 
sterker op de markt.

we stimuleren boeren ook om hun stem te laten horen en van 
de overheid de ondersteuning te eisen waar ze recht op hebben.

het dorp Umm al-hiran, israël
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we bereiken 300.000 boerenfamilies in twee regio’s: lango (in 
het noorden) en rwenzori (in het zuidwesten).

Budget

in 2015 investeerde Broederlijk delen 1.027.658 euro in oeganda.

Activiteit Overheidssubsidies via DGD 

en EC

Broederlijk Delen

partnerorganisaties 557.529 euro 295.142 euro

Groepswerk 9.767 euro 2.442 euro

personele 

ondersteuning
130.222 euro 32.556 euro

2015: wat hebben we bereikt?

in de regio rwenzori konden 290.000 boeren de productie van 
cassave, maïs, koffie, bananen, cacao en bonen met gemid-
deld 15 % doen toenemen. het gunstige weer was zeker een 
belangrijke succesfactor. ook de verbeterde landbouwtechnieken 
droegen ertoe bij. de inkomens uit die teelten stegen met meer 
dan 5 %, onder andere door een betere toegang tot informatie 
over de prijs van een aantal producten op verschillende markten.

Begin 2015 gaven 4.456 boeren (op een totale doelgroep van 
10.000) aan voldoende voedsel te hebben. dat aantal steeg tot 
6.025 aan het einde van het jaar. het gaat om boeren die begeleid 
werden door onze partnerorganisaties in lango. door de betere 
marktprijzen stegen bij de helft van de boeren de inkomsten uit 
de verkoop van landbouwgewassen met minstens 20 %. een mooi 
resultaat, wetende dat het weer in het tweede landbouwseizoen 
van 2015 erg tegenviel.

PerU
Aan landbouw doen op 4.000 meter hoogte, in het grondstofrijke 
Andesgebergte, is niet evident. water is er schaars, de gronden 
dor. de boeren slagen erin zich aan te passen aan dat klimaat. 
Maar mijnbouw vervuilt steeds meer water en grond. 

de regering stelt zich op als beschermheer van de (buitenlandse) 
mijnbouwsector. Met de mening van de boeren wordt weinig tot 
geen rekening gehouden. Protest wordt gewelddadig onderdrukt. 

Doelstellingen programma

Broederlijk delen werkt in Peru samen met twaalf lokale orga-
nisaties. we ondersteunen boerenfamilies die kiezen voor een 
economie gebaseerd op respect voor mens en milieu, en niet 
op winst. we stimuleren de uitwisseling van ervaringen met 
alternatieven, zoals ecologische landbouw, tussen verschillende 
gemeenschappen.

we helpen de lokale gemeenschappen ook om op te komen 
voor hun rechten, klagen schendingen van mensenrechten aan 
en geven juridische bijstand aan personen of organisaties die 
worden bedreigd omdat ze rechtenschendingen aanklagen.

Broederlijk delen steunt partnerorganisaties in de hooggelegen 
provincies van de regio’s Cusco en Apurímac.

Budget

in 2015 investeerde Broederlijk delen 787.596 euro in Peru.

Activiteit Overheidssubsidies via DGD Broederlijk Delen

partnerorganisaties 307.040 euro 286.611 euro 

Groepswerk 53.848 euro 13.462 euro

personele 

ondersteuning
101.308 euro 25.327 euro

2015: wat hebben we bereikt?

Peruviaanse boerengemeenschappen startten veertien rechts-
zaken, onder meer voor de verdediging van lokale leiders die 
vervolgd worden na sociale protesten, omtrent landrechten, 
milieuschade en gezondheidsproblemen ten gevolge van mijn-
ontginning, en rond het niet naleven van de verplichte raadple-
ging van inheemse gemeenschappen. in één van die rechtszaken 
verplichtte het Peruviaans grondwettelijk hof voor het eerst de 
staat om inheemse gemeenschappen te raadplegen, nadat die 
dat geweigerd had. 

in 2015 startten zes processen van lokale ontwikkeling, ruim-
telijke ordening en duurzaam waterbeheer. het doel: met de 
boerengemeenschappen komen tot duurzame alternatieven voor 
de grootschalige mijnbouw in hun regio. zodat de boeren zich niet 
laten verleiden (misleiden) door de (valse) beloftes van mijn-
bouwbedrijven en de snelle, doch kortstondige, winst. die pro-
cessen zijn een inspiratie voor andere boerengemeenschappen.

zes comités van boerengemeenschappen meten op systemati-
sche wijze de kwaliteit van onder meer het water in de buurt van 
gebieden waar grondstoffen worden ontgonnen. ze gebruiken 
die informatie als bewijsstukken voor de negatieve gevolgen 
van mijnbouw.

rwAndA
Bij het aflopen van de oorlog, inmiddels 22 jaar geleden, stond 
rwanda voor grote uitdagingen: de landbouwsector op de sporen 
krijgen, noodzakelijk om de bevolking te voeden. en omgaan 
met spanningen, trauma’s en conflicten die de gemeenschappen 
verscheurden. om zo het sociaal netwerk, dat enorm belangrijk is 
op het platteland, te herstellen. de wederopbouw werd krachtig 
doorgezet, soms met ijzeren hand. 

de afgelopen jaren daalde de armoede sterk. Toch leeft nog 
ongeveer 40 % van de bevolking met minder dan 1 euro per dag. 
op het platteland is de armoede 2,5 keer hoger dan in de stad.

Peru
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Doelstellingen programma

Broederlijk delen werkt in rwanda samen met zes lokale organi-
saties aan die twee grote uitdagingen. we willen ten eerste het 
sociaal netwerk versterken. dat vormt de basis om te kunnen 
werken aan ontwikkeling. onze aanpak: inzetten op verzoening 
en vreedzaam samenleven, zoals het samenbrengen van daders 
en slachtoffers van de oorlog binnen eenzelfde gemeenschap.

Ten tweede werken we aan een stevige boerenbeweging die 
zorgt voor economische, maar ook sociale en ecologische winst 
voor de boeren. Concreet betekent dit dat we boerenverenigingen 
steunen die aan duurzame landbouw doen. wanneer boeren 
zich verenigen, kunnen ze gezamenlijk hun inkoop en verkoop 
organiseren. en daardoor hun inkomen verhogen. Boeren komen 
zo ook als groep op voor hun belangen.

we bereiken 50.000 boeren in de zuid-provincie van rwanda. 
deze arme regio werd zwaar getroffen door de genocide. de kloof 
met de rest van het land wordt langzaam groter.

Budget

in 2015 investeerde Broederlijk delen 328.342 euro in rwanda.

Activiteit Overheidssubsidies via DGD Broederlijk Delen

partnerorganisaties 106.792 euro 120.698 euro

Groepswerk 16.030 euro 4.007 euro

personele 

ondersteuning
64.652 euro 16.163 euro

2015: wat hebben we bereikt?

het aantal coöperaties dat inzet op het duurzaam beheer van 
natuurlijke hulpbronnen, zoals anti-erosietechnieken, energiezui-
nige huishoudtechnieken en bebossing, nam toe van 7 naar 16 
(op een totaal van 25). 19 coöperaties verbeterden hun bestuur. 
het aantal coöperaties dat inzet op sociale activiteiten zoals 
conflictbemiddeling of financiële steun in tijden van bv. ziekte, 
steeg van 19 naar 23.

onze partnerorganisaties zorgden voor een vreedzame oplos-
sing van 968 geschillen (op een totaal van 1.447) gelinkt aan 
goederen die gestolen of beschadigd werden in de periode van 
de genocide. ze begeleidden ook 112 families waar huiselijk 
geweld voorkwam, en zorgden voor de sociale en economische 
integratie van tachtig heel arme families.

SenegAl
Senegal slaagt er niet in zijn bevolking te voeden. de overheid 
verwaarloosde jarenlang de landbouw en de regio kampt met 
lange droogteperiodes, uitgeputte gronden en een wispelturig 
klimaat. daardoor leeft het grootste deel van de bevolking op 
het platteland in armoede.

Doelstellingen programma

Broederlijk delen werkt in Senegal samen met negen partner-
organisaties. ons programma focust zich op het herstellen en 
duurzaam beheren van grond, water en natuurlijke vegetatie. 
niet enkel door de plattelandsbevolking, maar ook door hun 
overheden. zo hebben boerenfamilies voldoende en kwaliteitsvol 
voedsel. en kunnen familiale landbouwbedrijfjes weer winstge-

vend worden. Twee noodzakelijke voorwaarden voor een waardig 
leven op het platteland. 

we bereiken meer dan 12.000 boerenfamilies in twee streken: 
het Plateau van Thiès (ten noordoosten van de hoofdstad dakar), 
en de vallei van de grote Baobolong (in de buurt van de grote 
stad kaolack).

Budget

in 2015 investeerde Broederlijk delen 618.658 euro in Senegal.

Activiteit Overheidssubsidies via DGD Broederlijk Delen

partnerorganisaties 303.743 euro 188.156 euro

Groepswerk 13.401 euro 3.350 euro

personele 

ondersteuning
88.006 euro 22.001 euro

2015: wat hebben we bereikt?

in twee derde van de dorpen op het Plateau van Thiès maakten 
dorpscomités, met de lokale overheid, een landgebruiksplan. 
het doel: het milieu herstellen en duurzaam beheren. dankzij 
herbebossingscampagnes en erosiebestrijdende werken is er 
meer landbouwgrond beschikbaar. zeven nieuwe boerengroepen 
kregen ondersteuning om via tuinbouw nieuwe inkomsten aan te 
boren, net als drie imkergroepen. Via een nieuwe partnerorgani-
satie ondersteunen we de commerciële activiteiten van vijftien 
vrouwengroepen. Boeren hebben een grote oogst tijdens het 
regenseizoen én nieuwe inkomsten dankzij een grotere variatie 
van de activiteiten.

in de vallei van de grote Baobolong bewerkten vrouwengroepen 
elf nieuwe biologische tuinbouwvelden. de erosiebestrijdende 
werken van partnerorganisatie AdT-gert zijn beperkt tot enkele 
dorpen in de streek, maar hebben na amper twee jaar de inte-
resse gewekt van de lokale overheden en de omliggende dorpen. 
hun duurzame aanpak op maat van de bevolking kan eenvoudig 
en met minimale technische expertise worden nagedaan.
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AFRIKA
BURKINA FASO 

BURKINA FASO/AF-1100 € 25.100

Transitieprogramma. Versterking van de voedselzekerheid in 
Koumbri door UNGK.

BURKINA FASO/AF-1399 € 23.200

Nieuwe driejarenplan rond voedselsoevereiniteit, burgerrechten 
en emancipatie van plattelandsvrouwen in ADIF. 

BURKINA FASO/AF-1403 € 26.000

Erosiebestrijding en verbetering van de levensomstandigheden 
van de leden van de Naamgroepen in Ninigui door UGNN. 

BURKINA FASO/AF-1451 € 1.511

Strijd tegen socio-economische kwetsbaarheid op het Burkinese 
platteland in door CODDE.

BURKINA FASO/Z2R1F01 € 13.500 Bijdrage DGD € 10.800

Groepswerk met partnerorganisaties.

BURKINA FASO/Z2R1L01   € 10.600 Bijdrage DGD € 8.480

Werkingskosten lokale vertegenwoordiger in Burkina Faso.

BURKINA FASO/Z2R1M01 € 13.450 Bijdrage DGD € 10.760

Lokale medewerker in Burkina Faso.

BURKINA FASO/Z2R2F02 € 71.495 Bijdrage DGD € 57.196

Steun aan boerenorganisaties en innovatieve boeren voor het 
verrichten en doorvoeren van boeren actieonderzoek (Recherche 
Action Paysanne) door DIOBASS. 

BURKINA FASO/Z2R3F04 € 141.459 Bijdrage DGD € 113.167

Ondersteuning van voedselsoevereiniteit, lokaal bestuur en 
duurzaam beheer van natuurlijke hulpbronnen in de provincies 
Yatenga, Passoré, Lorum, Zondoma en Bam door INADES Burkina 
Faso. 

BURKINA FASO/Z2R3F05 € 80.865 Bijdrage DGD € 64.692

Versterking van het bestuur van gemeenten in Passoré en 
Zondoma door AMR.

BURUNDI

BURUNDI/AF-1473 € 27.000

Versterking van de productiecapaciteiten in landbouw en vee-
teelt van boeren en veetelers van het bisdom Muyinga door 
CAMMUYINGA.

BURUNDI/AF-1560 € 38.500

Verbetering van de sociale cohesie in de gemeenten Nyamurenza 
en Gashikanwa van de provincie Ngozi en in de gemeenten 
Giteranyi, Muyinga, Mwakiro, Gashoho en Butihinda van de pro-
vincie Muyinga door AJCB.

BURUNDI/AF-1596 € 3.000

Steun aan project rond landrechten in Burundi – APDH.

BURUNDI/AF-1600 € 50.000

Institutionele versterking van, de landbouwcoöperatie UHACOM 
(Union Haguruka des Coopératives Multifilières) door UHACOM.

BURUNDI/Z7R1F01 € 12.386 Bijdrage DGD € 9.909

Groepswerk met partnerorganisaties in Burundi.

BURUNDI/Z7R1L01 € 22.907 Bijdrage DGD € 18.326

Werkingskosten lokale vertegenwoordiger in Burundi.

BURUNDI/Z7R2F02 € 90.032 Bijdrage DGD € 72.025

Ontwikkeling van de familiale landbouw door middel van col-
lectief ondernemerschap en de promotie van spaar- en krediet-
nitiatieven voor kleine boeren in Burundi door INADES.

BURUNDI/Z7R2F03 € 118.500 Bijdrage DGD € 94.800

Versterking van de Hagurukabeweging PROMOUVH Buyenzi door 
ADISCO.

BURUNDI/Z7R3F04 € 77.469 Bijdrage DGD € 61.976

Ondersteuning van de unie van koffiecoöperaties (vervolg op 
pilootproject ontwikkeling van koffieketen) door COCOCA.

BURUNDI/Z7R3F05 € 28.000 Bijdrage DGD € 22.400

Versterking van de coöperatieve beweging van koffieboeren in 
Burundi door CNAC.

BURUNDI/Z7R4F06 € 23.100 Bijdrage DGD € 18.480

Landbouwgemeenschappen voorkomen landconflicten en lossen 
bestaande conflicten vreedzaam op door AJCB.

DEMOCRATISCHE REPUBLIEK CONGO

CONGO/AF-1086 € 4.500

Aanvulling fondsen voor studiereis naar Guinée door ALFA.

CONGO/AF-1343 € 18.000

Zelfevaluatie en diagnose van de organisatie MIDIBAM.

CONGO/AF-1442 € 17.200

De plaatselijke leden van UPADD worden versterkt in hun rol als 
actoren van plaatselijke ontwikkeling in Ludimbi Lukula (Kabinda, 
Oost-Kasaï) door UPADD. 

GESTEUND IN 2015
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CONGO/AF-1555 € 13.000

Productie van verbeterde zaden en promotie van de kweek van 
konijnen door UAAPM te Mudimbi.

CONGO/AF-1587 € 18.050

Groepswerk en ondersteuning voor partnerorganisaties in 
Bandundu en synergieactiviteiten in Oost-Kasai.

CONGO/AF-1590 € 36.000

Vermeerdering van verbeterde zaden uit Niébé door zaadprodu-
centen door middel van boerenveldscholen door IFCO.

CONGO/AF-1591 € 30.000

Introductie van medebeheer als duurzaam beheersmechanisme 
van natuurlijke hulpbronnen bij organisaties van vissers en boeren 
in Inongo/Bandundu door CENADEP.

CONGO/AF-1598 € 16.000

Formulering van het BFVZ-programma in Kabinda door IFCO.

CONGO/AF-1601 € 12.500

Begeleidingsproject ter ondersteuning van burgercontrole uitge-
oefend door ontwikkelingsngo’s in partnerschap met Broederlijk 
Delen in Oost Kasaï door CODESCI.

CONGO/Z4R1C01 € 15.189 Bijdrage DGD € 12.151

Werkingskosten coöperant organisatieversterking.

CONGO/Z4R1C02 € 15.189 Bijdrage DGD € 12.151

Werkingskosten coöperant rentabiliteit. 

CONGO/Z4R1C03 € 15.556 Bijdrage DGD € 12.445

Werkingskosten coöperant financieel beheer. 

CONGO/Z4R1F01

€ 53.220 uitbetaald € 53.220 Bijdrage DGD € 42.576

Groepswerk met partnerorganisaties.

CONGO/Z4R1L01 € 53.220 Bijdrage DGD € 42.576

Werkingskosten lokale vertegenwoordiger in Congo.

CONGO/Z4R2F02 € 40.000 Bijdrage DGD € 32.000

Begeleiding van boerenbewegingen in de rechtenbenadering in 
de provincies Oost Kasai, Bandundu en Kinshasa door RODHECIC.

CONGO/Z4R3F07 € 56.214 Bijdrage DGD € 44.971

Versterking van de socioeconomische en politieke positie van 
boerenorganisaties en hun leden in 4 sectoren van Kiwilu en 
Mai-Ndombe door IFCO.

CONGO/Z4R3F08 € 30.000 Bijdrage DGD € 24.000

Boerenbewegingen gebruiken microzonering voor ruimtelijke 
ordening en duurzaam beheer van natuurlijke hulpbronnen in 
Mukwi en Kizweme, Bandundu door RRN.

CONGO/Z4R4F03 € 49.000 Bijdrage DGD € 39.200

Progressieve structurering en autonomisering van basisgroepen 
door ALFA.

CONGO/Z4R4F04 € 45.000 Bijdrage DGD € 36.000

Professionaliseren van artisanale transformatietechnieken 
ten voordele van de vrouwen lid van MIDIBAM in het bisdom 
Mbuji-Mayi.

CONGO/Z4R4F05 € 52.000 Bijdrage DGD € 41.600

Begeleiding van de gemeenschappen in het decentralisatieproces 
en lokaal bestuur in de provincie Oost-Kasai door CEFOP.

CONGO/Z4R4F06 € 52.000 Bijdrage DGD € 41.600

Steun aan de boerenbeweging aanwezig in het territorium Kabeya 
Kamuanga door PRODEK.

CONGO/R.280 € 77.572 Bijdrage DGD € 62.572

Agricongo - Synergie II. Versterking van de capaciteit bij boerenor-
ganisaties om politiek te ageren en hun nationale en provinciale 
vertegenwoordiging in Congo.

INTER-AFRIKAANS

INTER/AF-1585 € 40.700

Begeleiden van politieke processen voor de duurzame ontwik-
keling van familiale landbouw in Sub-Sahara-Afrika door INADES 
FORMATION.

OEGANDA

OEGANDA/AF-1374 € 1.100

Ontwerp van een communautair watervoorzieningssysteem door 
zwaartekracht in Maliba Subcounty (district Kasese) door KIIMA 
FOODS.

OEGANDA/AF-1374 € 56.950

Vormingen en omkadering van boeren voor de overschakeling 
van overlevingslandbouw naar professionele, marktgerichte en 
duurzaam beheerde familiale organische landbouw door KIIMA 
FOODS.

OEGANDA/AF-1374 € 2.234

Deelname aan gezamenlijk plan van vijf organisaties voor het 
ondersteunen van coöperatieven en vermarktingsverenigingen 
in de Rwenzori door KIIMA FOODS.

OEGANDA/AF-1491 € 11.823

Participatie voor sociaaleconomische gemeenschapsopbouw op 
het platteland door UXM.

OEGANDA/AF-1523 € 41.185

Verhogen van inkomens via duurzame commercialisering van 
landbouwproducten van familiale boeren, door het verbeteren 
van de productiviteit, het ontwikkelen van gewassen en markten 
en toegang tot krediet in Kitagwenda County door COSIL.

OEGANDA/AF-1523 € 2.900

Deelname aan gezamenlijk plan van vijf organisaties voor het 
ondersteunen van cooperatieven en vermarktingsverenigingen 
in de Rwenzori door COSIL.



OEGANDA/AF-1559 € 22.047 

Lokale spaar- en kredietverenigingen in Lango door PASUD.

OEGANDA/EC.141 € 102.445 Bijdrage EC € 76.024

Streven naar een duurzaam inkomen voor de minderbedeelde 
bevolkingsgroepen in de districten Oyam, Apac en Amolatar 
door FAPAD.

OEGANDA/R.279.1 € 91.595 Bijdrage DGD € 65.192

Synergieproject Oeganda: Climate change mitigation and adap-
tation door KRC.

OEGANDA/Z5R1F01 € 12.209 Bijdrage DGD € 9.767

Groepswerk met partnerorganisaties.

OEGANDA/Z5R1L01 € 15.708 Bijdrage DGD € 12.556

Werkingskosten lokale vertegenwoordiger in Oeganda.

OEGANDA/Z5R2F03 € 80.020 Bijdrage DGD € 64.016

Versterking van het maatschappelijk middenveld in de het district 
Apac door het faciliteren van aangepaste informatie, capaciteiten 
en middelen via een gendergerichte ondersteuning aan basis-
groepen en gemeenschappen door FAPAD.

OEGANDA/Z5R2F06 € 95.600 Bijdrage DGD € 76.480 

Agribusiness en marktontwikkeling door AFSRT.

OEGANDA/Z5R3F02 € 11.230 Bijdrage DGD € 8.984

Professionalisering van familiale landbouwbedrijven door vor-
ming van coöperatieven, uitwerken van zakenplannen voor ver-
werking en vermarkting van organische producten, en opzetten 
van interne controlesystemen voor organisch gecertificeerde 
boerenbedrijven door CABCS.

OEGANDA/Z5R3F04 € 143.507 Bijdrage DGD € 114.806

Verhogen van veerkracht van huishoudens op het platteland 
tegen periodes van voedselonzekerheid in de Rwenzoriregio 
door KRC.

OEGANDA/Z5R3F05 € 131.235 Bijdrage DGD € 104.988

Versterking van boeren door boerengeleid proefondervindelijk 
farm onderzoek, ontwikkeling van aangepaste technieken, lokaal 
lobbywerk en informatieuitwisseling voor de verbetering van de 
socio-economische levensomstandigheden door SATNET.

OEGANDA/Z5R3F07 € 58.800 Bijdrage DGD € 47.040

Vermindering van extreme armoede in plattelandsgemeenschap-
pen door de empowerment van kleine boerengemeenschappen, 
om hen optimaal te laten inzetten op organische landbouw en 
Integrated Natural Resources Managment voor de verbetering 
van hun sociaaleconomische situatie door JESE.

RWANDA

RWANDA/AF-1583 € 7.000

Verbreken van sociaal isolement en verbeteren van voedselzeker-
heid en leefomstandigheden van gezinnen in het district Huye 
door APROJUMAP.

RWANDA/AF-1593 € 20.000

Verbetering van de toegang tot burgerrechten in het district 
Nyamagabe door CDJP.

RWANDA/AF-1603 € 17.000

Versterking van de werking van ROAM (Rwanda Organic 
Agriculture Movement).

RWANDA/AF-1604 € 50.000 

Ontwikkeling van ondernemerschap van sociaal kwetsbare groe-
pen door DUTERIMBERE.

RWANDA/Z6R1C01 € 639 Bijdrage DGD € 511

Werk ingskosten coöperant  monitor ingsystemen 
partnerorganisaties.

RWANDA/Z6R1F01 € 20.037 Bijdrage DGD € 16.030

Groepswerk met partnerorganisaties.

RWANDA/Z6R1L01 € 9.120 Bijdrage DGD € 7.296

Werkingskosten lokale vertegenwoordiger in Rwanda.

RWANDA/Z6R2F02 € 38.000 Bijdrage DGD € 30.400

Bevordering van de sociale cohesie en socio-econonomische  
levensomstandigheden door AMI.

RWANDA/Z6R2F03 € 20.000 Bijdrage DGD € 16.000

Verbreken van sociaal isolement en verbeteren van voedselzeker-
heid en leefomstandigheden van gezinnen in het district Huye 
door APROJUMAP.

RWANDA/Z6R3F04 + F06 € 75.490 Bijdrage DGD € 60.392

Ondersteuning van coöperatieve beweging in de rijst- en kof-
fieketens in Rwanda door INADES FORMATION RWANDA.

SENEGAL

SENEGAL/AF-1175 € 27.000

Uitrusting, vorming en organisatie van vrouwengroepen (tuin-
ders) in Ndondol en Fissel door een veldkantoor van Caritas Thiès.

SENEGAL/AF-1377 € 23.600

Professionalisering en verzelfstandiging van de tuinbouwersfe-
deratie van Ndondol (Plateau Thiès) door FPN.

SENEGAL/AF-1594 € 37.600

Versterking van de lokale overheden met het oog op een duur-
zame en gedragen ontwikkeling van de streek door SYMBIOSE.

SENEGAL/AF-1599 € 17.500

Ondersteunen van basisinitiatieven voor ontwikkeling in de 
gemeenten Sindia, Diass en Popenguine-Ndayane door ACCES.

SENEGAL/Z3R1C01 € 1.500 Bijdrage DGD € 1.200

Werkingskosten coöperant Plateau van Thiès (gender).

SENEGAL/Z3R1F01 € 16.752 Bijdrage DGD € 13.401

Groepswerk met partnerorganisaties.



SENEGAL/Z3R1L01 € 12.954 Bijdrage DGD € 10.355

Werkingskosten lokale vertegenwoordiger in Senegal.

SENEGAL/Z3R1M01 € 1.850 Bijdrage DGD € 1.480

Lokale medewerker in Senegal.

SENEGAL/Z3R2F02 € 113.359 Bijdrage DGD € 90.687

Capaciteitsversterking van lokale actoren voor het duurzaam 
beheer van hun leefomgeving en de bescherming van hun pro-
ductiemiddelen (grond, water en vegetatie) op het Plateau van 
Thiès door GRAIM.

SENEGAL/Z3R2F03 € 61.140 Bijdrage DGD € 48.912

Steun aan biologische tuinbouwers op het Plateau van Thiès 
door AGRECOL.

SENEGAL/Z3R2F04 + 
AF-1602

€ 54.520 Bijdrage DGD € 38.400

Erosiebestrijding en recuperatie van geërodeerde gronden op het 
Plateau van Thiès door ADT-GERT.

SENEGAL/Z3R2F05 € 27.530 Bijdrage DGD € 22.024

Promotie van moderne bijenteelt in de Vallei van Diobass door JED.

SENEGAL/Z3R3F06 € 75.500 Bijdrage DGD € 60.400

Programma ter verbetering van de voedselzekerheid van arme 
gezinnen en strijd tegen armoede in de regio Kaolack, Kaffrine 
en Fatick door CARITAS KAOLACK.

SENEGAL/Z3R3F07 € 32.000 Bijdrage DGD € 25.600

Steun aan biologische tuinbouwers in de Vallei van de grote 
Baobolong door AGRECOL.

SENEGAL/Z3R3F08 € 20.300 Bijdrage DGD € 16.240

Erosiebestrijding en recuperatie van geërodeerde gronden in de 
Vallei van de grote Baobolong door ADT-GERT.

AMERIKA
BOLIVIA

ANDES/Z10R1F013 € 35.000 Bijdrage DGD € 28.000

Groepswerk met partnerorganisaties.

ANDES/Z10R1L03 € 9.034 Bijdrage DGD € 7.227

Werkingskosten lokale vertegenwoordiger in Bolivia.

ANDES/Z10R2F06 € 89.250 Bijdrage DGD € 71.400

Versterking van het debat en de sociale analyse voor het opbou-
wen van alternatieven voor het extractieve ontwikkelingsmodel 
door CEDIB.

ANDES/Z10R2F08 € 52.500 Bijdrage DGD € 42.000

Verdediging van milieurechten in zones getroffen door de vervui-
ling van mijnen in Oruro door CEPA.

ANDES/Z10R3F18 € 36.750 Bijdrage DGD € 29.400

Versterking van het Boliviaanse Platform van inheemse volke-
ren en het georganiseerde maatschappelijk middenveld tegen 
klimaatverandering door PCC. 

ANDES/Z10R3F19 € 52.500 Bijdrage DGD € 42.000

Collectieve rechten in het kader van inheemse voedselproduc-
tiesystemen en duurzaam beheer van waterbronnen, naar een 
model van alternatieve ontwikkeling door CENDA.

ANDES/Z10R3F20 € 70.000 Bijdrage DGD € 56.000

Promotie van duurzame ontwikkeling op het platteland en ver-
sterking van inheemse en boerenorganisaties met politieke par-
ticipatie door CIPCA.

ANDES/Z10R3F21 € 30.000 Bijdrage DGD € 24.000

Versterking van het inheems territoriaal beheer van de APG 
(Asemblea Pueblo Guarani) van de zone Karapari (provincie Gran 
Chaco, departement Tarija) door het recupereren van het terri-
torium, en versterking van de inheemse organisatie, autonomie 
en productie door CERDET.

ANDES/Z10R5F29 € 75.500 Bijdrage DGD € 60.400

Nationale partnerorganisatie, met focus op Chaco. Politieke vor-
ming, beleidsbeïnvloeding, sociale organisaties en collectieve 
rechten door NINA.

BOLIVIA/AM-1847 € 25.000

Observatorium voor plurinationaliteit en gemeenschap in de 
Chaco van Tarija door JAINA.

BOLIVIA/AM-1848 € 25.000

Consolideren van de rechten van het Guaranivolk in Chuquisaca 
in lokale normen en bestuursinstrumenten door CCCH.

BOLIVIA/AM-1857 € 12.000

Versterking van het gemeenschappelijk en productief beheer van 
water, grond en planten door ANAPA.

BOLIVIA/AM-1871 € 20.000

Microprojecten in Bolivia.

BOLIVIA/AM-1875 € 15.000

Lokale partnerorganisatie voor het streekprogramma klimaat 
door JARAÑA.

BOLIVIA/AM-1894 € 16.000

Identificatie en implementatie van mechanismen van juridische 
verdediging voor de erkenning van inheemse rechten door CEJIS.

BOLIVIA/AM-1899 € 8.500

Capaciteitsversterking van inheemse organisaties in de Chaco 
regio, voor behoud en vermenigvuldiging van zaden van mais en 
politiek lobbywerk rond agroecologie door PROBIOMA.

BOLIVIA/AM-1904 € 3.160

Consultatie over communicatiestrategie bij partnerorganisatie  
CENDA.

BOLIVIA/AM-1906 € 5.300

Nationale bijeenkomst over zaden en voedselsoevereniteit, geor-
ganiseerd door CENDA.

BOLIVIA/AM-1908 € 4.500

Sociaal forum in de regio Chaco door CERDET.

BOLIVIA/AM-1909 € 12.000

Werken aan de waardigheid van inheemse vrouwen door CCIMCAT.



COLOMBIA

ANDES/Z10R1C01 € 3.660 Bijdrage DGD € 2.928

Werkingskosten coöperant in Cauca.

ANDES/Z10R1F011 € 39.236 Bijdrage DGD € 31.388

Groepswerk met partnerorganisaties.

ANDES/Z10R1L01 € 10.600 Bijdrage DGD € 8.480

Werkingskosten lokale vertegenwoordiger in Colombia.

ANDES/Z10R2F02 € 75.000 Bijdrage DGD € 60.000

Duurzaamheidsschool in Cauca en het zuidwesten van Antiochië 
door CENSAT.

ANDES/Z10R2F03 € 50.000 Bijdrage DGD € 40.000

Stappen van gerechtelijke afdwingbaarheid bewerkstelligd door 
juridische facilitatoren, fase II door CCAJAR.

ANDES/Z10R3F09 € 60.000 Bijdrage DGD € 48.000

Organisatorische versterking van CLOC en Via Campesina in de 
Andesregio door FENSUAGRO.

ANDES/Z10R3F13 € 40.000 Bijdrage DGD € 32.000

Voedselsoevereiniteit als middel om permanentie in het grond-
gebied te verzekeren in Cajibio door AMCC.

ANDES/Z10R3F14 € 50.000 Bijdrage DGD € 40.000

De inheemse volkeren van Cauca voeren een zelfstandig proces 
voor de verdediging van het leven en hun territorium door CRIC.

ANDES/Z10R4F22 € 50.000 Bijdrage DGD € 40.000

Juridische assistentie aan slachtoffers van gedwongen uitzet-
tingen en onteigeningen door CJYC.

ANDES/Z10R4F23 € 70.000 Bijdrage DGD € 56.000

Garantie op leven, vrede, en het opeisen van rechten in het 
departament Cauca door RCVDDHH.

ANDES/Z10R4F24 € 35.000 Bijdrage DGD € 28.000 

Organisaties van kleine boeren en inheemse volkeren versterken 
zich als politieke actoren door CIJP.

ANDES/Z10R5F26 € 50.000 Bijdrage DGD € 40.000 

Verdediging van land- en grondrechten van slachtoffers van het 
gewapend conflict in het departement Cordoba door CINEP.

COLOMBIA/AM-1748 € 25.000

Ontwikkeling van de etnisch-territoriale rechten van de afrobe-
volking in 5 gemeenschapsraden uit Cauca door UOAFROC.

COLOMBIA/AM-1780 € 35.000

Versterking van de vrouwenbeweging in Cauca, uitgaande van 
psychosociologische begeleiding, toegang tot justitie, en politieke 
beïnvloeding, om de oorlog te stoppen en aan vrede te bouwen 
door COMUNITAR.

COLOMBIA/AM-1800 € 5.000

Voedselsoevereiniteit als middel om permanentie in het grond-
gebied te verzekeren in Cajibio door AMCC.

COLOMBIA/AM-1886 € 35.000

Bestendiging van de “Grupo de Tierras de Cordoba” als referen-
tieactor in de verdediging van land en grondgebied door PAS.

COLOMBIA/AM-1889 € 11.000

Voorbereiding en uitvoering van de departementale hoorzitting 
rond mijnbouw en energievoorziening door COMUNITAR.

COLOMBIA/AM-1890 € 37.000

Versterking van de Groep ter Verdediging van de Aarde en het 
Territorium in Cordoba door CORSOC.

COLOMBIA/AM-1898 € 5.000

Integrale training in het ontwerp en de toepassing van biodi-
verse agro-ecosystemen voor boerenfamilies, ontheemd door 
het geweld, die terugkeren naar hun land in het departement 
Cordoba door ASPROCIG.

COLOMBIA/AM-1911 € 15.000

Versterking van de onderhandelingscapaciteiten van de Cumbre 
Agraria (Platform van landbouworganisaties) door CINEP.

COLOMBIA/AM-1912 € 2.000

Extra werkingskosten coöperant voor ondersteuning partneror-
ganisaties in Cauca.

GUATEMALA

GUATEMALA/AM-1835 € 25.000

Toepassing van agro-ecologische praktijken en solidaire markt-
systemen bij families van koffieproducenten in West-Guatemala 
door FECCEG.

GUATEMALA/AM-1839 € 6.000

Alternatieve productie voor de ontwikkeling van de gemeente 
Sipakapa in het departement San Marcos door ACAS.

GUATEMALA/AM-1845 € 33.565

Agro-ecologische productie en verdediging van het territorium 
in de gemeente Comitancillo (West-Guatemala) door AMMID.

GUATEMALA/AM-1861 € 26.650

Versterking van het sociale weefsel en van de lokale productie 
volgens agro-ecologische principes in de gemeente San Miguel 
Ixtahuacán door PTSM.

GUATEMALA/AM-1892 € 12.000

Dialoog en netwerking van de boeren- en inheemse beweging 
voor vredevolle conflictresolutie in San Marcos door PTSM.

GUATEMALA/Z8R1C01 € 1.722 Bijdrage DGD € 1.377

Werkingskosten voor coöperant solidaire economie. 

GUATEMALA/Z8R1C02 € 2.490 Bijdrage DGD € 1.992 

Werkingskosten voor coöperant organisatieversterking.

GUATEMALA/Z8R1F01 € 31.113 Bijdrage DGD € 24.890

Groepswerk met partnerorganisaties.



GUATEMALA/Z8R1L01 € 6.893 Bijdrage DGD € 5.514

Werkingskosten lokale vertegenwoordiger Guatemala. 

GUATEMALA/Z8R2F02 € 63.980 Bijdrage DGD € 51.184

Bevordering van het belang en het begrip van boereneconomie 
in de volkspolitiek door AVANCSO.

GUATEMALA/Z8R2F03+ F09 € 69.850 Bijdrage DGD € 55.880

Strategieversterking bij lidorganisaties van REDSAG die voed-
selsoevereiniteit promoten en hun territorium verdedigen door 
REDSAG.

GUATEMALA/Z8R2F04+ F08 € 46.910 Bijdrage DGD € 37.528

Politieke en productieve capaciteitsversterking bij boeren 
en inheemse lidorganisaties van Plataforma Agraria door 
PLATAFORMA AGRARIA.

GUATEMALA/Z8R3F05 € 55.000 Bijdrage DGD € 44.000

Vorming van families, jongeren en organisaties in relatie tot 
territoriale autonomie en rechten, en lokale beleidsbeïnvloeding 
door COPAE.

GUATEMALA/Z8R3F06+ F10 € 58.429 Bijdrage DGD € 46.743

Ontwikkeling van vormingsprocessen en steun aan lobbyactivi-
teiten voor de versterking van inheemse gemeenschappen in 
de gemeente San Ildefonso Ixtahuacán ter verdediging van hun 
territorium door AFOPADI.

GUATEMALA/Z8R3F07 € 62.000 Bijdrage DGD € 49.600

Vorming en organisatorische versterking met het oog op 
een sterkere participatie van de burgers in het departement 
Quetzaltenango door SERJUS.

GUATEMALA/Z8R4F11 € 60.140 Bijdrage DGD € 48.112

Versterking van de solidaire economie in het zuidwesten van 
Guatemala door REDKUCHUB.

GUATEMALA/EC.143 € 28.675 Bijdrage DGD € 28.675

Nieuwe synergiën voor effectievere voedselzekerheidprogram-
ma’s in 17 gemeenten door AVANCSO.

HAITI

HAITI/AM-1869 € 35.000

Versterking van het lokale ontwikkelingsproces in de gemeente 
Carice door SKDK.

HAITI/AM-1873 € 23.000

Steun aan de strijd tegen milieubederf in Ouanaminthe en 
Capotille door SJM.

HAITI/AM-1888 € 25.000

Ontwikkelingsprogramma voor landbouwketens in Desarmes en 
Lachapelle door PDI.

HAITI/AM-1905 € 9.000

Diagnose van het agro-ecologische programma van GADRU in 
Grosse Roche.

HAITI/Z9R1C01 € 1.750 Bijdrage DGD € 1.400

Werkingskosten van de coöperant organisatieversterking. 

HAITI/Z9R1C02 € 6.000 Bijdrage DGD € 4.800

Werkingskosten van de coöperant agro-ecologie werkzaam in 
het noordoosten van Haïti.

HAITI/Z9R1F01 € 20.488 Bijdrage DGD € 16.390

Groepswerk met partnerorganisaties.

HAITI/Z9R1L01 € 10.000 Bijdrage DGD € 8.000

Werkingskosten van de lokale vertegenwoordiger in Haïti.

HAITI/Z9R2F02 € 50.000 Bijdrage DGD € 40.000

Vorming en sensibilisering rond voor milieurecht in het noord-
oosten van Haïti en op nationaal niveau door CNJP.

HAITI/Z9R2F04 € 33.600 Bijdrage DGD € 26.880

Versterking en verbetering van mensenrechten en democratie in 
Haïti door institutionele ondersteuning van het netwerk POHDH. 

HAITI/Z9R3F06 € 50.856 Bijdrage DGD € 40.684

Project rond duurzame landbouw in de bergen van het noord-
oosten door IRATAM.

HAITI/Z9R4F07 € 63.200 Bijdrage DGD € 50.560

Bevordering van voedselzekerheid in de regio Bas-Plateau Central 
door ITECA.

IKO/007 € 20.000

Versterking werking van Kirobeweging in Haïti.

NICARAGUA

NICARAGUA/AM-1774 € 27.500

Versterking van boerenassociaties en hun federatie in de regio 
rond Estelí door FEDICAMP.

NICARAGUA/AM-1795 € 2.500

Verbetering van voedselproductie en lokale commercialisatiemo-
gelijkheden in Miraflor, Estelí door UCAMIRA.

NICARAGUA/AM-1855 € 10.000

Leiderschapsversterking met genderperspectief in Palacagüina  
(Madriz) door OCTUPAN.

NICARAGUA/AM-1872 € 34.110

Lobbywerk voor bevordering van agro-ecologie op gemeentelijk 
en nationaal niveau door GPAE.

NICARAGUA/AM-1882 € 5.000

Verbetering van de voedselzekerheid en -soevereiniteit in het 
noorden van Nicaragua door SOYNICA.

PERU

ANDES/Z10R1C02 € 5.054 Bijdrage DGD € 4.043

Werkingskosten coöperant Cusco. 



ANDES/Z10R1F012 € 67.310 Bijdrage DGD € 53.848

Groepswerk met partnerorganisaties.

ANDES/Z10R1L02 € 20.000 Bijdrage DGD € 16.000

Werkingskosten lokale vertegenwoordiger in Peru.

ANDES/Z10R2F04 € 70.800 Bijdrage DGD € 56.640

Versterking van boerengemeenschappen en sociale organisaties 
voor de verdediging van hun rechten in de bergprovincies van 
Cusco door DHSF.

ANDES/Z10R2F05 + 
SYNERGIE

€ 66.851 Bijdrage DGD € 40.000

Water voor goed leven, regio Cusco door CBC.

ANDES/Z10R3F15 € 75.000 Bijdrage DGD € 60.000

Boerengemeenschappen als veranderingsagenten: versterken 
van capaciteiten, houdingen en institutionaliteit voor het buen 
vivir in gemeenschappen uit Accha, Omacha, Colcha en Pillpinto 
door CEDEPAYLLU.

ANDES/Z10R3F16 € 60.000 Bijdrage DGD € 48.000

Zuidelijke Andes: van mijnbouwgebied naar ontwikkelingsgebied 
door COOPERACCION.

ANDES/Z10R4F25 € 60.000 Bijdrage DGD € 48.000

Strategisch gebruik van juridische instrumenten en beleidsbeïn-
vloeding voor de rechten van inheemse volkeren en vrouwen 
door IDL.

ANDES/Z10R5F27 € 55.000 Bijdrage DGD € 44.000

Educatief project, culturele identiteit en versterking van het maat-
schappelijk middenveld en de sociale organisatie in Apurimac 
door TARPURISUNCHIS.

PERU/AM-1024 € 10.000

Organisatieversterking van de beweging van werkende kinderen 
en jongeren. Bewustmaking en beleidsbeïnvloeding over de rech-
ten van het kind en het recht op waardig werk door MANTHOC. 

PERU/AM-1811 € 25.000

Duurzaam beheer natuurlijke hulpbronnen, participatieve plan-
ning, duurzame productie en aansluiting op markten door 
CEPRODER.

PERU/AM-1820 € 30.000

Vorming van sociale leiders via de Escuela Hugo Echegaray door 
IBC.

PERU/AM-1851 € 15.000

Politiek lobbywerk over recht tot gezondheid in Espinar door 
COOPERACCION.

PERU/AM-1859 € 10.000

Reis van 40 sociale leiders van Apurimac naar Cajamarca door 
TARPURISUNCHIS. 

PERU/AM-1859 € 5.000

Constructie van auditorium in een ecologisch park in de regio 
Apurimac door TARPURISUNCHIS.

PERU/AM-1877 € 15.000

Microprojecten in Peru. 

PERU/AM-1881 € 20.000

Versterking van milieumonitoringsprocessen door gemeenschap-
pen in Peru door RED MUQUI.

PERU/AM-1885 € 40.000

Interculturele kennisdialoog en versterking van de PIC (Plataforma 
Interinstitucional Celendina) door PDTG.

PERU/AM-1897 € 10.000

Communicatieplatform voor mensenrechtenorganisaties in Cusco 
door DHSF.

PERU/AM-1910 € 10.000

Institutionele versterking voor milieubeleid en verdediging van 
mensenrechten in Cajamarca door GRUFIDES.

PERU/AM-1913 € 3.000

Vergoeding voor het uitschrijven van een EU voorstel met 
3 Peruviaanse partnerorganisaties van Broederlijk Delen 
(Cooperaccion, Grufides, Fedepaz).

INTER-AMERIKAANS

ANDES/Z10R1M01 € 66.000 Bijdrage DGD € 52.800

Lokale medewerkers in Bolivia, Peru, Colombia.

INTER/AM-1896 € 50.000

Bevordering van de dialoog rond buen vivir in Latijns-Amerika 
en de Caraïben door ALER.

INTER/AM-1900 € 2.000

Versterking van de regionale netwerken Oilwatch en Rallt via 
Corporacion Accion Ecologica.

INTERAMERIKAANS/AM-1891    € 20.000

Institutionele steun voor OCMAL.

INTERAMERIKAANS/AM-1907    € 9.000

Naar duurzaamheid en rechtvaardigheid in de bestuurbaarheid 
van de watersystemen van Latijns-Amerika met nadruk op de 
regio Centraal-Amerika en Mexico door Fundacion Guilombe.

AZIE
ISRAEL

PALESTINA/AZ-390 € 20.000

Vrouwengroep: dialoog, ontmoetingen en werken aan verzoe-
ning door PCFF.

PALESTINA/AZ-391 € 52.500 Bijdrage ZUIDDAG € 52.500

Drama en dromen nieuwe kansen voor de jeugd in Gaza door 
theater door TDP.



PALESTINA/Z1R1F02 € 50.000 Bijdrage DGD € 40.000

Adalah’s Land en Planning Project 2014-2016 door ADALAH.

PALESTINA/Z1R1F03 € 40.000 Bijdrage DGD € 32.000

Rechtenverdediging van kinderen in de bezette Palestijnse gebie-
den door DCI.

PALESTINA/Z1R1F04 € 60.000 Bijdrage DGD € 48.000

Juridische en publieke advocacy voor het Palestijnse recht op 
bewegingsvrijheid door GISHA.

PALESTINA/Z1R1F05 € 60.000 Bijdrage DGD € 48.000

Rechtenverdediging en belangenbehartiging van vrouwen in de 
bezette Palestijnse gebieden door WCLAC.

PALESTINA/Z1R2F06 € 40.000 Bijdrage DGD € 32.000

Israëlische soldaten getuigen over hun ervaringen in de Palestijnse 
bezette gebieden door BTS.

PALESTINA/Z1R2F07 € 50.000 Bijdrage DGD € 40.000

Empowerment voor kinderen en vrouwen door theater en drama 
door TDP.

PALESTINA/Z1R2F08 € 40.000 Bijdrage DGD € 32.000

Institutionele steun aan Zochrot, die de Israëlische samenleving 
op creatieve manier sensibiliseert over het ontstaan van de staat 
Israël en de noodlottige gevolgen daarvan voor vele Palestijnen, 
om tot een klimaat van verzoening te komen.

INTERCONTINENTAAL
INTERCONT/176 € 3.000

Bijdrage in de werkingskosten van CoEH 2015 - Europees lob-
bynetwerk voor politiek werk m.b.t. Haïti door COEH.

INTERCONT/177 € 5.000

Ondersteuning van de workshop van INTRAC rond Civil Society 
Sustainability.

INTERCONT/180 € 2.500

Institutionele steun aan de Belgische Coördinatie voor Colombia 
door CBC.

INTERCONT/181 € 20.000

Bijdrage aan EurAc, netwerk van ngo’s actief in Centraal-Afrika.

INTERCONT/182 € 10.000

Projectsteun aan de werking van FIAN 2015: atelier oprichting 
afdeling in Guatemala.

INTERCONT/182 € 10.000

Steun aan de werking van FIAN International 2015.

IKO/019 € 12.500

Institutionele steun aan de werking van Pax Christi International 
2016.

IKO/046 € 25.000

Steun aan Fimcap, de internationale structuur van Chiro. 

INTERCONT/163 € 10.000

Fonds voor kleine, punctuele uitgaven voor partnerorganisaties  
door lokale vertegenwoordigers van Broederlijk Delen op het 
terrein.

INTERCONT/171 € 11.000

Aanvulling Politiek Fonds voor kleine adhoc-initiatieven voor 
politiek werk, educatie of animatie van partnerorganisaties.

INTERCONT/172 € 27.000

Fonds voor internationale jongerenwerking.

INTERCONT/175 € 12.000

Bijdrage in de werkingskosten van CIFCA, Europees lobbynetwerk 
voor Midden-Amerika.

INTERCONT/178 € 55.000

Fonds voor het financieren van audits bij partnerorganisaties van 
Broederlijk Delen. 

INTERCONT/179 € 10.000

Institutionele ondersteuning van het Europese netwerk OIDHACO 
voor internationale beleidsbeïnvloeding ter bevordering van 
mensenrechten in Colombia.



Samen voor een wereld zonder ongelijkheid

de wereldwijde ongelijkheid neemt toe. Broederlijk delen is 
ervan overtuigd dat we met zijn allen iets kunnen doen om de 
ongelijkheid weg te werken. hoe meer mensen de strijd aangaan, 
hoe groter het resultaat.

daarom streeft Broederlijk delen ernaar om zoveel mogelijk 
mensen te mobiliseren. door het hele jaar lang activiteiten te 
organiseren. door elk jaar campagne te voeren tijdens de vasten. 
door materialen uit te werken op maat van scholen. door een 
goede relatie op te bouwen en te onderhouden met de pers. 
door samen te werken met andere organisaties. en door burge-
rinitiatieven, zoals hart boven hard, te ondersteunen.

eén grote beweging, daar gaan we voor.

informeren, sensibiliseren en aanzetten tot 
actie

Als solidariteitsbeweging is het onze plicht om mensen correct 
te informeren. over wat er gaande is in de landen waar we 
actief zijn. en de thema’s waar we al vele jaren expertise rond 
opbouwen.

daarnaast sensibiliseren we ook het Belgische publiek. wat we 
hier en nu doen, heeft een impact elders. Positief en/of negatief. 
eén wereld, dat is het uitgangspunt. iedereen kan een steentje 
bijdragen.

we zetten mensen ook aan om actie te voeren. om zelf het ver-
haal te brengen van de strijd tegen de wereldwijde ongelijkheid 
en anderen hierbij te betrekken. om hun ongenoegen te uiten 
over die ongelijkheid door op straat te komen. en om geld in te 
zamelen zodat wij, hier en in de landen waar we actief zijn, de 
strijd tegen armoede en ongelijkheid vorm kunnen geven. Samen 
met lokale organisaties.

Naar een andere manier van leven

in onze samenleving is vooruitgang vaak synoniem voor groei. 
dat is een misvatting. het groeimodel creëerde de voorbije 
decennia meer welvaart voor vele mensen. Maar nu botsen we 
op de grenzen.

onze wereld heeft nood aan een nieuw maatschappelijk project. 
we moeten op zoek naar een andere manier van leven. Met als 
ultieme doel: het voortbestaan van onze planeet en een mens-
waardig leven voor iedereen.

WAT HEBBEN WE BEREikT?

inForMeren, SenSiBiliSeren en AAnzeT-
Ten ToT ACTie
door mensen te informeren, sensibiliseren en aan te zetten tot 
actie, roept Broederlijk delen op tot concrete solidariteit. dat doen 
we het hele jaar lang. Met één hoogtepunt: de jaarlijkse cam-
pagne tijdens de vasten. zo maken we van de veertig dagen voor 
Pasen een moment van solidariteit met onze partnerorganisaties.

ook buiten deze campagneperiode zetten we sterk in op infor-
meren, sensibiliseren en mobiliseren. zo houden we iedereen 
die achter Broederlijk delen staat in beweging. en kunnen we 
nieuwe mensen betrekken bij onze strijd tegen wereldwijde 
ongelijkheid. ons aanbod is heel divers: van informatieavonden 
over de politieke situatie en ons werk in één van de landen waar 
we actief zijn, over studentenquizzen tot fietstochten in binnen- 
en buitenland. zo is er voor elk wat wils.

Tijdens de jaarlijkse vastencampagne

• aantal nieuwe schenkers campagne: 2.768
• aantal lokale werkingen: 2.767
• aantal scholen die deelnamen aan de campagne: 1.072 

Tijdens de campagne zetten we de werking van Broederlijk delen 
in één land in de kijker. dat doen we aan de hand van het levens-
verhaal van één of meerdere personen. op die manier wordt de 
impact van ons werk heel concreet: het krijgt een gezicht. het 
campagneland in 2015 was Peru.

we focussen ons telkens twee jaar op hetzelfde thema. dat zorgt 
voor een zekere continuïteit in onze campagnes en laat toe om 
een bepaalde problematiek tot in de diepte uit te spitten. in 2015 
en 2016 is de thematische focus van de campagne duurzaam 
beheer van natuurlijke rijkdommen (zie ook p. 21). 

in de campagne komen de verschillende doelstellingen van onze 
werking in Vlaanderen en Brussel samen:

1. we informeren en sensibiliseren de bevolking;

2.  we zetten mensen aan om na te denken over hun eigen manier 
van leven, en zo tot gedragsverandering (zie ‘naar een andere 
manier van leven’ op p. 20);

3.  we werven de nodige fondsen om onze doelstellingen te 
kunnen realiseren; 

4.  we voeren druk uit op de regionale, nationale en/of interna-
tionale overheden om hun beleid aan te passen.

in 2015 liep de campagne van woensdag 18 februari (Aswoensdag) 
tot en met zondag 5 april (Pasen).

UiTBoUwEN vAN EEN BEwEgiNg 
iN EigEN lAND
In 2015 investeerden we 1.828.376 euro in het verder uitbouwen van de beweging in eigen land. 
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Vrijwilligers en scholen: ambassadeurs van de 
campagne

• aantal aanwezigen op lanceermomenten: 1.411
• aantal campagneactieviteiten: 2.406

Vrijwilligers zijn de motor van de beweging die Broederlijk delen 
is: zij dragen onze missie, visie en werking uit over het hele land. 
het is ook dankzij hen dat, elk jaar opnieuw, duizenden mensen 
in contact komen met onze campagne. daarom zetten we sterk 
in op het informeren en sensibiliseren van onze vrijwilligers. Als 
ambassadeurs van (de campagne van) Broederlijk delen zijn zij 
immers de eersten met wie anderen in contact komen. en dus 
van onschatbare waarde voor de verdere uitbouw van de bewe-
ging. hetzelfde geldt voor leerkrachten/scholen. zij informeren, 
sensibiliseren en mobiliseren via onze campagne rechtstreeks 
enkele honderden leerlingen over de strijd tegen wereldwijde 
ongelijkheid. onrechtstreeks bereiken we zo enkele duizenden 
Vlamingen en Brusselaars.

het informeren en sensibiliseren van onze vrijwilligers en leer-
krachten/scholen, gebeurt elk jaar via een vast traject:

• oktober: het campagneverhaal staat online
• november: een sneak preview van de campagne in gent 

en roeselare
• december: verzending van enkele basismaterialen naar 

vrijwilligers en leerkrachten/scholen. dat gaat onder meer 
over de campagnekrant (folder met het campagneverhaal, 
de politieke insteek van de campagne en ons aanbod aan 
informerende en/of fondsenwervende activiteiten) en een 
catalogus (overzicht van alle campagnematerialen en het 
promotiemateriaal van Broederlijk delen).

• januari: lanceermomenten. dat zijn infoavonden in elke regio 
waar vrijwilligers en leerkrachten worden ondergedompeld 
in het campagneverhaal, en meer te weten komen over het 
onrecht dat we aan de kaak stellen in het campagneland 
en de aanpak van Broederlijk delen. Tijdens verschillende 
inhoudelijke werkwinkels gaan we dieper in op één bepaald 
onderdeel van de campagne. Aanwezigen kunnen ook de 
verschillende campagnematerialen inkijken.

Campagne 2015: marco is een boer en wil 
dat blijven

MARCO IS
EEN BOER
En wil dat blijven

Steun Marco voor de mijn hem droog legt
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WWW.BROEDERLIJKDELEN.BE/MARCO
191 landen ondertekenden een akkoord om tegen 2015 de armoede in de wereld te halveren. 
Voer samen met de Vlaamse Noord-Zuidbeweging actie om de politici aan hun belofte te 
herinneren én de lat hoger te leggen. Armoede moet de wereld uit!  www.detijdloopt.be

Marco dueñas guamaní is 25 
en geboren en getogen in 
Ccoyani, een gemeenschap 
gelegen op 3.980 m hoogte 
en vier uur rijden van de his-
torische stad Cusco (Peru). 
Marco is een boer. en hij wil 
dat blijven. Voldoende water, 
dat is voor hem het 
belangrijkste.

Marco woont in het hoogge-
bergte van Peru. het gebied is 

rijk aan mineralen en trekt grootschalige mijnbouwbedrijven 
aan. zodra ze de grond beginnen te ontginnen, ontnemen ze 
Marco het water dat hij nodig heeft. en zo ook zijn toekomst. 
want water is leven. zonder water is landbouw niet mogelijk.

Broederlijk delen en zijn partnerorganisaties verzekeren het 
recht op water van boeren zoals Marco. zodat ze boer kunnen 
blijven. dat doen ze op volgende manieren:

1) informeren van de lokale bevolking over:

• de impact van mijnbouw op de kwaliteit van water en 
grond;

• de rechten die ze hebben en hoe ze die kunnen afdwingen.

2) begeleiden van de lokale bevolking bij:

• het installeren van irrigatiesystemen;
• het in kaart brengen van de waterbronnen;
• het opnieuw vruchtbaar maken van landbouwgronden.

3) juridische ondersteuning

• juridisch ondersteunen van diegenen die opkomen voor 
de rechten van de lokale bevolking en daarvoor geïnti-
mideerd, bedreigd, of voor het gerecht gedaagd worden.
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Met die kennis gaat onze achterban tijdens de campagne aan de 
slag. dat leverde in 2015 volgende mooie resultaten op:

koffiestop: voorbijgangers krijgen een kopje koffie in ruil 
voor een vrije bijdrage

 ➜ Aantal georganiseerd door vrijwilligers: 870
 ➜ Aantal georganiseerd door scholen: 344

Culinair Solidair: solidaire maaltijd

 ➜ Aantal georganiseerd door vrijwilligers: 448
 ➜ Aantal georganiseerd door scholen: 71

kilometers voor het Zuiden: geld inzamelen per afge-
legde kilometer

 ➜ Aantal georganiseerd door vrijwilligers: 10
 ➜ Aantal georganiseerd door scholen: 98

Huis-aan-huis

 ➜ Aantal georganiseerd door vrijwilligers: 86

Narcissenverkoop

 ➜ Aantal georganiseerd door vrijwilligers: 24
 ➜ Aantal georganiseerd door scholen: 7

Quiz

 ➜ Aantal georganiseerd door vrijwilligers: 13
 ➜ Aantal georganiseerd door scholen: 41

Andere

 ➜ Aantal georganiseerd door vrijwilligers: 64
 ➜ Aantal georganiseerd door scholen: 100

er werden ook 230 infoactiviteiten georganiseerd. in 1.072 scho-
len werd er les gegeven over de campagne van Broederlijk delen. 
670 scholen kregen vorming en/of begeleiding van de regionale 
medewerkers van Broederlijk delen.

in 2015 bracht die inzet 718.976,3 euro op. de inspanningen van 
de 832 scholen bracht 769.391,16 euro op.

Campagnemateriaal op maat

• Aantal downloads: 11.596
• Aantal campagneproducten online besteld: 860.821
• Aantal sessies op Broederlijkdelen.be: 52.526
• liturgiemappen: 1.491
• Affiches: 356.414
• Fotosets basisonderwijs: 1.984
• lessenmappen: 174
• Vastenkalenders: 29.967
• Massafolders: 291.363

• Collecteomslagen: 458.237
• onderleggers: 66.318
• Campagnefilms: 1.799

om zoveel mogelijk mensen in contact te brengen met het 
campagneverhaal, en zo ook (het werk van) Broederlijk delen, 
werken we heel wat materialen uit op maat van verschillende 
doelgroepen. een aantal van deze materialen, zoals de catalogus 
(vrijwilligers en leerkrachten) en de wervende brief (schenkers), 
zijn rechtstreeks gericht naar onze achterban. Andere materialen 
hebben een verbredende functie. dat wil zeggen dat onze achter-
ban het materiaal kan gebruiken om zoveel mogelijk mensen in 
contact te brengen met de campagne. denk bijvoorbeeld aan de 
affiches en de massafolders. nog andere materialen zijn eerder 
verdiepend, zoals het achtergronddossier waarin de problematiek 
tot in detail wordt uitgespit of de campagnefilm. het gros van 
dat campagnemateriaal wordt verspreid door onze vrijwilligers.

Broederlijk delen heeft de luxe om te mogen rekenen op een 
onvoorwaardelijk engagement van, en in, vele scholen: zowel in 
het basisonderwijs als het secundair onderwijs. we ondersteu-
nen ook hen via een aanbod op maat. Voor het basisonderwijs 
betekent dat een waaier aan educatieve materialen, zoals een 
fotoset voor kleuters en een film op dvd. ook voor het secundair 
onderwijs ontwikkelen we elk jaar verschillende materialen, 
waaronder een lessenmap.

Tegelijkertijd leeft de campagne online: via de campagnepagina 
op onze website en posts op facebook en twitter (resp. 88 voor 
facebook en 78 voor twitter). dat leverde 296 nieuwe pagina likes 
op voor facebook en 69 nieuwe volgers op twitter. de abonnees 
van onze nationale en regionale nieuwsbrieven worden ook op 
maat geïnformeerd over de campagne en voor hen interessante 
campagneactiviteiten. dat gebeurt onder meer via thematische 
nieuwsbrieven (vijf tijdens de campagne 2015).

onze schenkers spreken we aan via gepersonaliseerde fondsen-
wervende brieven, en massafolders en collecteomslagen met 
overschrijvingsformulier. 

Vlaanderen ontmoet peru en Colombia

• Aantal inleefreizigers naar een campagneland: 36 + 1 
cameraman

• Aantal bezoekers vernissages tentoonstelling Teodoro 
ramirez: meer dan 160

door ontmoetingen te organiseren tussen mensen uit één van 
de landen waar we actief zijn en Vlamingen en Brusselaars, 
versterken we de gezamenlijke strijd voor een wereld zonder 
ongelijkheid.
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Tijdens de campagne ontvingen we negen gasten uit Peru (‘getui-
gen’). zij verbleven telkens één week bij twee verschillende 
gastgezinnen verspreid over de Vlaamse provincies. Tijdens hun 
verblijf brachten ze een bezoek aan verschillende organisaties 
of burgerinitiatieven, en vertelden ze op tal van plaatsen over 
hun werk en leven in Peru. kunstenaar Teodoro ramirez stelde 
zijn werk tentoon in Brussel en Mechelen. Voor zijn retabels laat 
hij zich inspireren door de strijd van inheemsen in Peru. Twee 
van de getuigen, oracio Pacori en javier Malpartida, gingen ook 
in gesprek met onze politici.

Via de inleefreizen geven we vrijwilligers en leerlingen van 
het zesde middelbaar de kans om het campagneland beter te 
leren kennen. ze bezoeken verschillende organisaties waarmee 
Broederlijk delen samenwerkt en verblijven enkele dagen bij een 
lokaal gastgezin. zo zien de deelnemers met eigen ogen hoe de 
mensen ter plaatse hun eigen plannen waarmaken.

in juli trokken zestien vrijwilligers drie weken lang door Colombia, 
het campagneland van 2016. Tijdens de kerstvakantie deden 
zestien leerlingen en vier leerkrachten van scholen in Brussel, 
Vlaams-Brabant en Antwerpen hetzelfde. deze laatste inleefreis 
werd georganiseerd samen met ViA don Bosco.

Free publicity en advertering: betrekken van een 
nieuw publiek

de media blijven van essentieel belang om de bevolking te 
informeren en de publieke opinie te vormen. daarom proberen 

we zoveel mogelijk aanwezig te zijn in geschreven pers, radio, 
televisie en online.

Met een opvallende persactie bij de start van de campagne 
trokken we de aandacht van de nationale media. op 16 februari 
2015 bakenden 43 vrijwilligers een volume van 575 miljoen liter 
water af langs de oever van de Schelde. 575 miljoen liter water. 
want zoveel is er nodig om het goud in alle gsm’s in Vlaanderen 
te ontginnen. de stunt werd vermeld op het VrT nieuws (19 u.), 
radio 2, Q-Music, in het nieuwsblad en gazet van Antwerpen. het 
resultaat van de persreis, waarbij we met een aantal journalisten 
het campagneland bezoeken: dossier in de Morgen, meerdere 
artikels in Tertio en de Bond en een Braambosreportage op tele-
visie. in totaal werd de campagne van Broederlijk delen 23 keer 
vermeld in de nationale media en 241 keer in de regionale media.

daarnaast kochten we advertentieruimte aan bij verschillende 
media, waaronder VrT-radio en –tv, enkele regionale zenders, 
de Standaard en kerk&leven. Met als doel om mensen aan te 
zetten het werk van Broederlijk delen te steunen. we promoot-
ten ook de online watercalculator via een facebookadvertentie. 
dat was een tool om te berekenen hoeveel water er nodig is om 
onze elektronische huis-, tuin- en keukenspullen te produceren.

Het hele jaar lang sensibiliseren en informeren

ook buiten de campagne zetten we in op het informeren, sen-
sibiliseren en mobiliseren van zoveel mogelijk Vlamingen en 
Brusselaars voor onze strijd tegen ongelijkheid.

dat doen we het hele jaar lang via sociale media en onze web-
site, die we in 2015 vernieuwden om meer tegemoet te komen 
aan de wensen van onze webgebruikers. Abonnees ontvangen 
op regelmatige basis een nieuwsbrief op maat. onze vrijwil-
ligers, leerkrachten en schenkers krijgen ook per kwartaal het 
tijdschrift Verdraaid. daarin gaan we dieper in op onze werking, 
de activiteiten die Broederlijk delen organiseert en de resultaten 
die we bereiken. Via het project Second life@School dagen we 
leerlingen uit het BSo, TSo en kSo uit om creatieve oplossingen 
te zoeken voor de grondstoffenschaarste. onder het motto ‘geef 
oude spullen een tweede leven’ gaan ze zelf aan de slag.

daarnaast zetten we ook in op meerdaagse activiteiten met een 
sterk engagement van de deelnemers. zo namen 62 jongeren en 

Peruviaanse getuige elsa in olen

Persactie, Antwerpen
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32 gezinnen deel aan het wereldkamp in de hoge rielen, een vijf-
daags tentenkamp dat jaarlijks plaatsvindt in juli. de rode draad: 
Congo. in diezelfde periode trokken negen studenten van de 
Associatie van de kUleuven met Broederlijk delen naar Senegal. 
de studenten bezochten enkele projecten van Broederlijk delen 
en dompelden zich onder in de lokale cultuur.

in november nam jongerenmedewerkster hannelore Smits, 
samen met een jonge vrijwilligster, deel aan een driedaagse jon-
gerenbijeenkomst in Abancay (Peru). jongeren uit Peru, Colombia, 
guatemala, Bolivia en België kwamen er samen om te spreken 
over de problemen die gemeenschappen ondervinden door 
mijnbouw. in december verbleven 24 medewerkers en vrijwil-
ligers van Broederlijk delen in Parijs. ze namen deel aan allerlei 
lezingen en acties naar aanloop van de internationale klimaat-
top. die werd afgesloten op zaterdag 12 december, toen de 195 
landen van de Verenigde naties het allereerste wereldwijde 
klimaatakkoord afsloten.

een greep uit de andere informerende en sensibiliserende acti-
viteiten die Broederlijk delen in 2015 organiseerde:

• Big Brain Battle: quiz waarbij vier studentensteden (gent, 
leuven, Antwerpen en Brussel) het opnemen tegen elkaar

• debatten: recht op water, Burundezen op weg naar de stem-
bus en kies voor vrede in Congo (i.s.m. Pax Christi)

• Picknick Plein Public: solidaire picknick in de Antwerpse 
binnenstad

• dansen voor het zuiden
• Tattooactie in station Brugge (2015 de Tijd loopt)
• open avonden: drie getuigen uit jeruzalem in Brussel en 

oorlog in gaza
• reiscafés: infoavonden over inleefreizen en fietsevenementen
• en nog veel meer.

we namen ook deel aan verschillende manifestaties, waaron-
der de grote parade van hart boven hard en de klimaatmars in 
oostende.

nAAr een Andere MAnier VAn leVen
Broederlijk delen kiest radicaal voor een samenleving die geba-
seerd is op gemeenschap, duurzaamheid en rechtvaardigheid. 
Voor een ‘nieuwe’ levensstijl, met solidariteit als basis. respect 
voor de planeet en de waardigheid van ieder mens vormen de 
leidraad. we moeten leven vanuit een ‘ethiek van het genoeg’. 
dat gaat niet over verliezen of inbinden, maar over het scheppen 
van ruimte voor het goede leven. Voor een ‘leven met genoeg’.

dat impliceert dat iedereen aanpassingen moet doen in zijn 
dagdagelijkse leven. of je er nu voor kiest om minder vlees te 
eten, bewuster om te gaan met water, of je in te schakelen in 
de deeleconomie: het gaat om de positieve impact die deze 
gedragsverandering heeft op onze samenleving en onze planeet. 
dat is wat we nodig hebben.

Talrijke tips voor een andere manier van leven zijn reeds voorhan-
den. we hebben deze tips verzameld op één webpagina. een van 
de tools die we aanbieden is 40 dagen droger. 40 dagen droger 
werd ontwikkeld in het kader van de campagne 2015. de tool 
moedigt deelnemers aan om veertig dagen lang bewust om te 
gaan met water. Twintig tips helpen je op weg. daarnaast zet-
ten we mee onze schouders onder de internationale campagne 
‘Change for the Planet, care fort he People’. die online campagne 
(#changeforplanet) wil zoveel mogelijk mensen in zeventien 
verschillende landen in europa en noord-Amerika uitdagen om 
zelf actie te ondernemen en hun eigen levensstijl aan te passen. 

wereldkamp & familiekamp, hoge rielen
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Wereldwijde impact van politiek

het Belgische en europese beleid heeft grote gevolgen wereld-
wijd. denk maar aan de vluchtelingencrisis, het voedselvraagstuk 
en het debat over de vrijhandelsverdragen. druk uitoefenen op 
nationale en internationale overheden is essentieel om structu-
rele verandering te creëren. daarom doet Broederlijk delen aan 
politiek werk, ook gekend als beleidsbeïnvloeding, op nationaal 
en internationaal niveau.

politiek werk en beleidsbeïnvloeding

de europese Unie (eU) en haar lidstaten hebben sterk uitge-
bouwde politieke en economische relaties met de landen waar 
we werken. het europese beleid heeft een rechtstreekse, vaak 
negatieve, impact op het werk van onze partnerorganisaties. 
daarnaast doen de eU en haar lidstaten aan ontwikkelingssa-
menwerking. ze promoten ook het respect voor mensenrechten 
en internationaal humanitair recht.

ons doel is het Belgische en europese beleid te beïnvloeden 
op domeinen die van belang zijn voor onze partnerorganisaties 
en de lokale gemeenschappen waarmee zij werken. Concreet 
spreken we beleidsmakers aan: op het gevoerde beleid, maar 
ook op hun beloftes in beleidsdocumenten zoals het regeer-
akkoord. we geven briefings in onder meer het Belgische en 
europese parlement, het ministerie voor Buitenlandse zaken en 
ontwikkelingssamenwerking en de europese dienst voor extern 
optreden. en we formuleren alternatieve voorstellen via input 
voor parlementaire vragen en resoluties.

door aanwezig te zijn in de media, en via contacten met en vor-
mingen aan het brede middenveld, de academische wereld en 
onze achterban verhogen we het draagvlak voor onze politieke 
voorstellen.

Drie centrale thema’s

we spitsen het politiek werk vanuit Brussel toe op drie thema’s: 
recht op voedsel, duurzaam beheer van natuurlijke rijkdom-
men (focus op latijns-Amerika) en vrede en inspraak (focus op 
Centraal-Afrika en israël-Palestina). Tegelijk doen onze partner-
organisaties aan beleidsbeïnvloeding in eigen land. 

WAT HEBBEN WE BEREikT?

reChT oP VoedSel
het recht op voedsel blijft een belangrijk thema. ondanks sterke 
vooruitgang in bepaalde regio’s werd de millenniumdoelstelling 
rond honger (‘de armoede halveren en minder mensen met 
honger’) niet gehaald. onder meer in Sub-Sahara-Afrika was 
de vooruitgang te beperkt. nog steeds leeft één op de negen 
mensen wereldwijd met chronische honger. 2015 volgde op 
het internationaal jaar van de Familiale landbouw, waarin veel 
aandacht ging naar duurzame landbouwsystemen die kleinscha-

lige familiale landbouwers centraal stellen. we wilden daarom 
voortbouwen op de verhoogde aandacht voor dit thema.

Met de Coalitie tegen de honger organiseerden we een druk bij-
gewoonde conferentie ‘landbouw als hoeksteen van het Belgisch 
beleid tegen honger’. het doel was het debat tussen Belgische 
actoren over voedselzekerheid en familiale landbouw te voeren. 
daarnaast werkten we mee aan een studie rond ‘de rol van 
boerenorganisaties in het bereiken van voedselzekerheid en de 
ondersteuning van deze organisaties door de Belgische ngo’s’. 
Met deze studie maakte de Coalitie tegen de honger een stand 
van zaken op en formuleerden we beleidsaanbevelingen voor 
ngo’s, overheid en andere actoren.

Via samenwerking met ecokerk volgden we de klimaatonder-
handelingen in Parijs op. naar aanleiding van het stopzetten 
van het Belgisch Fonds voor Voedselzekerheid, uitten we onze 
bezorgdheid bij de Belgische overheid. we vroegen garanties 
voor een voortgezette aandacht voor voedselzekerheid in het 
Belgische ontwikkelingsbeleid.

nATUUrlijke rijkdoMMen in 
lATijnS-AMerikA
Sociale conflicten in de context van de ontginning van natuur-
lijke rijkdommen blijven een grote uitdaging op het terrein. ons 
beleidswerk zet in op het aanklagen van schendingen van de 
rechten van boerengemeenschappen. daarnaast pleiten we voor 
een strenger regulerend kader voor bedrijven op het vlak van 
mensenrechten, zowel op Belgisch als op internationaal niveau.

in 2015 zetten we Peru in de kijker, in het kader van de vasten-
campagne ‘Marco is een boer en wil dat blijven’. Met een dos-
sier over de mijnbouwproblematiek informeerden we zowel de 
eigen achterban als beleidsmakers en journalisten. Tijdens een 
lobbytour met een delegatie van Peruviaanse partnerorganisaties 
sensibiliseerden we Belgische en europese beleidsmakers over 
de situatie op het terrein, met bijzondere aandacht voor de cri-
minalisering van sociaal protest. we gaven een tiental lezingen 
in het kader van de campagne en ondernamen verschillende 
opvolgingsacties naar beleidsmakers (in totaal 35 brieven, brie-
fings, gesprekken en mailings). dit werk resulteerde in meer 
politieke druk van de eU op de Peruviaanse regering.

we deden lobbywerk naar Belgische parlementsleden rond het 
vrijhandelsakkoord tussen de eU en Peru & Colombia, in samen-
werking met andere ngo’s. het akkoord werd zoals verwacht gera-
tificeerd. Maar er komt een specifiek monitoringsmechanisme op 
vlak van milieu- en mensenrechtenclausules. een resultaat van 
de gezamenlijke lobbyinspanningen.

daarnaast werkten we mee aan de campagne van ons interna-
tionale netwerk CidSe voor een ambitieuze eU-regelgeving rond 
de import van zogenaamde ‘conflictmineralen’. het europees 
Parlement volgde ons standpunt door zich in mei uit te spreken 
voor bindende wetgeving voor alle betrokken bedrijven in de 
toeleveringsketen. 

DrUK UiToEfENEN op DE ovErHEiD EN 
sTANDpUNTEN iNNEmEN
In 2015 investeerden we 334.931 euro in politiek werk en beleidsbeïnvloeding.
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Tot slot gaven we ook feedback op het voorontwerp van het 
nationaal Actieplan Bedrijven & Mensenrechten. in verschillende 
briefings pleitten we voor een meer ambitieuze Belgische positie 
in internationale processen rond de uitwerking van mensenrech-
tenwetgeving voor bedrijven.

VerkiezingSgeweld in CenTrAAl-AFrikA
de regio bevindt zich in een woelige verkiezingsperiode. de 
presidenten in Burundi, Congo en rwanda moe(s)ten volgens 
de grondwet aftreden. hun wil om een nieuwe ambtstermijn 
op te nemen leidt tot (meer) instabiliteit en geweld. Broederlijk 
delen ijverde voor Belgische steun aan de organisatie van eerlijke 
verkiezingen in Burundi (2015) en Congo (2016). 

we vroegen de bevoegde ministers om respect voor de grondwet 
te bepleiten. in het voorjaar schoof onze beleidsmedewerker twee 
keer aan tafel met de minister van ontwikkelingssamenwerking 
Alexander de Croo, academici en journalisten voor een overleg. 
we bezorgden ook onze aanbevelingen aan minister de Croo en 
minister van Buitenlandse zaken didier reynders naar aanleiding 
van hun bezoek aan de regio. daarna nam onze beleidsmede-
werker deel aan een evaluatie van deze reizen.

Vanaf april werkte Broederlijk delen meer rond Burundi waar een 
hevige crisis uitbrak. dit gebeurde door het dagelijks opvolgen 
van de situatie op het terrein en het delen van analyses en stand-
punten met vijf politieke partijen uit meerderheid en oppositie, 
en de kabinetten van de bevoegde ministers. de medewerker 
gaf ook duiding in kranten en op tv. Tot slot informeerden we 

zeventig mensen over Burundi op ons debat gemodereerd door 
VrT-journalist Peter Verlinden. 

Samen met andere ngo’s konden we onze regering niet overtui-
gen om zich vóór april openlijk uit te spreken tegen het derde 
mandaat. Maar uiteindelijk nam de regering toch sancties tegen 
de Burundese overheid. de uitdaging is om België, met de steun 
van europa, aan te zetten tot een actievere rol in het bevorderen 
van een dialoog tussen Burundezen als uitweg uit de crisis. 

Tijdens de Vredesweek (21 september tot 2 oktober) vroegen Pax 
Christi Vlaanderen, Broederlijk delen en dertig andere organisa-
ties aandacht voor de ontwapening van rebellen in oost-Congo. 
onze beleidsmedewerker en gast jean-jacques nganya spraken 
met 17 Belgische en europese beleidsmakers. de gast getuigde 
voor vierhonderd mensen in Vlaanderen waaronder zestig stu-
denten aan de kUleuven. in 2016 willen we de aanbevelingen 
van de campagne op de politieke agenda houden. 

ook buiten de Vredesweek bracht Broederlijk delen Congo dich-
ter bij de gewone burger. onze beleidsmedewerker sprak voor 
driehonderd mensen: jongeren van Cd&V, studenten van VUB, 
vrouwen van kiwanis en Markant, lezers van CongoForum en 
bezoekers op de Afrikadag in Amsterdam. Tweehonderd men-
sen waren van de partij op de vertoning van de documentaire 
elephant’s dream in leuven. we sloten samen met zangeres leki 
het jaar af met twee avonden over seksueel geweld.

Manifestatie Bujumbura, Burundi22



eSCAlerend geweld in iSrAël en 
PAleSTinA
de belangrijkste uitdaging in israël en Palestina is de verslechte-
rende veiligheidssituatie voor Palestijnse en israëlische burgers 
en de aanhoudende bezetting. in ons beleidswerk (140 nota’s, 
mails en gesprekken) zoomden we in op israëls vernielingen van 
ontwikkelingsprojecten op de westelijke jordaanoever, de crisis 
in gaza en de restricties tegen israëlische en Palestijnse men-
senrechtenverdedigers. daarnaast lichtten we deze dossiers toe 
in talrijke media-interventies (38 artikels, interviews en citaten) 
en lezingen (18).

eind 2015 was slechts een honderdtal van de 17.000 huizen die 
vernield werden in de gaza-oorlog in 2014 heropgebouwd. de 
aanhoudende israëlische blokkade, de gebrekkige donorfinan-
ciering en de vete tussen hamas en Fatah zijn de voornaam-
ste obstakels voor de heropbouw van gaza. op de westelijke 
jordaanoever was er een dramatische toename van israëlische 
vernielingen van projecten gefinancierd door de europese Unie. 
Met name rondom jeruzalem (de zogenaamde ‘e-1 zone’) is de 
situatie zorgwekkend. israël verplaatst er bedoeïenengemeen-
schappen om de uitbreiding van nederzettingen mogelijk te 
maken. een ander aandachtspunt was de internationale strate-
gie van de Palestijnen, met de toetreding van Palestina tot het 
internationaal Strafhof en de vraag voor de bilaterale erkenning 
van Palestina. op 5 februari stemde de kamer een resolutie over 
de erkenning van Palestina. die resolutie moet de erkenning van 
een Palestijnse Staat mogelijk maken “op het ogenblik dat het 
meest geschikt wordt geacht”.

Samen met oxfam Solidariteit en 11.11.11 begeleidden Broederlijk 
delen en Pax Christi Vlaanderen een missie van parlementsleden 
naar israël en Palestina. deze missie stimuleerde het politieke 
debat in het Belgische parlement en vertaalde zich concreet in 
parlementaire initiatieven rond de vernielingen in de C-zone, de 
trage heropbouw van gaza en de aanhoudende schendingen van 
het internationaal recht. 

het aanhoudende beleidswerk over de nood aan een sterkere 
differentiatie tussen israël en de nederzettingen en de concrete 
initiatieven in verschillende lidstaten, zetten ook de eU aan 
tot actie. in november 2015 stelde de europese dienst voor 
extern optreden een advies op over de correcte etikettering van 
israëlische nederzettingsproducten. Al komt deze maatregel laat, 
toch is hij erg belangrijk. 

kaart van jeruzalem en de nederzettingen, met de zogenaamde ‘e-1 zone’
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Jo Dalemans 
Beleidsmedewerker 
recht op Voedsel
jo.dalemans 
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Brigitte Herremans 
Beleidsmedewerker 
israël en Palestina
brigitte.herremans 
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Nadia Nsayi 
Beleidsmedewerker 
Centraal-Afrika
nadia.nsayi 
@broederlijkdelen.be 

Wies Willems
Beleidsmedewerker 
natuurlijke rijkdommen
wies.willems 
@broederlijkdelen.be

Broederlijk Delen vindt het belangrijk om deel te nemen 
aan het publieke debat en standpunten in te nemen. Een 
greep uit opiniestukken en interviews die in de media 
verschenen.

• 22/01/2015: ‘Protest in Congo’, televisie-interview op 
Terzake

• 27/01/2015: ‘lage metaalprijzen: opportuniteit voor 
verandering in de Andes?’, opiniestuk op Mo.be 

• 17/02/2015: interview op kanaal z n.a.v. de campagne 
‘Marco is een boer en wil dat blijven’

• 21/02/2015: ‘Brengen reynders en de Croo een moedige 
boodschap in Congo?’, opiniestuk op knack.be 

• 2/04/2015: ‘eindelijk aandacht voor ecologische land-
bouw?’, opiniestuk op Mo.be

• 24/04/2015: interview aan krantje globelink, n.a.v. slot-
zitting jongerenparlement

• 11/05/2015: ‘opschorting steun aan Burundi, televisie-
interview in reyers laat op Canvas

• 16/05/2015: ‘europa en het bloed in uw smartphone’, 
opiniestuk op deredactie.be

• 8/09/2015: ‘waarom militaire actie die alleen iS viseert, 
niets oplost in Syrië’, in de Standaard

• 24/09/2015: ‘Van doelen doelpunten maken’, opiniestuk 
op www.broederlijkdelen.be

• 19/10/2015: ‘zonder Palestijns welzijn kan israël nooit 
veilig zijn’, opiniestuk in de Standaard 

• 20/10/2015: ‘wie wint bij meer vrijhandel met de 
Andes?’, opiniestuk op Mo.be

• 11/11/2015: ‘labeling van producten afkomstig uit de 
door israël bezette Palestijnse gebieden’, interview op 
radio 1

• 13/11/2015: ‘België heeft morele plicht om mee (massa)
moord in Burundi te voorkomen’, opiniestuk op knack.be
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FondSenwerVing in 2015
in 2015 spendeerde Broederlijk delen netto 764.365 euro aan 
kosten voor fondsenwerving. dat komt overeen met 5,02 % van 
de totale uitgaven.

die investering leverde ons een totaalbedrag van 6.597.721 euro 
op: een bevredigend resultaat. Broederlijk delen dankt dit goede 
resultaat aan de loyale steun van honderdduizenden schenkers 
en vrijwilligers. de belangrijkste inkomstenkanalen van fondsen-
werving en hun procentuele aandeel in het totaalbedrag zijn: 

• Collecten op twee vaste collecteweekends tijdens de vasten-
campagne: 11,7 %

• Private giften van schenkers (inclusief stichtingen): 45,9 %
• inzamelacties van vrijwilligers en scholen: 22,6 %
• legaten: een gift via de wilsbeschikking in iemands testa-

ment: 13,6 %
• Steun van 11.11.11: 3,6 %
• Steun van provincies en gemeenten: 2,6 %

Waar te nemen trends

de private giften van schenkers en inzamelacties van onze vrij-
willigers hebben het grootste aandeel in de private inkomsten. 
dat aandeel is ten opzichte van 2014 zelfs gestegen. we zien 
de laatste jaren hoe de inkomsten uit legaten aan belang win-
nen. de inkomsten uit collecten volgen verder de dalende trend.

Strategieën

1. Sportieve evenementen in 2015

Maar liefst 277 enthousiastelingen zetten solidair en sportief hun 
beste beentje voor Broederlijk delen voor. goed voor 239.026 
euro. Uithangbord van onze sportieve evenementen is de fiets-
tocht dwars door België. naast de tocht van noord-België naar 
het uiterste zuiden in Torgny, kwam er in 2015 een nieuwe 
variant. Voor het eerst fietsten een aantal wegfietsers van west 
naar oost dwars door België. Van de Panne tot helemaal boven 
op de Botrange.

2.  Sterker inzetten op relatiebeheer met onze 
schenkers

het relatiebeheer met alle schenkers en vrijwilligers van 
Broederlijk delen is een topprioriteit voor de organisatie. 

het werven van nieuwe schenkers gebeurt vooral via twee 
belangrijke kanalen: via inserts in dag- en weekbladen en via 
sportieve evenementen. Voor deze nieuwe schenkers ontwik-
kelden we een welkomsttraject waarin we hen bedanken en 
informeren over het werk van Broederlijk delen.

onze trouwe schenkers willen we nog beter en transparanter 
feedback geven over hoe Broederlijk delen hun steun aanwendt. 
het jaarverslag en betere feedback uit de landen waar we actief 
zijn, zijn daarvoor de belangrijkste instrumenten. 

in juni en november benaderden we een aantal trouwe schenkers 
om hen persoonlijk te bedanken voor hun steun. we boden hen 
vrijblijvend aan om over te stappen op een permanente opdracht, 
en zo Broederlijk delen maandelijks te steunen. 125 schenkers 
gingen in op dat aanbod. 

Binnen het team fondsenwerving werd ook extra personeelstijd 
voorzien voor individueel relatiebeheer van grote schenkers. 

Ethiek en fondsenwerving 

Broederlijk delen is lid van de Vereniging van 
de ethiek in de Fondsenwerving (VeF). we 
verbinden ons ertoe om een strikte deontolo-
gische code te respecteren. deze code bepaalt 
dat alle schenkers, vrijwilligers en andere sta-
keholders recht hebben op transparante infor-
matie over de werking van Broederlijk delen.

in de fondsenwervende strategieën die Broederlijk delen uitwerkt 
is ethiek dan ook enorm belangrijk. we volgen de richtlijnen die 
binnen de schoot van VeF worden uitgewerkt.

foNDsENwErviNg EN AlgEmEEN BEHEEr
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WiE BESTUURT BROEDERLiJk DELEN? 

de AlgeMene VergAdering
de Algemene Vergadering (AV) oefent binnen Broederlijk delen 
vzw het hoogste gezag uit. deze AV bestaat uit personen voorge-
dragen door de raad van Bestuur (rvB) op voorstel van instanties 
zoals de bisschoppen, verschillende gefedereerde organisaties en 
leden die instaan voor verbreding, én uit personen voorgedragen 
door de regionale stuurgroepen en de rvB. zij zijn aangesteld voor 
een termijn van vier jaar, volgens de bepalingen van het huis-
houdelijk reglement. de AV kiest de leden van de rvB, bepaalt 
onder andere de algemene politiek van de vereniging, keurt de 
jaarrekeningen en de begroting goed en geeft kwijting aan de 
bestuurders voor het gevoerde beleid. de AV komt tweemaal 
per jaar samen.

de rAAd VAn BeSTUUr en zijn 
BeleidSCoMMiSSieS
de rvB komt maandelijks samen, behalve in de zomermaan-
den. hij neemt, in uitvoering van artikel 22 van de statuten, de 
nodige initiatieven om de beleidslijnen van de organisatie te 
bepalen. de rvB is verantwoordelijk voor het personeelsbeleid, 
het financieel beleid en het beleid op vlak van communicatie, 
beweging, programmawerking, fondsenwerving en politiek werk. 
dat gebeurt in een goede samenwerking met de bestaande 
beleidscommissies, respectievelijk de commissie noord en de 
commissie internationale Programma’s. Beide commissies werken 
in opdracht van de rvB. de voorzitters van de commissies maken 
als stemgerechtigd lid deel uit van de rvB. het beleid dat door 
de rvB en de AV is uitgetekend, wordt door het directieteam en 
de staf geïmplementeerd. 

de VoorziTTer
de voorzitter van de vzw is een onafhankelijke en onbezoldigde 
vrijwilliger die geen mandaat heeft binnen de operationele wer-
king van de organisatie. Sedert 26/11/2011 bekleedt Thérèse 
Coens deze functie. zij heeft een mandaat van vier jaar dat één 
keer hernieuwbaar is. de voorzitter zit zowel de AV als de rvB 
voor. 

werking
het vademecum legt de visie en de werkprocedures voor alle 
medewerkers vast. Voor de AV zijn 70 mandaten beschikbaar 
(58 ingevuld in 2015). directieteam en afgevaardigden van het 
personeel zetelen als waarnemer in de AV. in de rvB zetelen 
maximum negen leden (acht in 2015). dit zijn Thérèse Coens, 
Frans kenis, Paul Matthys, hilde Vanderper, gijs laureys, guido 
Quanten, Blanche Boost en lea Moerenhout. ze zijn allen onaf-
hankelijk en onbezoldigd. geen van hen heeft een leidinggevende 
functie binnen de organisatie. de directeur is waarnemend lid 
van de raad van Bestuur. de directeur van welzijnszorg en een 
vertegenwoordiger van de bisschoppenconferentie nemen als 
waarnemer deel aan de vergadering.

inSPrAAk
de medewerkers van Broederlijk delen hebben medezeggen-
schap via:

• de diensthoofden en de directeur;
• de verschillende vormen van personeelsoverleg;
• de personeelsdienst;
• de jaarlijkse personeelsvergaderingen;
• de syndicale delegatie en het Comité voor Preventie en 

Bescherming op het werk (CPBw).

DE mENsEN AcHTEr BroEDErlijK DElEN

ORGANOGRAm

AdVieSCoMMiSSieS
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Onze stakeholders

de institutionele en medefinanciers, de organisaties die gratis 
kennis en expertise leveren, onze schenkers, onze vrijwilligers, 
onze medewerkers en onze partnerorganisaties in het zuiden zijn 
de relevante belanghebbenden van Broederlijk delen.

ViJF SOCiALE iNDiCATOREN 

1. PerSoneelSBeSTAnd

NATiONAAL SECRETARiAAT iN BRUSSEL

Directeur: lieve herijgers.
Directieteam: lieve herijgers, dirk Van der roost, Paco Sanogo.

DiENST NOORD

Nationale werking

Diensthoofd: Paco Sanogo.
Team Vrijwilligerswerking: Terri grootjans.
Team Onderwijs/Jongeren: Anke de neef, Margot depraetere, 
Peter ketelers, hannelore Smits (15/01/2015 id).
Team Communicatie: Ann Fransen, karel Ceule, Marine de 
keyzer, Sara Van den eynde, Selma Franssen (tijdelijk contract).
Team Fondsenwerving: gert-jan Bakx, Maaike Spanhove 
(1/10/2015 Ud), heleen osaer (1/10/2015 id), Marc Vertommen 
(1/05/2015 Ud), kristel Pellens (5/01/2015 id), davy de witte 
(08/06/2015 Ud), joyce dehasque (17/08/2015 id).
Team Secretariaat: Muriel Burgers, Siska kockelbergh, greet de 
wulf, judith de kerpel (vervangingscontract), zynke huysmans 
(vervangingscontract).

Regionale secretariaten

Antwerpen: elisabeth hendrikx, els Verheyen 
Hasselt: Anita jame (1/05/2015 Ud), Myriam Philippens, hugo 
keunen
Gent: Carine Fock, Frank lavens, Sari Stoops
Roeselare: Mieke Casteleyn, lien Mahieu
mechelen: Anita jame (1/05/2015 Ud), karen delvoye, Anke 
de neef

DiENST iNTERNATiONALE pROGRAmmA’S

Diensthoofd: dirk Van der roost.
Team Afrika: Suzy Serneels, luk Verbeke, Toon Vrelust, Claire 
Thienpont, liza Peeters, eline ghysels (1/07/2015 Ud), Annelies 
Croon (1/09/2015 id), Cecile haegemans (1/09/2015 id).
Team Latijns-Amerika en Haïti: Thomas Craenen, Patricia 
Verbauwhede, Claire Thienpont, liza Peeters, eline ghysels 
(1/07/2015 Ud), Annelies Croon (1/09/2015 id), Cecile 
haegemans (1/09/2015 id).
monitoring & Evaluatie en palestina/israël: Marleen willemsen, 
Cecile haegemans (1/09/2015 id).
project Elektronische monitoring: Anneleen Selleslach 
(1/10/2015 id, tijdelijk contract)

Lokale vertegenwoordigers in het Zuiden

Afrika: Frank Van Acker (rd Congo), Tocoma hamady Sy (Burundi), 
gerrit Matton (oeganda), Arianne idzenga (Burkina Faso), Brieke 
Steenhof (rwanda), katelijne Suetens (Senegal).

Latijns-Amerika en Haïti: raphael hoetmer (Peru), Suzanne 
kruyt (Bolivia), emmanuel raison (Colombia), helene Van Acker 
(guatemala), Bénédicte willemart (haïti).

Coöperanten in het Zuiden

Afrika: grégoire Asseng ndah (dr Congo – 1/01/2016 Ud), 
Amadou Bougoum (dr Congo), Mory Touré (dr Congo), estelle 
deniel (Burundi), jozef Serneels (oeganda), rudolphe lemmens 
(oeganda), Monique Van Meegeren (Burkina Faso - 1/01/2016 
Ud), lobke Vermeulen (rwanda – 1/06/2015 Ud), Marieke kruis 
(Senegal).

Latijns-Amerika en Haïti: Ard Schoemaker (Peru), Moritz Tenthoff 
(Colombia), omar juarez Ventura osberto (guatemala), Pieter-jan 
de Marez (guatemala), Pieter Thys (haïti), dirk Vermeyen (haïti).

DiENST BELEiD EN ALGEmENE ZAkEN

Team personeel: Valerie de Beuckelaer, Anne Pauwels, Maria 
lilia Mesquita.
komyuniti: jef demolder.
Team politiek: jo dalemans, karel Malfliet (vervangingscontract), 
Brigitte herremans, willem Staes (vervangingscontract), wies 
willems, deborah Casalin, nadia nsayi.
pers: karel Ceule.
Team Financiën: hilde demoor, Annemie de Schrijver, karel 
duchesne, willy dries, Samson ifemah, Stefanie lammens, geert 
Perdieus, Annette Mertens, raf obbels (5/01/2015 id), Carlos 
rovzar (16/09/2015 id).
Team iCT: Vincent de keersmaeker, justin Madugba.
Team Logistiek: Anje Snauwaert, Shalini Pannekoek, nicole 
kabeya Muadi, henrieta josé, isabel Quispe ramos, Barry oumar, 
Stefan wynen, Chadia lfaliji (jobstudent).
Secretariaat: Anje Snauwaert, linde Van den Broeck (1/12/2015 
id).

pERSONEELSBEZETTiNG

op 31 december 2015 waren 33 voltijdse en 38 deeltijdse mede-
werkers in België tewerkgesteld, wat neerkomt op 71 hoofden.

in 2015 stelde Broederlijk delen gemiddeld in België 31,7 vol-
tijdse en 35,9 deeltijdse medewerkers tewerk. dit komt neer op 
een voltijds equivalent (VTe) van 56,9.

het gemiddeld aantal medewerkers stijgt ten opzichte van 2013 
en 2014. in 2014 waren er 54 VTe gemiddeld in België tewerk-
gesteld. in vergelijking met 2013 merken we een stijging van 
gemiddeld 3,5 VTe op. in 2015 zijn er gemiddeld 0,8 voltijdse 
medewerkers meer ten opzichte van 2013 tewerkgesteld. Ten 
opzichte van 2014 is het verschil groter in het gemiddeld deel-
tijdse medewerkers, namelijk gemiddeld 3,6 meer .

Verklaringen voor deze stijgingen zijn tijdskredieten, tijde-
lijke contracten, vervangingscontracten, uitdiensttredingen en 
aanwervingen.

op 31/12/2015 werkten 11 lokale vertegenwoordigers en 14 
coöperanten in loondienst van Broederlijk delen. dat is 1 coöpe-
rant minder dan in 2014. 

Samenvattend betekent dit dat Broederlijk delen op 31 december 
2015 een totaal van 96 personen tewerkstelde (33 voltijds en 
38 deeltijds in België, 25 voltijds in het zuiden).
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Broederlijk delen blijft ook in 2015 systematisch een beroep 
doen op vrijwilligers. naast duizenden lokale vrijwilligers waren 
er in december structureel 12 vrijwilligers actief op het nationaal 
secretariaat. en in totaal ondersteunden 7 vrijwilligers onze lokale 
partners overzee. dat is 1 minder dan in 2014.

Selectie en aanwerving

in 2015 werden 21 vacatures uitgeschreven:

• 9 vacatures in België, nationaal secretariaat;
• 1 vacature voor coöperant;
• 2 vacatures voor lokale vertegenwoordiger;
• 9 vacatures voor vrijwilligers, waarvan 2 voor het zuiden;

Alle vacatures werden ingevuld, op de vacature van coöperant 
in Senegal na. er kwam later een vrijwilligersvacature voor een 
gelijkaardig profiel. eind 2015 stond deze vacature nog open.

de vacature van Boekhouder Medefinanciering (België) diende 
opnieuw gelanceerd te worden. er werd na de herlancering een 
kandidaat geselecteerd. 4 van de 9 vacatures in België waren 
voor tijdelijke contracten.

in 2015 werden er 2 vacatures minder uitgeschreven dan in 2014. 
Ten opzichte van 2013 zijn er 8 minder uitgeschreven. de meeste 
functies volgens het organiek kader zijn ingevuld.

2. PerSoneelSVerlooP
in de loop van 2015 werden 14 contracten beëindigd, waarvan 
11 in België en 3 in het zuiden.

in België namen 5 medewerkers een andere wending in hun 
loopbaan buiten Broederlijk delen, ging 1 medewerker op pen-
sioen en hadden 5 medewerkers een tijdelijk contract. 

Van 2 coöperanten was het tijdelijke contract afgelopen en kwam 
1 coöperant vervroegd terug. deze overzeese medewerkers 
werden niet vervangen.

3. werkVerleT

Verzuim

deze cijfers betreffen enkel de medewerkers in België, omdat 
de overzeese medewerkers een andere vorm van rapportering 
en registratie hebben.

in 2015 werden in totaal 83.259 uren effectief gepresteerd. dat 
zijn 567 uren of 75,6 dagen minder dan in 2014. 4.959 uren of 
4,38 % van het totaal aantal prestaties (incl. vakantie) werden 
als arbeidsongeschikt geregistreerd. dat betekent een stijging 
van 2,07 % meer arbeidsongeschiktheid dan in 2014 en 2,26 % 
meer dan in 2013.

drie medewerkers waren langer dan één maand arbeidsonge-
schikt. het gaat om een percentage van 3,23 % op het totaal 
aantal prestaties (incl. vakantie). dat is een stijging van 2,49 % 
langdurige arbeidsongeschiktheid ten opzichte van 2014. 1,15 % 
ten opzichte van de totale prestaties betrof kort ziekteverzuim 
(binnen het gewaarborgd loon). 

in 2015 meldden we 1 arbeidsongeval met arbeidsongeschiktheid.

Verlof en andere afwezigheden

er werden in 2015 878 dagen wettelijke vakantie genomen. 
daarnaast registreerden we 507 extralegale vakantiedagen en 86 
dagen onbetaald verlof. het aantal extralegale vakantiedagen ligt 
lager dan in 2014 doordat meer medewerkers deeltijds werken 
of in de loop van het jaar in dienst kwamen, waardoor een pro 
rata berekening van toepassing is.

er werden 145 dagen bevallingsrust opgenomen, met inbegrip 
van 14 dagen geboorteverlof. 336 dagen werden in het kader van 
loopbaanonderbreking (ouderschapsverlof, tijdskrediet) geno-
men. dat komt neer op 2.519 uren. in vergelijking met 2014 is 
een daling van 77 dagen of 19 % te merken. Ten opzichte van 
2013 is dat bijna de helft minder.

Medewerkers namen daarnaast in totaal 12,5 dagen sociaal 
verlof.

4.  AFSPrAken oVer 
ArBeidSoMSTAndigheden VASTgelegd 
MeT VAkBonden

Comite voor preventie en Bescherming op het 
Werk (CpBW)

Volgende thema’s werden behandeld binnen het Comité voor 
Preventie en Bescherming op het werk:

• opstellen jaaractieplan interne dienst preventie en bescher-
ming op het werk

• opstellen globaal preventieplan
• evaluatie risicoanalyses 
• hygiëne en veiligheid in de keuken
• Financieel jaarverslag en financiële evoluties organisatie
• evaluatie Sociale Maribel
• ergonomie op de werkvloer
• interne communicatie en infodoorstroming vanuit CPBw
• evaluatie evacuatieoefening
• Sociale verkiezingen 2016
• Preventie psychosociale risico’s op het werk
• nieuwe regeling werking externe diensten preventie

5.  SAMenSTelling nAAr geSlAChT en 
leeFTijdSCATegorie

in dit onderdeel houden we rekening met de personeelsbezetting 
in België en overzee over gans het jaar 2015.

Genderevenwicht

105 personen werkten in 2015 voor Broederlijk delen, waarvan 
63 vrouwen en 42 mannen. het aantal vrouwelijke medewerkers 
is daarmee gestegen ten opzichte van 2014.

Van de 79 medewerkers in België, waren er 53 vrouwen (67 %) 
en 26 mannen tewerkgesteld. overzee waren dat van de 26 
medewerkers, 10 vrouwen (38 %) en 16 mannen. doorgaans 
zijn meer mannen dan vrouwen overzee tewerkgesteld.
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Broederlijk delen heeft aandacht voor een genderevenwicht. de 
salarisgelijkheid tussen mannen en vrouwen binnen Broederlijk 
delen in België en overzee is 100 %. Medewerkers in eenzelfde 
functie ontvangen hetzelfde loon en dezelfde voordelen. Tussen 
voltijdse en deeltijdse medewerkers maken we evenmin een 
onderscheid. Broederlijk delen past de loonbarema’s van Paritair 
Comité 329.01 toe.

Leeftijdsopbouw

de gemiddelde leeftijd van alle medewerkers in 2015 was 41,5 
jaar en ligt daarmee iets lager dan in 2014. gemiddeld waren 
vrouwen 39 jaar en mannen 45 jaar.

in België was de gemiddelde leeftijd 41 jaar. Vrouwelijke mede-
werkers zijn gemiddeld 2 jaar jonger dan in 2014 (38 jaar), terwijl 
mannelijke medewerkers gemiddeld 45,5 jaar zijn. 

Voor de medewerkers overzee was de gemiddelde leeftijd 43,5 
jaar, een lichte stijging ten opzichte van 2014. de gemiddelde 
leeftijd van de mannen is bijna gelijk als in België, 45 jaar. 
Vrouwelijke overzeese medewerkers waren gemiddeld 41,5 jaar, 
wat 3,5 jaar ouder is dan in België.

in onderstaande grafiek geven we de verdeling per leeftijds-
categorie en geslacht voor alle medewerkers van Broederlijk 
delen in 2015 weer.
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een duurzamere wereld zonder ongelijkheid is de kerndoelstelling 
van Broederlijk delen. door ons politieke werk en bewegingswerk 
in eigen land en door partnerorganisaties te ondersteunen in 13 
partnerlanden, trachten we hieraan bij te dragen.

een belangrijk element hier is de reflectie over de impact van 
onze eigen activiteiten. werken we zelf op een duurzame manier? 
hebben we in onze eigen werking genoeg aandacht voor het 
milieu? in onze partnerlanden klagen we milieuvervuiling en 
de gevolgen van die vervuiling voor mens en omgeving aan. 
logischerwijze gaan we ook zelf de uitdaging aan. Broederlijk 
delen wil daarom zijn eigen verantwoordelijkheid nemen en 
streeft ernaar zijn ecologische voetafdruk te verkleinen.

Sinds 2010 rapporteren we over zeven indicatoren met betrekking 
tot onze ecologische voetafdruk. Meten is weten, dus gebruiken 
we de vergelijking van jaarlijkse cijfers om, waar nodig, bij te 
sturen. 

1.  ToTAle hoeVeelheid geBrUikTe 
MATeriAlen nAAr gewiChT oF VolUMe

2014 2015

Verbruik van toners 15 kg 5,4 kg

Verbruik van papier (intern) 1.061 kg 937 kg

Verbruik van papier voor drukwerk (extern) 30.646 kg 26.004 kg

91 % van het papier is FSC-gelabeld, 88 % is gerecycleerd. Voor 
extern drukwerk vragen we altijd offertes aan bij drukkerijen 
met aandacht voor ecologie en duurzaamheid. ook het drukwerk 
werd in grote mate uitgevoerd op FSC-papier. het externe verbruik 
daalde sterk door een betere berekening van benodigd materiaal.

2.  direCT energieVerBrUik door PriMAire 
energieBron

2014 2015

Verbruik stookolie 0 liter 0 liter

Verbruik gas 12.927 m³ (133.148 kwh) 14.768 m³ (152.110 kwh)

Broederlijk delen tracht via structurele maatregelen het ener-
gieverbruik terug te dringen. zeker bij verbouwingen wordt hier 
ook rekening mee gehouden (hoogrendementsglas, isolatie, 
efficiënte verlichting, …).

dit proces is vooral gericht op reducties op de lange termijn. 
daarnaast sensibiliseren we medewerkers rond dit thema. 

3.  indireCT energieVerBrUik door 
PriMAire energieBron

2014 2015

elektriciteit 71.868 kwh 71.041 kwh

Broederlijk delen gebruikt groene stroom van leverancier eneco. 
dit bedrijf scoort zeer goed in de greenpeace-rangschikking van 
energieleveranciers (score 16/20). hun groene stroom is 100 % 
afkomstig uit windenergie. Vanaf 2013 hebben we onze metingen 
van elektriciteit (maar ook gas en water) sterk kunnen verfijnen, 
waardoor meetgegevens betrouwbaarder worden.

4. ToTAle wATeronTTrekking Per Bron

2014 2015

Totaal waterverbruik 487 m³ 362 m³

5.  ToTAle direCTe en indireCTe eMiSSie 
VAn BroeikASSen nAAr gewiChT1

2014 2015

kg CO2
kg CO

2

gas 133.148 kwh 28.893 kg 152.110 kwh 33.007,96 kg

elektriciteit 71.686 kwh 1.078 kg 71.041 kwh 852,49 kg

Stookolie 0 0 0 0

onze groene stroom, geleverd door eneco, is afkomstig uit wind-
energie. hiervoor werd de omzettingscoëfficiënt volgens het 
nieuwe ‘handboek Co

2
- prestatieladder 3.0’ (skao.nl) voor groene 

stroom/windenergie gebruikt (12 g/kwh).

1 handelt over de omrekening van MilieU 2 + MilieU 3 (in aantal ton Co
2
)

6.  Andere releVAnTe indireCTe eMiSSie 
VAn BroeikASgASSen nAAr gewiChT2

kg CO
2

2014 2015

Nationale verplaatsingen

woon-werkverkeer

• openbaar vervoer 62.866 kg Co
2

62.298,21 kg Co
2

• Fiets 396,42 kg Co
2

451,21 kg Co
2

• Auto 11.076 kg Co
2

6.313,27 kg Co
2

dienstverkeer

• openbaar vervoer 4.720 kg Co
2

4.266,19 kg Co
2

• Auto 11.384 kg Co
2

11.601,47 kg Co
2

internationaal dienstverkeer

• Vliegtuig 1.052.860 kg Co
2

535.995 kg Co
2

2 handelt over de omrekening van MilieU 7 (in aantal ton Co
2
).

Zorg DrAgEN voor HET miliEU
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7.  MilieUgeVolgen VAn heT VerVoer VAn 
PerSoneelSleden

km 2014 2015

Nationale verplaatsingen

woon-werkverkeer

• openbaar vervoer 665.754 km 659.738 km

• Fiets 28.344 km 32.261 km

• Auto 37.547 km 21.402 km

dienstverkeer

• openbaar vervoer 49.983 km 45.179 km

• Auto 38.593 km 39.329 km

internationaal dienstverkeer

• Vliegtuig 3.053.280 km 1.655.984 km

Medewerkers die (deels) de fiets gebruiken voor woon-werk-
verkeer krijgen een fiscaal vrijgestelde fietsvergoeding. er is een 
derdebetalersregeling voor openbaar vervoer. een zeer groot deel 
van de werknemers pendelt dan ook dagelijks met het openbaar 
vervoer naar het kantoor. Broederlijk delen stelt een aantal 
bedrijfsfietsen ter beschikking voor verplaatsingen in Brussel. 
Sinds november 2015 biedt Broederlijk delen aan medewerkers 
ook het gebruik van Blue-bikefietsen en Cambiowagens aan. 

omwille van de aard van onze activiteiten in Vlaanderen, met 
regionale werkingen, zijn autoverplaatsingen in veel gevallen 
echter niet te vermijden (locaties niet altijd bereikbaar met 
openbaar vervoer, vergaderingen ’s avonds maken dit ook niet 
gemakkelijker). gelet op onze hoofddoelstelling, een duurzamere 
wereld zonder ongelijkheid, zijn ook intercontinentale vliegtuig-
reizen onontbeerlijk. Toch denken we erover na hoe we hier nog 
efficiënter mee kunnen omgaan.

Beleid
het meten van milieuprestaties is niet voldoende. om hier een 
beleid aan te koppelen richtten we de werkgroep ‘groen Beleid’ 
op. de werkgroep neemt initiatieven om onze ecologische voe-
tafdruk te verkleinen. in 2015 werd het mobiliteitsbeleid afge-
werkt, voorgesteld door deze werkgroep en goedgekeurd door 
de organisatie. de werkgroep gaf ook een belangrijke input voor 
de beleidsfiche ‘milieu als transversaal thema’ die we in 2015 
maakten. in 2015 hebben we ook ons actieplan 2013-2015 rond 
groen beleid kunnen afronden met een aantal sterke resultaten 
zoals een reductie van ons elektriciteitsgebruik met 15 %, een 
reductie van het watergebruik met 23 % en een reductie van 
het aantal autokilometers/persoon met 12 %. 
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cijfErs 2015
BAlANs

BALANS ACTiVA
Euro 31-12-2015 31-12-2014

VASTE ACTiVA 1.334.666 1.443.053

iMMATeriële VASTe ACTiVA

Software 10.796 9.239

MATeriële VASTe ACTiVA 582.495 704.132

Terreinen en gebouwen in volle eigendom 473.867 570.993

overig vast actief 108.628 133.139

FinAnCiële VASTe ACTiVA 741.375 729.682

Aandelen voornamelijk oikocredit.nl 741.375 729.682

VLOTTENDE ACTiVA 12.042.793 10.410.195

Vorderingen + 1 jAAr 569 0

VoorrAden 22.609 28.032

Vorderingen MAXiMUM 1 jAAr 304.606 271.401

handelsvorderingen 172.750 157.487

Te ontvangen subsidies 73.091 22.551

Voorschotten, overige vorderingen 58.765 91.363

geldBeleggingen 11.264.649 9.390.007

liQUide Middelen 204.716 410.676

oVerloPende rekeningen 245.644 310.079

TOTAAL ACTiVA 13.377.459 11.853.248

BALANS pASSiVA
Euro 31-12-2015 31-12-2014

EiGEN VERmOGEN 8.322.603 6.941.974

FondSen VAn de Vereniging 1.299.799 1.270.412

herwAArderingSMeerwAArden 0 29.387

BeSTeMde FondSen 7.022.804 5.642.175

Sociaal voorzieningsfonds 1.150.000 1.150.000

Fonds financiële stabiliteit 1.352.426 1.307.926

werkingsfonds 4.270.378 2.934.249

investeringsfonds 250.000 250.000

oVergedrAgen reSUlTAAT 0 0

VOORZiENiNGEN 488.101 606.903

Voorzieningen Voor riSiCo'S en koSTen

Pensioenen 84.301 127.636

Voorziening voor herstructurering 0 0

overige risico's 150.000 224.467

Voorzieningen Voor SChenkingen MeT TerUgnAMereChT 253.800 254.800

SCHULDEN 4.566.755 4.304.371

SChUlden oP Meer dAn 1 jAAr 0 0

SChUlden oP Ten hoogSTe 1 jAAr 4.141.879 3.965.511

handelsschulden 241.042 324.053

Bezoldigingen en sociale lasten 530.568 497.791

rekeningcourant welzijnszorg 63.138 62.306

Schulden vanuit de partnerwerking:

• Projecten partnerorganisaties, nog uit te betalen 1.180.444 996.105

• Verbintenis eigen bijdrage in subsidiedossiers 1.302.343 1.354.522

Teveel ontvangen subsidies, schuld t.o.v. overheden 802.702 701.461

overige schulden 21.642 29.273

oVerloPende rekeningen 424.876 338.860

TOTAAL pASSiVA 13.377.459 11.853.248
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rEsUlTATENrEKENiNg

iNkOmSTEN
Euro 2015 2014

SCHENkiNGEN1 43,3 % 45,3 %

giften (van privépersonen, bedrijven, verenigingen,enzovoort.) 4.520.369 4.381.376

Collecten 770.663 871.070

11.11.11 240.043 296.815

Steun van provincies en gemeenten 170.508 186.528

legaten 896.138 979.613

Totaal 6.597.721 6.715.402

iNTERNATiONALE pROGRAmmA'S 39,3 % 39,5 %

Subsidies2:

dgd-projecten 127.763 0

dgd-programma - partnerfinanciering 3.870.348 3.909.425

dgd-programma - personele samenwerking 1.077.933 1.055.830

eC-projecten 104.699 161.773

 Subsidies dgd en eC voor evaluatie- en beheerskosten (wer-

kings- en personeelskosten)

707.189 686.859

dienstverlening, regularisaties3 99.288 41.137

Totaal 5.987.220 5.855.024

BEWEGiNG EN COmmUNiCATiE 8,9 % 9,2 %

Subsidies dgd-programma2 1.010.043 1.001.052

Subsidies overige2 49.098 28.784

Verkoop campagnepublicaties en -materialen3 147.440 158.078

Activiteiten, exposures, vorming en dienstverlening3 143.830 174.798

Totaal 1.350.411 1.362.712

pOLiTiEk WERk 1,0 % 0,8 %

Subsidies dgd-programma2 145.714 115.368

Andere3 7.525 2.566

Totaal 153.239 117.934

ALGEmENE ORGANiSATiE 7,5 % 5,2 %

regionale subsidies Algemene werking3 2.940

recuperatie algemene werkings- en personeelskosten3 255.166 282.022

recuperatie personeelskosten via subsidies2 614.981 415.087

Financiële opbrengsten4 267.347 76.804

Totaal 1.140.434 773.913

TOTAAL VAN DE iNkOmSTEN 15.229.025 14.824.985

1 

 SChenkingen • 43,3 %

2 

 SUBSidieS • 50,6 %

3 

 VerkooP en dienSTVerlening • 4,3 %

4 

 oVerige FinAnCiële oPBrengSTen • 1,8 %

4,3 %
1,8 %

43,3 %50,6 %
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 inTernATionAle ProgrAMMA’S • 67,9 %

 Beweging en CoMMUniCATie • 13,2 %

 PoliTiek werk en BeleidSBeïnVloeding • 2,4 %

 AlgeMeen Beheer en FondSenwerVing • 16,5 %

13,2 %

2,4 %

16,5 %

67,9 %

UiTGAVEN
Euro 2015 2014

iNTERNATiONALE pROGRAmmA'S 67,9 % 68,5 %

Projecten uit eigen middelen 1.915.005 2.086.807

dgd-projecten - subsidies 127.764 23.050

dgd-projecten - eigen inbreng 58.254

dgd-programma - Partnerfinanciering - subsidies 3.870.348 4.922.656

dgd-programma - Partnerfinanciering - eigen inbreng 1.118.085

dgd-programma - Personele samenwerking - subsidies 1.077.933 1.362.944

dgd-programma - Personele samenwerking - eigen inbreng 301.170

eC-projecten - subsidies 104.699 187.461

eC-projecten - eigen inbreng 26.452

Vooziening eigen bijdrage jaar +1 -52.179 11.631

Voorzieningen voor risico's -92.467 -175.224

evaluatie- en werkingskosten - subsidies 166.966 205.907

evaluatie- en werkingskosten - eigen inbreng 55.483 205.907

Personeelskosten - subsidies 540.224 740.038

Personeelskosten - eigen inbreng 179.517

Totaal 9.397.254 9.365.270

BEWEGiNG 9,1 % 10,1 %

Campagne: materialen en activiteiten 148.561 147.211

exposures en uitwisseling 97.498 116.188

jongerenwerking 47.538 92.034

ondersteuning werking regionale diensten 186.003 192.264

Algemene werkingskosten, evaluatie programma 64.995 145.832

Personeelskosten (inclusief 5 regionale diensten) 719.748 689.167

Totaal 1.264.343 1.382.696

COmmUNiCATiE 4,1 % 3,9 %

Communicatiemiddelen en -beleid 236.241 183.924

Algemene werkingskosten, evaluatie programma 62.679 51.222

Personeelskosten 265.113 295.309

Totaal 564.033 530.455

pOLiTiEk WERk 2,4 % 2,2 %

Politiek studiewerk en initiatieven 14.157 4.871

Samenwerkingsverbanden 55.673 51.541

Algemene werkingskosten, evaluatie programma 51.231 46.799

Personeelskosten 213.870 191.865

Totaal 334.931 295.076

FONDSENWERViNG 6,3 % 5,5 %

Publicaties, mailings, activiteiten en materialen 302.183 271.317

Algemene werkingskosten 96.101 63.541

Personeelskosten 476.943 423.655

Totaal 875.227 758.513

ALGEmEEN BEHEER, FiNANCiEN, LOGiSTiEk 10,2 % 9,8 %

Algemene werkingskosten 254.855 201.132

Personeelskosten (inclusief herstructureringskost) 1.157.755 1.144.643

Totaal 1.412.610 1.345.775

TOTAAL VAN DE UiTGAVEN 13.848.398 13.677.785

pOSiTiEF RESULTAAT 1.380.629 1.147.200

TOTAAL 15.229.027 14.824.985
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Uw giFT iS BelAngrijk Voor onS
42,2 % van de inkomsten van Broederlijk delen zijn giften van 
private schenkers. dat zijn noodzakelijke bouwstenen voor de 
financiering van Broederlijk delen. deze inkomsten zijn immers 
nodig als basis om subsidies te kunnen ontvangen. 

onze inkomsten uit giften zijn gedaald in vergelijking met 2014. 
de sterke campagne van 2015 heeft gedeeltelijk de daling van 
de legaten, de giften via 11.11.11 en de collectes in de kerk (een 
daling die zich al enkele jaren verderzet) opgevangen. ondanks 
de vele inspanningen om extra eigen middelen te verwerven, 
blijft de toekomstige evolutie onzeker.

in 2015 zijn onze subsidie-inkomsten hoger dan in 2014. ze blij-
ven dan ook met 51,8 % onze belangrijkste bron van inkomsten. 
door de diverse besparingen in de provincies en gemeentes zijn 
ook deze inkomsten gedaald.

de stijging van de subsidies leidt overeenkomstig tot meer uit-
gaven in 2015 dan in 2014. 83,5 % van de uitgaven zijn gegaan 
naar de kernopdrachten van Broederlijk delen: de internationale 
programma’s, het bewegingswerk in Vlaanderen en ons poli-
tiek werk. omdat dit voor ons belangrijk is, houden we bij het 
opstellen van onze begroting deze percentages nauwlettend in 
de gaten.

om de goede besteding te bewaken zijn er een reeks interne con-
trolemechanismen. daarnaast kijken ook externe instanties, zoals 
onze subsidiegevers, de fiscale overheid en de ngo-federatie, 
kritisch naar onze besteding en de resultaten ervan. 

een krAChTige, MAAr noodzAkelijke 
BUFFer
het positief resultaat zorgt voor een groeiend eigen vermogen. 
zie de passiefzijde van de balans op p. 32. Binnen het eigen 
vermogen zijn er vier bestemde fondsen.

er is het fonds financiële stabiliteit dat, samen met het sociaal 
fonds en de fondsen van de vereniging, het minimum eigen 
vermogen dat we nastreven waarborgt. deze financiële buffer 
zorgt ervoor dat we niet te kwetsbaar zijn in een wijzigende 
financieringsomgeving en we op de middellange termijn onze 
engagementen ten aanzien van het personeel en partnerorga-
nisaties kunnen waarmaken. de rest van het eigen vermogen 
zit in het werkings- en investeringsfonds. 

het positieve resultaat van 2015 is voor een stukje toegevoegd 
aan het fonds financiële stabiliteit (44.500 euro), het overige 
resultaat is toegevoegd aan het werkingsfonds. dat fonds geeft 
de financiële ruimte om, op een voorzichtige wijze, jaarlijks 
een stukje ervan te benutten als extra in onze begroting. zo 
financieren we met de positieve resultaten uit het verleden de 
bestedingen aan onze doelstellingen in de toekomst. 

er zijn aan de passiefzijde ook de nodige voorzieningen aangelegd 
om risico’s die Broederlijk delen loopt in te dekken. 

onze middelen zijn geïnvesteerd in onze vaste activa. zie actief-
zijde van de balans op p. 32. er is ook een belangrijk bedrag aan 
geldbeleggingen. de helft hiervan is geïnvesteerd in producten 
met een ethisch karakter. deze zijn toegenomen dankzij het 
positieve resultaat. ze reflecteren onze minimumreserve en 
ze dienen tevens om de schulden (passiefzijde) te betalen. ze 
vormen ook ons werkingskapitaal en zorgen ervoor dat er het 
jaar rond voldoende liquiditeit is. 

we kijken MeT VerTroUwen nAAr de 
ToekoMST
dankzij het aangroeiende vermogen van de laatste jaren kunnen 
we zeggen dat Broederlijk delen een financieel sterke uitgangs-
positie heeft om de volgende jaren haar doelstellingen waar 
te maken. we moeten wel de toekomstige financiële evoluties 
nauwgezet opvolgen. 

een meer gedetailleerd verslag kan verkregen worden op aanvraag bij 
hilde demoor 02 213 04 23, hilde.demoor@broederlijkdelen.be

ToElicHTiNg Bij DE cijfErs 2015
Broederlijk delen blikt tevreden terug op 2015, ook financieel. we sluiten het jaar af met een positief saldo van 1.380.629 

euro, waardoor we onze financiële basis versterken. dat is heel belangrijk want de volgende jaren komen er grote uitdagingen 

op ons af. 

eind 2016 loopt ons huidige programma af. Tegen ten laatste 30 september 2016 moeten wij ons nieuwe programma 2016-

2021 indienen. Minister de Croo kondigt vanaf 2017 besparingen aan voor de sector ontwikkelingssamenwerking. Voor de 

ngo’s (waar ook Broederlijk delen toe behoort) kondigt de minister een besparing aan van 8,5 %. Bovendien komt er een 

ingrijpende hervorming.

daarom is het goed én noodzakelijk in deze programmaperiode (2014 – 2016) een degelijke financiële buffer op te bouwen.
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We deden een beroep op de volgende donoren 
voor de medefinanciering van de internationale 
werking 2015

Federale overheid: Directie-Generaal 
Ontwikkelingssamenwerking (DGD)

in het kader van het komyuniti-programma voor 2014 - 2016 
ontving Broederlijk delen een bijdrage t.b.v. 80 % van onze steun 
aan 68 van onze 132 partnerorganisaties en van de kost van de 
partneroverschrijdende programma-activiteiten: € 3.870.348.

Voor het Synergieprogramma ontving Broederlijk delen € 62.572 
voor dr Congo en € 65.192 voor oeganda.

Europese Commissie (EC)

de europese Commissie financierde twee projecten van partner-
organisaties: één in oeganda voor € 76.024 en één in guatemala 
voor € 28.675.

provincies

Van twee provincies ontving Broederlijk delen steun voor 
projecten:

• Antwerpen t.b.v. € 5.950 voor het werk van partnerorgani-
saties in Bolivia.

• Via PidPA hidroPlus (in samenwerking met provincie 
Antwerpen): € 3.990 voor een partnerorganisatie in oeganda. 

• Vlaams-Brabant t.b.v. € 20.000 euro voor partnerorganisaties 
in Burundi.

Steden en gemeenten

we ontvingen steun van Aalst, Aartselaar, Antwerpen stad, 
Arendonk, Beersel(-Alsemberg), Boechout, de haan, dilbeek, 
eeklo, erpe-Mere, grobbendonk, grimbergen, haacht, halle, 
herent, herentals, herk-de-Stad, heusden-zolder, hoeilaart, 
hoogstraten, kapelle-op-den-Bos, kampenhout, kluisbergen, 
lille, lint, lommel, londerzeel, Malle, Mol, Mortsel, nevele, 
ninove, nijlen, olen, oostende, oudenaarde, oosterzele, overpelt, 
oud-heverlee, oud-Turnhout, Pepingen, riemst, rotselaar, 
Scherpenheuvel, Schilde, Sint-gillis-waas, Tervuren, Tienen, 
Vilvoorde, Vorselaar, wijnegem, wommelgem, wuustwezel, 
zemst, zottegem.

 Andere organisaties, stichtingen, bedrijven:

• 11.11.11: € 240.043 voor de programmawerking in oeganda, 
Burundi en haïti.

• zuiddag: bijdrage 2015: € 62.500, kaderend in een vierjarige 
ondersteuning van Theatre day Productions in gaza. 

• Stichting leysen-luthema: € 60.000 voor het werk van part-
nerorganisaties in het noorden van Burkina Faso. 

• een donor die anoniem wenst te blijven: € 49.000 voor het 
werk van enkele partnerorganisaties in west-oeganda.

• Stichting Talitha koum: € 28.000 voor het werk van enkele 
partnerorganisaties in guatemala.

• de nationale loterij: € 25.000 voor een project in oost-kasaï, 
Congo.

• Stichting gilles: € 23.000 voor het werk van een partneror-
ganisatie in de streek van Thiès in Senegal.

• Fonds elisabeth en Amélie: € 20.922 voor het werk van 
partnerorganisaties in Senegal.

• Vdk Spaarbank: € 15.933 als commissie en rentebestemming 
van haar klanten die een spaarplusrekening namen. 

• onderneming glk grondwerken: € 10.000 voor steun aan 
een project in Senegal. 

Ook voor andere activiteiten heeft Broederlijk 
Delen een beroep gedaan op DGD

personele samenwerking

de personeelskosten van 16 coöperanten en 11 lokale ver-
tegenwoordigers wordt voor 80 % gesubsidieerd door dgd = 
€ 1.059.531. 

dgd subsidieerde ook het uitzenden van vrijwilligers naar het 
zuiden voor € 18.402.

Werking in Vlaanderen

Broederlijk delen heeft van dgd € 1.155.757 ontvangen voor 
politiek en bewegingswerk.

Ten slotte konden we in 2015 rekenen op de 
steun van:

• € 5.000 van de provincie west-Vlaanderen voor onze regi-
onale werking;

• € 3.038 van de stad gent voor de activiteiten van de regionale 
dienst in oost-Vlaanderen.

mEDEfiNANciEriNg Door ovErHEDEN EN 
ANDErE DoNorEN
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VERSLAG VAN DE COmmiSSARiS
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het verslag van de commissaris heeft enkel betrekking op de officiële volledige jaarrekening zoals gepubliceerd bij de nationale Bank van België en 

doet geen uitspraak over de verkorte versie van de cijfers zoals gepubliceerd in dit jaarverslag. 3939



Regionale dienst Antwerpen
rolwagenstraat 73, 2018 Antwerpen
tel. 03 217 24 90
antwerpen@broederlijkdelen.be

Regionale dienst Limburg
Tulpinstraat 75, 3500 hasselt
tel. 011 24 90 20
limburg@broederlijkdelen.be

Regionale dienst Oost-Vlaanderen 
Sint-Salvatorstraat 30, 9000 gent
tel. 09 269 23 40
gent@broederlijkdelen.be

Regionale dienst West-Vlaanderen 
Sint-jorisstraat 13, 8800 roeselare
tel. 051 26 08 08
roeselare@broederlijkdelen.be

Regionale dienst Vlaams-Brabant/
mechelen/Brussel
Varkensstraat 6, 2800 Mechelen
tel. 015 29 84 58
mechelen@broederlijkdelen.be

huidevettersstraat 165, 1000 Brussel
tel. 02 213 04 73
brussel@broederlijkdelen.be

openingsuren van alle regionale dien-
sten: 10.00 u. - 12.30 u. en 13.30 u. 
> 16.30 u. Sluitingsdag = maandag

Nationaal secretariaat 
Broederlijk Delen
huidevettersstraat 165
1000 Brussel
tel. 02 502 57 00
fax. 02 502 81 01
info@broederlijkdelen.be
www.broederlijkdelen.be

keurmerk voor Broederlijk Delen 

Broederlijk delen draagt het kwaliteits-

keurmerk van de Vereniging voor ethiek 

in de Fondsenwerving (VeF). het keurmerk 

garandeert een eer-

lijke communicatie met 

de schenkers en een 

volledig transparante 

boekhouding.

Fiscale erkenning voor Broederlijk Delen

Broederlijk delen heeft een erkenning voor 

het uitreiken van fiscale attesten, waarmee 

de schenker belastingvrijstelling krijgt. het 

ministerie van Financiën controleert ons 

grondig op het naleven van de regelgeving 

rond inkomstenbelasting. het ministerie van 

ontwikkelingssamenwerking controleert of 

ons werk wel ontwikkelingsrelevant is.

Beschermde naam

de naam Broederlijk delen, de slogan 

‘omdat het zuiden plannen heeft’ en ons 

logo zijn gedeponeerd. zo willen we vermij-

den dat onze naam, onze slogan of ons logo 

(on)bewust gebruikt worden voor zaken die 

niets met onze organisatie te maken heb-

ben. Voor meer informatie: Ann Fransen, 

ann.fransen@broederlijkdelen.be, tel. 02 

213 04 74.

 www.facebook.com/broederlijkdelen  Twitter: @broederlijkdele #jaarverslag  www.YouTube.com/Broederlijkdelen


