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broederlijk delen kan de strijd tegen armoede en ongelijkheid niet 
alleen aan, maar doet dit samen met anderen. In 2013 zetten meer 
dan 82.000 vrijwilligers, 27.652 schenkers en 161 partnerorganisaties 
zich in om de vooropgestelde doelstellingen voor een meer recht-
vaardige samenleving te bereiken. Verder engageerde broederlijk 
delen zich in allerlei netwerken en samenwerkingsverbanden, zowel 

nationaal als internationaal. bevoorrechte partners zijn Studio Globo, 
waarmee wij een gemeenschappelijk programma bij de overheid 
indienen, onze koepelorganisatie 11.11.11, welzijnszorg, Pax christi 
Vlaanderen, en cIdSE, de internationale koepel van katholieke ont-
wikkelingsorganisaties met een vastenactie. 

broederlijk delen is ook lid van of werkt samen met 
2015 de tijd loopt, cifca, coalitie tegen de hon-
ger, coordination Europe-haïti, EurAc, kerkwerk 
multicultureel Samenleven, klimaatcoalitie, 
Netwerk Rechtvaardigheid en Vrede, ngo-fede-
ratie, Spoor ZeS, oIdhAco en wereldmediahuis.
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VERkLARinG VAn duuRzAAmhEid
broederlijk delen streeft naar duurzame ontwikkeling en rechtvaar-
digheid in het Zuiden. Toch staan we niet altijd stil bij de impact 
van onze activiteiten op sociaal, ecologisch en maatschappelijk 
vlak. daarom hebben we beslist om vanaf 2010 onze jaarverslagen 
conform het modulaire rapporteringssysteem GRI (Global Reporting 
Initiative) te maken. daardoor rapporteren we sindsdien ook over 
milieu, werkomstandigheden en maatschappelijke verwezenlijkin-
gen. we rapporteren volgens niveau c.

Lieve herijgers, directeur
huidevettersstraat 165
1000 brussel
lieve.herijgers@broederlijkdelen.be
tel. 02 213 04 42
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ONzE MISSIE

BROEdERLiJk dELEn
• een niet-gouvernementele organisatie gespecialiseerd 

in ontwikkelingssamenwerking
• in 1961 opgericht door de belgische bisschoppen
• geïnspireerd door christelijke waarden

• met politieke acties en lobbywerk rond 
internationale oorzaken van armoede

• door uitwisseling van ervaringen, zowel 
tussen partnerorganisaties onderling als 
tussen belgië en de landen waarin we 
actief zijn

• met financiële middelen

duizenden belgen via

• sensibilisering rond noord-zuidthema’s
• fondsenwervende acties die oproepen tot concrete 

solidariteit

samen met 161 partnerorganisaties in het Zuiden

• tegen armoede, onrecht en discriminatie
• voor rechtvaardige politieke, sociale en economische 

structuren

bINNEN 3 domEINEN:

 ➜ voedselsoevereiniteit
 ➜ behoud van natuurlijke hulpbronnen
 ➜ vrede en opbouw van democratie

IS

STRIJdT STEuNT

mobILISEERT

dE EiGEn PLANNEN VAN dE pLAATSELiJkE bEVoLkING

om

 ➜ blijvende verandering te verzekeren
 ➜ partnerorganisaties zelfstandig te maken
 ➜ structurele hulp op lange termijn te realiseren

VERTREkT VANuIT

initiatief ligt bij de lokale bevolking

bundelt de krachten om samen actie te ondernemen
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2013 was een goed jaar voor broederlijk delen. Er werd veel in beweging gezet. dat bewijzen 

niet alleen de cijfers in dit jaarverslag, maar ook het nieuwe strategisch plan van broederlijk 

delen voor de volgende 6 jaar. Zowel partnerorganisaties uit het Zuiden als vrijwilligers, schen-

kers, medewerkers van broederlijk delen en andere stakeholders werden in het proces betrok-

ken. Samen dachten we na over de richting die broederlijk delen in de toekomst zal uitgaan.

de context waarin we leven vraagt om een paradigmashift. we kunnen er niet onderuit. we 

moeten kiezen voor een alternatief ontwikkelingsmodel en een nieuwe manier van leven. 

oproepen tot meer radicaliteit én samenwerking met andere organisaties in Zuid en Noord 

die dezelfde keuzes maken. Zo kan broederlijk delen alternatieven die hier en in het Zuiden 

groeien, verbinden in één wereldwijd web van solidariteit.

onze campagne ‘Geef molly een kans … en stop de honger’ was een schot in de roos. duizenden 

vrijwilligers, schenkers en sympathisanten gingen de strijd aan tegen honger, een verschrikkelijk 

onrecht dat vandaag nog één op de acht mensen treft. molly gaf die honger een gezicht. met 

onze steun heeft ze al enkele kleine stappen vooruit gezet. ondertussen kan ze een deel van 

haar oogst verkopen. met dat geld kan ze onder meer de school van haar kinderen betalen. 

Nieuwe kansen creëren voor iedereen op onze wereld: daar gaat het immers om bij broederlijk 

delen en zijn partnerorganisaties.

In dit deel van het jaarverslag brengen wij je het verhaal over 2013 met teksten, maar vooral 

met beelden. In een tweede deel staan cijfers en indicatoren centraal. Zo willen we de grootst 

mogelijke transparantie creëren rond de herkomst en besteding van de middelen van broe-

derlijk delen. In een derde deel presenteren we je een aantal resultaten die we in het Zuiden 

bereikten. om ecologische redenen is dit derde deel alleen online beschikbaar. 

broederlijk delen maakt opnieuw het verschil, 

en dit dankzij de inzet en steun van vele vrij-

willigers, schenkers, sympathisanten en mede-

werkers. Een gemeende en hartelijke dankjewel 

daarvoor. wij doen verder samen met jullie. Zo 

wordt dat wereldwijde web van solidariteit meer 

dan een droom!

Veel leesplezier.

INHOUD
Strategische planning 6

Landen waar we actief zijn 8

op het terrein 9

beweging maken 19

cijfers 2013 27

dit is het narratieve jaarverslag 2013 van 
broederlijk delen. het volledige financiële 
overzicht en de GRI kan je downloaden op 
www.broederlijkdelen.be/wat-we-doen/
jaarverslagen. Een overzicht van enkele 
concrete resultaten per partnerland kan je 
eveneens downloaden op dezelfde pagina.

Thérèse Coens

Voorzitter, vrijwilliger

Lieve herijgers

directeur
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In april en mei 2013 keurden de Algemene Vergaderingen van 
broederlijk delen en Studio Globo het nieuwe strategisch plan van 
komyuniti, het samenwerkingsverband tussen beide organisaties, 
goed. daarmee werd het licht definitief op groen gezet voor de 
richting die broederlijk delen in de toekomst wil uitgaan. de 10 stra-
tegische oriëntaties en de algemene doelstelling uit het strategisch 
plan vormen namelijk de ruggengraat voor ons werk de volgende 
6 jaren (2014-2019). Verder vormde het strategisch plan ook de 
basis voor het nieuwe strategisch kader en het driejarenprogramma 
2014-2016 dat we in de loop van de maand juli indienden bij de 
subsidiërende overheid dGd. 

In dit nieuwe strategisch plan wil broederlijk delen (komyuniti) het 
klassieke noord-zuiddenken overstijgen en met partnerorganisaties, 
op voet van gelijkheid, samenwerken aan gemeenschappelijke 
doelstellingen. de algemene doelstelling voor de periode 2014-2019 
luidt dan ook als volgt:

EEN NIEuwE mANIER VAN LEVEN 
ALS bASIS
bij het bepalen van de algemene doelstelling en het uitwerken van 
de 10 strategische oriëntaties vertrok broederlijk delen (komyuniti) 

van een maatschappijanalyse die oproept tot een paradigmashift: 
we moeten kiezen voor een alternatief ontwikkelingsparadigma 
en een nieuwe manier van leven. “onze samenleving is gericht op 
het verwerven van steeds meer materiële welstand. In de voorbije 
decennia creëerde dit groeimodel meer welvaart voor veel mensen. 
we botsen nu op de grenzen van dit model. het houdt geen rekening 
met de draagkracht van onze aarde en schaadt onze levensnoodza-
kelijke ecosystemen. het sluit grote groepen mensen uit. overal ter 
wereld neemt de ongelijkheid tussen arm en rijk toe. we moeten op 
zoek naar een andere manier van leven. Solidariteit vormt de basis 
ervoor. Ze vraagt om radicale keuzes, bijvoorbeeld voor een duurzame 
economie die rekening houdt met de draagkracht van onze aarde. 
daarvoor moeten we de mentaliteit van ‘nooit genoeg’ ombuigen 
naar ‘goed genoeg’, zodat er ruimte blijft voor al wat leeft en bestaat 
op onze planeet, nu en in de toekomst. we moeten radicaal kiezen 
voor een samenleving die gebaseerd is op gemeenschap, solidariteit 
en gelijkheid door herverdeling. ook als we daarvoor onze comfort-
zone moeten verlaten. Respect voor de waardigheid van ieder mens 
en respect voor de planeet vormen hierbij de leidraad. het gaat 
om ‘méér mens, méér samenleving, méér zorg voor onze aarde’. 
Solidariteit is dan niet louter een individuele kwestie, maar heeft te 
maken met hoe we ons samenleven economisch, ecologisch, sociaal, 
cultureel en interreligieus organiseren.” (uit: ubuntu: mens zijn in 
verbondenheid en solidariteit, Lieve herijgers)

STRATEGISch PLAN IN dE PRAkTIJk
Na de formele goedkeuring door de Raden van bestuur startten 
verscheidene werkgroepen met het uitwerken van een actieplan 
om de verschillende strategische oriëntaties uit te voeren. Tijdens 
een organisatiebrede planningsdag op 16 mei 2013 werden keuzes 
gemaakt en prioriteiten gesteld. ook nu weer stond het nadenken 
over ‘alternatieven’ voor ons huidig maatschappijmodel centraal in 
alle debatten en discussies. we kozen ervoor om dit centrale thema 
met onze partnerorganisaties verder uit te werken en als broederlijk 
delen (opnieuw) veel meer in te zetten op onze eigen levensstijl.

2013: EEN jAAr VAN 
STrATEGIScHE plANNING

Broederlijk Delen (Komyuniti) maakt deel uit 
van een brede solidariteitsbeweging die in een 
internationale, globale context maatschappe-
lijke verandering nastreeft. Broederlijk Delen 
(Komyuniti) komt op tegen onbillijke onge-
lijkheid en werkt aan meer rechtvaardige en 
duurzame samenlevingen. Komyuniti vertrekt 
daarbij van het standpunt van de armen en 
promoot een solidaire en duurzame manier 
van leven.



Onze partnerorganisaties in de Andes nemen het 
voortouw …

Van 25 tot 29 augustus 2013 (Lima, Peru) dacht broederlijk delen 
samen met partnerorganisaties, onderzoekers en bevriende organi-
saties na over de uitdagingen om te komen tot een meer duurzame 
samenleving. de opzet daarbij was om niet alleen te analyseren 
wat er fout loopt, maar vooral inspiratie te putten uit de ‘goede 
voorbeelden’ die her en der aan het groeien zijn: alternatieven die 
verder reiken dan het klassieke ontwikkelingsdenken, die bewust het 
pad inslaan van een ander soort ontwikkeling, die rekening houden 
met de draagkracht van onze planeet, die ijveren voor meer sociale 
gelijkheid en gemeenschapszin, en waar mensen solidair bouwen 
aan een gedeelde toekomst. 

… maar ook wij werken aan onze eigen manier van 
leven

ook in eigen land willen we een bijdrage leveren om te komen tot 
een duurzaam ontwikkelingsmodel. daartoe verzamelden een 100-
tal beleidsvrijwilligers en beroepskrachten van broederlijk delen en 
Studio Globo op 19 oktober voor een visievoormiddag in La Tricoterie 
in brussel. de toon werd gezet met een videoverslag over het semi-
narie in Peru en een uiteenzetting over het denken over alternatieve 
ontwikkeling en ‘buen vivir’ in Latijns-Amerika. de uitdaging van de 
dag was om in verschillende werkgroepen in kaart te brengen wat er 
aan alternatieven leeft in onze eigen samenleving. En het resultaat 
was verbazend groot. 

het volledige strategisch plan, met daarbij een concrete toelichting 
van de 10 strategische oriëntaties, kan je opvragen via
info@broederlijkdelen.be.
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lANDEN wAAr wE
AcTIEf zIjN

BELGië

AANTAL PARTNERoRGANISATIES · TOTAAL 161 (INcLuSIEF 15 INTERcoNTINENTALE)

AANTAL coöPERANTEN · TOTAAL 20 (INcLuSIEF 1 INTERAFRIkAANS)

AANTAL LokALE VERTEGENwooRdIGERS · TOTAAL 12

BOLiViA16

hAÏTi14

pERu20

niCARAGuA6

SEnEGAL10

RWAndA5

BuRkinA FASO9

pALESTinA/iSRAëL8

GuATEmALA13

COLOmBiA15

BuRundi6

OEGAndA12

COnGO dR12
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landen waar we 

werkten rond 
voedselzekerheid

7
landen waar we 

werkten rond bescher-
ming van natuurlijke 

hulpbronnen

11
landen waar we 

werkten aan vrede en 
democratisering

287
ossenploegen en 

574 ossen zijn sinds 
de campagne 2013 in 
gebruik genomen in 

oeganda

Op HET TErrEIN

9

146
partnerorganisaties 
in 13 partnerlanden 
en 15 internationale 
organisaties werden 

ondersteund

60
medewerkers van 

broederlijk delen en de 
verschillende partner-
organisaties uit 6 lan-
den in Latijns-Amerika 
dachten mee na over 
onze visie op alterna-

tieve ontwikkeling

22
mountainbikers 

legden 410 kilometer 
af dwars door Nica-
ragua en verzamel-
den zo € 45.722 via 

sponsoring

IN 4
landen werd een uitge-
breide evaluatie gedaan 
naar hoe de partneror-
ganisaties hun samen-
werking met broeder-
lijk delen waarderen, 
met bijzonder positieve 

resultaten



GEEf MOlly EEN KANS ...
EN STOp DE HONGEr!
Molly lacht. Er komt een rij hagelwitte tanden tevoorschijn. “Yes, there 
is food,” zegt ze geruststellend. Maar wanneer ze haar kleine ronde 
voorraadhut opent, blinken er slechts enkele maïskolven in de felle 
tropenzon. Het is duidelijk dat deze 32-jarige vrouw en haar 6 kinderen 
het zwaar hebben.

Tijdens de vastencampagne was Vlaanderen solidair met de boe-
ren in Noord-oeganda. Gezicht van de campagne was molly, een 
32-jarige oegandese vrouw. molly stond en staat symbool voor 
de vele boerenfamilies die nog steeds de gevolgen dragen van de 
jarenlange burgeroorlog in Noord-oeganda. broederlijk delen en 
zijn partnerorganisaties willen deze boerenfamilies vooruit helpen. 
door een aangepast landbouwbeleid te stimuleren om de oogst 
te verhogen bijvoorbeeld. of door boerenfamilies te motiveren 
om in te zetten op economische activiteiten zodat hun inkomen 
stijgt. met dat geld kunnen ze voedsel kopen wanneer de oogst 
op is of het schoolgeld van de kinderen betalen.

Enkele maanden nadat we molly voor het eerst ontmoetten, 
bezochten we haar opnieuw. bij ons eerste bezoek was molly net 
lid geworden van een boerengroep die ondersteund wordt door 
de partnerorganisatie FAPAd. Enkele maanden later heeft ze al 
kleine stappen vooruit gezet.

“kijk, ik heb een os gekocht,” vertelt molly vol enthousiasme. “de 
os biedt me zekerheid. wanneer ik de schoolkosten niet meer 
kan betalen, dan kan ik de os verkopen. En ondertussen kan de 
os meewerken op het land.”

de landbouw blijft molly’s belangrijkste bron van inkomsten. Ze 
leerde in de vorming van FAPAd hoe ze in rijen moet zaaien en 
hoe ze beter onkruid kan wieden. met resultaat: “dankzij deze 
modernere technieken is mijn oogst zeer groot. Vijf zakken met 
sojabonen. dat is 760 kilogram! Vroeger had ik maar een vierde 
van deze oogst.”

molly staat graag op haar veld. Ze kweekt maniok, gierst, soja-
bonen en sesam. maar ze wil vooral groeien. meer ossen kopen 
om het werk te versnellen. En een grotere oogst, zodat ze de 
opbrengst kan verkopen. de enorme inzet van duizenden vrijwil-
ligers en schenkers tijdens onze vastencampagne gaf en geeft 
molly de kans om haar droom te realiseren. bedankt!

10
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dertien vrijwilligers (tussen 25 en 65) trokken tijdens de zomerva-
kantie 3 weken naar Senegal. daar ondervonden ze aan den lijve hoe 
broederlijk delen tewerk gaat op het terrein. op een middag hielpen 
de 13 onze partnerorganisatie AdT-GERT bij een project om erosie 
te bestrijden. Samen met de dorpelingen uit de streek bouwden ze 
dijkjes met stenen en eucalyptusplantjes, onder de felle middagzon. 
Eén van de vele onvergetelijke ervaringen die een ingrijpende ver-
andering teweegbracht in het engagement van deze vrijwilligers.

Voor de eerste maal sloegen ook de universitaire Parochie (uP) 
van de kuLeuven en broederlijk delen de handen in elkaar om een 
inleefreis naar Senegal op poten te zetten. de doelgroep: Studenten. 
Veertien jongeren genoten 3 weken lang van de Senegalese gast-
vrijheid, bezochten de partners van broederlijk delen en logeerden 
een aantal dagen bij een Senegalese familie. Een initiatief dat beide 
organisaties willen verder zetten.

dooRPLoEGEN VooR boEREN IN bERGdoRPJES

“dwars door Nicaragua mountainbiken was een geweldige belevenis. het is een mooi land dat zich uitstekend leent voor een uitda-
gende mountainbiketocht. het parcours was zwaar, maar bijzonder afwisselend. we legden in totaal 410 kilometer af en overwonnen 
4.200 hoogtemeters op 7 dagen. de samenhorigheid van onze groep was groot, de sfeer uitstekend. Ik was echt onder de indruk van 
de dankbaarheid van de boeren die we ontmoetten en de manier waarop broederlijk delen op een duurzame manier de toekomst van 
heel wat mensen kan verbeteren.” (Gert Roeckx, deelnemer)

SENEGAl
oP INLEEFREIS

NIcArAGUA

11
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cOlOMbIA
VRouwEN wERkEN VooRSTELLEN uIT VooR VREdE

cauca is een regio in colombia die zwaar getroffen wordt door 
de burgeroorlog. Lokale gemeenschappen en sociale organisaties 
werken er samen aan een agenda voor duurzame vrede. ook de 
stem van de vrouw moet daarin sterk weerklinken. daarom brach-
ten onze partnerorganisaties comunitar en Espacio Regional de 
Paz del cauca een 60-tal vrouwen samen uit inheemse, stedelijke, 
Afro-colombiaanse en boerenorganisaties. Zij werkten hun eigen 
voorstellen uit voor een vredesagenda tijdens een intens proces van 
vorming en gezamenlijk overleg. 

OEGANDA
LEVEN ALS EEN oEGANdEES

Zes leerlingen en een leerkracht van het Sint-donatusinstituut 
(merchtem) en vijf leerlingen en een leerkracht van het heilig-
hart&college (halle) trokken in de kerstvakantie met broederlijk 
delen en VIA don bosco op inleefreis naar oeganda. Vier dagen lang 
verbleven ze in duo bij een verschillend gastgezin: “het was een 
confronterende ontmoeting, met veel armoede en problemen. maar 
ook met veel menselijke warmte en een ongelooflijke gastvrijheid. 
we konden zien hoe de partnerorganisaties van broederlijk delen 
in elk van deze gezinnen probeert om het verschil te maken,” aldus 
een van de leerlingen.

bUrKINA fASO
ToNEEL doET ZwERFVuIL VERdwIJNEN

In burkina Faso lijkt het soms of er plastic zakjes aan de struiken groeien. Plastic wordt 
na gebruik achteloos weggegooid en vervuilt bodem en water. dieren eten het plastic en 
worden ziek. de vrouwengroep Yilmèndé in het dorp Tanghin kossodo brengt het probleem 
onder de aandacht van de bevolking met theatervoorstellingen op markten en discussies. 
de vrouwen geven zelf het goede voorbeeld en houden hun eigen erf en gronden vrij van 
zwerfvuil. hun acties worden gesteund door onze partnerorganisatie dIobASS.
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bOlIVIA
mEER AARdAPPELEN dANkZIJ bETERE ZoRG VooR 
wATER EN LANd

Anapa begeleidt lokale gemeenschappen om geërodeerde landbouw-
grond in bolivia te herstellen en duurzaam te beheren. Samen met de 
boeren leggen ze reservoirs voor wateropslag en irrigatiesystemen 
aan. deze worden onder andere aangedreven met zonne-energie. 
17 families experimenteren met nieuwe, goedkope en aangepaste 
methodes om lokale producten te verbouwen: aardappelen, quinoa, 
tuinbonen en cañahua. Vorming is een belangrijk onderdeel van het 
project. Anapa maakt daarbij zoveel mogelijk gebruik van de kennis 
en technieken die lokaal aanwezig zijn.

bUrUNDI
hAGuRukA: VAN kLEIN PILooTPRoJEcT NAAR STEVIGE boERENbEwEGING

haguruka, een project uitgewerkt door partnerorganisatie AdISco (burundi), groeit stilaan uit tot 
een stevige boerenbeweging. In 2013 ondersteunden we al meer dan 1.000 groepen. Samen 
verzamelden ze bijna € 100.000. daarmee kunnen de groepen hun eigen projecten opzetten. 
haguruka begeleidt boeren om groepen te vormen die hun eigen prioriteiten bepalen. Ze zoe-
ken zelf middelen bijeen om deze te verwezenlijken. ook opvallend: in gemeenschappen waar 
haguruka werkt, worden gemiddeld minder conflicten gerapporteerd bij de overheid of politie.



14

HAïTI
koFFIE EN koLEN ZoRGEN VooR mEER INkomSTEN

IRATAm begeleidt 665 koffieboeren om op een duurzame wijze fair-
tradekoffie van hoge kwaliteit te produceren. de boeren leren hoe ze 
agro-ecologische technieken kunnen toepassen zodat de bodem beter 
wordt beschermd. de combinatie van koffie met voedselgewassen 
zoals kolen, bananen, fruitbomen, yam en gember zorgt voor extra 
inkomsten en een betere voeding. Verder helpt IRATAm kleine pro-
ductiegroepen om te evolueren naar een volwaardige coöperatieve 
vereniging die de koffie in eigen beheer kan produceren, verwerken 
en op de markt brengen.

GUATEMAlA
GEmEENSchAPPEN bEPALEN EIGEN ToEkomST

de politieke vormingsschool van SERJuS (Guatemala) brengt mannen 
en vrouwen van inheemse en boerenorganisaties samen. daar leren 
deze leiders meer over de collectieve rechten van (de leden van) 
hun gemeenschap. ook het belang van een eigen ontwikkelings-
plan voor de gemeenschap wordt benadrukt. ondertussen zijn er 91 
coördinatiestructuren van lokale leiders actief. Zij werken concrete 
voorstellen uit voor het verbeteren van basisvoorzieningen in de 
gemeenschappen. ook specifieke noden van rurale en inheemse 
vrouwen krijgen aandacht.

14
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NIcArAGUA
VRouw kRIJGT STEm

Ana maria uit de gemeente 
Palacagüina in het noorden 
van Nicaragua nam in 2013 
deel aan de vormingsschool 
van ocTuPAN. ocTuPAN zet 
sterk in op samenwerking met 
de gemeentelijke overheid 
en participatie van vrouwen. 
Tijdens de vormingen leerde 
Ana maria om beter op te 
komen voor zichzelf, zowel 
binnen haar gezin als in haar gemeenschap. Ze zet nu mee haar 
schouders onder heel wat lokale initiatieven zoals een boomkwe-
kerij, een lokale zadenbank en het opstarten van een collectieve 
groentetuin op de basisschool.

ISrAël/pAlESTINA
VEILIGE hAVEN VooR PALESTIJNSE VRouwEN

Palestijnse vrouwen die slachtoffer zijn van geweld kunnen terecht bij het women’s centre for Legal Aid and counseling (wcLAc). het 
spoedopvangcentrum in de Palestijnse stad Jericho werd na een grondige renovatie opnieuw geopend in mei 2013. Sindsdien ving wcLAc 
er 30 vrouwen op van wie de thuissituatie levensbedreigend is. de vrouwen vinden er bescherming en psychische hulp. ook begeleidt 
wcLAc hen in het proces om terug naar huis te gaan of, als dat niet mogelijk is, om een nieuwe, veilige plek te vinden in de maatschappij.

cONGO
kLEINE boEREN ZoRGEN VooR GRooT kAPITAAL

Als kleine boer in congo is het moeilijk om toegang te krijgen 
tot krediet. daarom richtten de boeren van dibanda in 2004 
zelf een spaarkas op. Tien jaar later telt de groep 585 leden, 
waarvan 171 vrouwen. In 2013 spaarden ze samen $ 5.900. Ze 
gaven $ 4.000 daarvan terug uit in de vorm van kortlopende 
kredieten. Leden kochten met het geld zaaigoed of handelswaar 
om te verkopen in hun kleinhandel. Ze gebruikten het krediet 
ook om schoolgeld of bouwmaterialen te betalen. door samen 
te werken proberen deze boeren dus kapitaal op te bouwen om 
hun situatie te verbeteren.

15
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OEGANDA
kRc LANcEERT RAdIoSTATIoN 
ThE FARmER’S VoIcE

The Farmer’s Voice, het radio-
station van de oegandese part-
nerorganisatie kRc, geeft infor-
matie in de lokale talen over 
al wat boeren aanbelangt: van 
marktinfo en goede voorbeel-
den tot weersvoorspellingen. het vergde veel voorbereidend 
onderzoek, middelen en lange procedures om een licentie te 
bekomen, maar de radio is nu ‘on air’. Een goed businessplan 
zorgt voor de nodige financiële autonomie en duurzaamheid. 
het radiostation voegt een belangrijke dimensie toe aan 
het broederlijk delenprogramma in oeganda. daar vormen 
en begeleiden we met 6 lokale organisaties verschillende 
boerengroepen om hun productie te verhogen en verduur-
zamen, zodat ze er op de markt meer toegevoegde waarde 
kunnen uithalen.

pErU
AANdAchT VooR dE ToEkomSTVISIE EN 
-dRomEN VAN JoNGEREN

In de regio Apurímac verzamelde Tarpurisunchis zeven erva-
ringen van jongeren die elk op hun manier werken aan een 
duurzame en rechtvaardige toekomst. de ervaringen werden 
met de jongeren geanalyseerd en in korte documentaires 
gegoten. die worden nu uitgezonden op de lokale televisie 
en zijn verspreid in scholen in de hele regio. Zo worden de 
voorstellen en ideeën van jongeren, die doorgaans worden 
genegeerd, onder de aandacht gebracht.

rwANDA
VERZoENING oP mENSENmAAT, ook 20 JAAR 
NA dE GENocIdE EEN NoodZAAk

de Rwandese samenleving is sterk getekend door het geweld-
dadige verleden. AmI brengt daders en slachtoffers van de 
genocide samen, bespreekt met hen wat er gebeurd is en helpt 
hen om samen economische activiteiten op te zetten of gemeen-
schapsdiensten te leveren. de deelnemers zijn zeer enthousiast. 
de betrokken lokale overheden loven AmI. En ze zijn niet de 
enigen. Zo publiceerde de New York Times een fotoreportage 
over het werk van AmI.
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INTEr- 
AfrIKAANS
wELkE ToEkomT VooR FAmILIALE LANdbouw IN AFRIkA?

Van 25 tot 27 november 2013 bracht het netwerk Inades Formation zijn leden en partners 
samen in machakos (kenia) om de viering van het Internationale Jaar van de Familiale 
Landbouw (2014) voor te bereiden. het netwerk wil dat jaar aangrijpen om voedselsystemen 
gebaseerd op duurzame familiale landbouw te promoten en te ijveren voor meer focus op 
voedselsoevereiniteit.

SENEGAl
hARd LAbEuR IN SENEGAL IN dE STRIJd TEGEN ERoSIE

Iedereen werkt samen om sleuven te graven, die vervolgens versterkt worden met 
stenen en oude autobanden. deze constructies breken de kracht van het water tijdens 
de hevige regens en zorgen ervoor dat de vruchtbare bodem niet wordt meegesleurd. 
om het beschadigde milieu te herstellen en duurzaam te beschermen krijgt de lokale 
bevolking hulp van de technici van AdT-GERT.
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OEGANDA
PERSREIS IN dE VoETSPoREN VAN cAmPAGNE-
GEZIchT moLLY EbANG
In januari 2013 organiseerde broederlijk delen een persreis naar oeganda. chris de Stoop 
(knack), bart de wilde (klasse) en Erik de Smet (kerk en Leven) maakten tijdens de reis 
kennis met de situatie van het land en de concrete resultaten die broederlijk delen en zijn 
partnerorganisaties boeken op het terrein. de reis bracht onder andere een dossier rond 
voedsel op, een uitgewerkt interview met campagnegezicht molly, een artikelenreeks over 
Joseph kony en zijn rebellenbeweging, en interviews met leerlingen en leerkrachten. 

SAmEN oP ZoEk NAAR duuRZAmE ALTERNATIEVEN

Latijns-Amerikaanse partnerorganisaties, onderzoekers, bevriende organisaties en mede-
werkers van broederlijk delen overlegden van 25 tot 29 augustus in Lima (Peru) over het 
te volgen pad om te komen tot een meer duurzaam samenlevingsmodel. In de work-
shop ‘Sociale bewegingen, internationale solidariteit en de opbouw van alternatieven: 
voorbij het ontwikkelingsdenken?’ lieten ze zich inspireren door alternatieve ervaringen 
en bewegingen in Latijns-Amerika die rekening houden met de draagkracht van onze 
planeet, ijveren voor meer sociale gelijkheid en gemeenschapszin, en solidair werken 
aan een gedeelde toekomst.

INTEr-
AMErIKAANS
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bEwEGING MAKEN
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3.742
vrijwilligers en leerkrachten 
namen deel aan één van de 

lanceermomenten

1.530
koffiestops brachten 

€ 251.236,23 op

350
Leuvense en Gentse studenten 
namen deel aan de Noord-Zuid 

quiz big brain battle

27.652
schenkers steunden broederlijk 
delen waarvan 2.548 voor het 

eerst

15.387
mensen vulden de food-

test in en ontdekten zo hun 
voedselprofiel

226
sportievelingen liepen 20 km 

door brussel of fietsten 3 dagen 
dwars door belgië

98
acties ‘kilometer voor het 
zuiden’ zetten de teller op 

€ 218.672,19

65.392
solidaire maaltijden werden 

opgediend op 325 culinair 
Solidairs

1.156
scholen brachten hun leerlingen 
op de een of andere manier in 
contact met broederlijk delen

33.796
vastenkalenders gaven kleur 

aan de 40-dagentijd

9.228
affiches sierden de muren 

in het basisonderwijs

25.497
dankkaartjes vlogen de 

deur uit

6.500
abonnees op de digitale 

nieuwsbrief

83
vermeldingen van broederlijk 
delen in de nationale pers, 377 

in de regionale pers

50
lezingen, debatten, film-
avonden met onze politiek 

medewerkers

27
lobbydocumenten uitge-
werkt door onze politiek 

medewerkers



TIEN oEGANdEZEN TE GAST IN bELGIë
Tien medewerkers van onze oegandese partnerorganisaties kwamen naar belgië, proefden van onze gewoontes, leerden Vlaanderen van 
zijn mooie en minder mooie kanten kennen en vertelden over hun werk en leven in oeganda. Felix (IcES) verbleef een week bij bioboer 
Tijs in Gooik. Als afscheidscadeau gaf Tijs een aantal kippeneieren mee, waaronder van de mechelse koekoek. de eieren geraakten 
wonder boven wonder ongeschonden in oeganda, waar Felix de kippenrassen verder kweekt.

GREETINGS FRom … EVERYwhERE
het Sint-michielsinstituut (keerbergen) moedigde zijn leerlingen 
aan om hun buitenlandse connecties te vragen een kaartje te 
sturen naar de school. Al die brieven en kaartjes van overal 
ter wereld legden zo heel wat kilometers voor het Zuiden af: 
809.971,5 km in totaal. de school ging met andere woorden 
meer dan 20 keer de wereld rond! Per 1.000 kilometer spon-
sorde de directie 10 cent. Een succesvolle actie, met een mooi 
resultaat!

REGIoNALE 
LANcEERmomENTEN 
GEVEN STARTSchoT 
cAmPAGNE
Naar jaarlijkse gewoonte organiseerde 
elke regio tal van regionale lanceer-
momenten. Tijdens deze bruisende 
avonden of voormiddagen werden de 
vrijwilligers volledig ondergedompeld 
in het campagnethema via werkwin-
kels, een ideeënmarkt en een podi-
umprogramma. op die manier werden 
honderden vrijwilligers inhoudelijk 
en vormelijk klaargestoomd voor de 
campagne.
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GLAZEN huIS 
VooR bRoEdERLIJk dELEN
op 28 maart sloten twee leerkrachten van basisschool hofke van 
Thys (borgerhout) zich vol goede moed op in hun glazen huis. 
hun doel? Radio maken. Leerlingen werden gevraagd om via 
allerlei originele acties geld in te zamelen voor broederlijk delen 
en oeganda. Voor elke € 10 die een leerling bijeen sprokkelde, 
draaiden de energieke radiomakers zijn of haar favoriete plaat. de 
twee beloofden hun radiostudio niet te verlaten zolang er geld in 
hun bus werd gedropt om liedjes aan te vragen. uiteindelijk ver-
bleven ze 24 uur in hun glazen huis en verzamelden zo € 10.000.

FoodTEST: EEN kIJkJE NEmEN IN 
EIGEN boRd
de foodtest zette mensen aan het denken over hun eigen 
omgang met voedsel. meer dan 15.000 mensen vulden de test in 
en herkenden zich in het profiel van gast met goesting, hapklare 
brok, exotische stoot of lekker lokaal ding. Zowel in scholen als bij 
lokale groepen leidde de test tot heel wat geanimeerde gesprek-
ken en leuke acties. Zo daagde het T.I. Immaculata (Ieper) zijn 
leerlingen en leerkrachten uit om thuis aan de slag te gaan met 
de tips van de foodtest. Gevolg: in menige keuken werd naarstig 
geëxperimenteerd met restjes, seizoensgroenten of vegetarische 
gerechten. Een uitgeschreven recept en enkele smakelijke foto’s 
moesten de jury van kookleerkrachten overtuigen. Per graad 
werden de drie beste koks bekroond tot Immamasterchef.

EEN b(L)oEIENdE TEST mET 
NARcISSEN
Tien groepen testten in 2013 een nieuw verkoopproduct uit: nar-
cissen. de frisse paasbloemen zorgden voor heel wat lentegevoel 
tijdens de koude maartse dagen. de actie bleek een groot succes: 
de bloemetjes gingen vlot de deur uit en de vrijwilligers waren erg 
enthousiast. “het is zeer dankbaar om mee uit te pakken en om de 
broederlijk delencampagne letterlijk en figuurlijk tot bloei te laten 
komen”, beaamt mia, één van de proefkonijnen. 
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20 km: VoETmASSAGES éN EEN 
REcoRdbEdRAG
Een honderdtal broederlijk delenlopers verschenen op 26 mei 
aan de start van de 20 km door brussel … en haalden ook de 
eindmeet. Een heldhaftige prestatie die beloond werd met een 
hartelijk onthaal door een team vrijwilligers: een glaasje cava, 
hapjes, en, jawel, een voetmassage. Niets was te veel om onze 
lopers in de watten te leggen. En met reden, want niet alleen 
zetten ze een straffe sportieve prestatie neer, ook zamelden ze 
in het totaal maar liefst € 28.000 in!

koFFIESToP: hARTVERwARmENd 
bIJ bITTERE koudE 
Voor het 7de jaar op rij organiseerden heel wat vrijwilligers een 
koffiestop. Een warme en gezellige actie, al was het wel bitter-
koud op 22 februari, de grote koffiestopdag. Zo koud zelfs “dat 
de restjes koffie in de kopjes al na een vijftal minuten volledig 
bevroren”, aldus Robert, één van de koffiestoppers.

cuLINAIR SoLIdAIR IN hET TEkEN 
VAN ‘SToP dE hoNGER’. dAT 
SmAAkT NAAR mEER!
Stop de honger. met zo’n slogan kon onze actie culinair Solidair 
niet anders dan een succes worden. Traditioneel zijn de solidaire 
ontbijten en maaltijden altijd al een belangrijke bron van inkom-
sten voor broederlijk delen. maar dit jaar werden alle records 
gebroken. culinair Solidair bracht maar liefst € 310.000 op.
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dwARS dooR bELGIë: 
VRIENdSchAP, bRoEdERLIJkhEId 
EN SoLIdARITEIT
met 110 deelnemers was dwars door belgië voor het eerst vol-
ledig volzet. Eén van de deelnemers was Jan hautekiet, peter van 
de actie. de tocht liet een grote indruk na. “drie dagen dwars 
door belgië fietsen, het was meer dan zomaar een sportieve 
prestatie: een uiting van vriendschap, broederlijkheid en soli-
dariteit. Niet met woorden, maar met daden. de vriendschap, 
de broederlijke gezelligheid en het ronduit fabuleuze landschap: 
het waren de ingrediënten voor een onvergetelijke driedaagse.”

coNGoLEES bEZoEk IN GESPREk mET 
bELGISchE PoLITIEk
Samen met Pax christi Vlaanderen deden we twee lobbytours met een 
gast uit dR congo. In april bezochten we met Freddy mulamba, een jour-
nalist uit kinshasa, vijf parlementsleden. onderzoeker chrispin mvano 
(foto boven) uit Goma ontmoette in december verantwoordelijken van 
het ministerie van buitenlandse Zaken. hij was gastspreker op onze 
filmavond over de oorlog in oost-congo. Tijdens beide tours hebben 
we aangedrongen op concrete belgische steun voor de uitvoering van 
het vredesakkoord van 24 februari 2013.

EEN NIEuwE mANIER VAN LEVEN
In het kader van het strategisch proces (zie ook p. 6-7) verzamelden 
de medewerkers van broederlijk delen en Studio Globo om na te 
denken over een alternatief ontwikkelingsparadigma. de grenzen 
van ons economisch groeimodel, de toenemende ongelijkheid en 
de klimaatcatastrofe verplichten de mens om uit te kijken naar 
alternatieven. Na heel wat inhoudelijke input vanuit onze partner-
organisaties in het Zuiden brachten we de gekende initiatieven 
in Vlaanderen in kaart.
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2.500 LEGE boRdEN ALS SYmbooL VAN dE hoNGER IN dE wERELd
door het plaatsen van 2.500 lege borden op het muntplein (brussel) vroeg broederlijk delen aandacht voor de 875 miljoen mensen 
wereldwijd, zijnde één persoon op zeven, die dagelijks honger hebben. met de actie gaven we het startschot van de campagne ‘Geef 
molly een kans … en stop de honger!’ de oegandese boerin molly Ebang, het gezicht van de campagne, kan nu haar familie voldoende 
voedsel geven dankzij kleinschalige landbouw en extra activiteiten.

coRREcTE 
ETIkETTERING 
VAN ISRAëLISchE 
PRoducTEN
we ijverden voor de correcte etiket-
tering van Israëlische producten, con-
form de Europese wetgeving. de con-
sument moet het onderscheid kunnen 
maken tussen producten uit Israël en 
producten uit de illegale nederzettin-
gen in oost-Jeruzalem, op de westelijke 
Jordaanoever en de Golanhoogten. 
minister van buitenlandse Zaken 
Reynders en minister van Economie 
en consumentenzaken Vande Lanotte 
spraken zich uit om richtlijnen voor han-
delaars op te stellen, maar de regering 
voegde de daad nog niet bij het woord. 25



VoEdSEL ALS RodE dRAAd
Als centrale thema van de campagne ‘Geef molly een kans … 
en stop de honger!’ speelde voedsel het hele jaar lang een 
belangrijke rol in de werking van broederlijk delen. dat zag je 
ook in onze engagementen: we publiceerden en presenteerden 
het achtergronddossier ‘honger – Voedselzekerheid: oorzaken, 
achtergronden en oplossingen voor de hongerproblematiek’ en 
waren actief in tal van samenwerkingsverbanden, waaronder 
de jaarlijkse vergadering van het comité voor Voedselzekerheid 
(FAo), coalitie voor het Recht op Voedsel (campagne 11.11.11), 
seminarie Inades Formation en de coalitie tegen de honger.

JoNGEREN IN AcTIE
Voor heel wat jongeren is de zomer het hoogtepunt van 
het jaar. broederlijk delen zet dan ook graag mee zijn 
schouders onder de vele vakantieplannen. Zo gingen 
meer dan 70 jongeren op wereldkamp en gaven we een 
workshop rond internationale solidariteit op krinkel en 
Jambe, resp. het internationale chiro- en scoutskamp.

maar ook de rest van het jaar kwamen jongeren broederlijk 
delen tegen.  Zo gingen meer dan 350 studenten tijdens 
de campagne de strijd aan om de titel van slimste stu-
dentenstad in de wacht te slepen. Gent haalde het hierbij 
nipt van Leuven.
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BALAnS ACTiVA
31-12-2013 31-12-2012

VASTE ACTiVA 1.510.525 1.639.620

ImmATERIELE VASTE AcTIVA

Software 14.977 44.416

mATERIELE VASTE AcTIVA 776.388 886.338

Terreinen en gebouwen in volle eigendom 630.615 684.772

overig vast actief 145.773 87.946

FINANcIELE VASTE AcTIVA 719.160 708.866

Aandelen in oikocredit.be 350.550 347.350

Aandelen vnl oikocredit.nl 368.610 361.516

VLOTTEndE ACTiVA 8.737.368 8.091.259

VoRdERINGEN + 1 JAAR 2.305 27.423

VooRRAdEN 25.418 26.571

VoRdERINGEN mAXImum 1 JAAR 378.506 355.818

handelsvorderingen 242.208 146.055

Te ontvangen subsidies 72.638 96.573

Voorschotten, overige vorderingen 63.660 113.190

GELdbELEGGINGEN 7.731.046 6.745.531

LIQuIdE mIddELEN 360.723 635.924

oVERLoPENdE REkENINGEN 239.370 299.992

TOTAAL ACTiVA 10.247.893 9.730.879
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BALAnS pASSiVA
31-12-2013 31-12-2012

EiGEn VERmOGEn 5.794.774 4.846.347

FoNdSEN VAN dE VERENIGING 1.270.412 1.270.412

hERwAARdERINGSmEERwAARdEN 29.387 29.387

bESTEmdE FoNdSEN 4.494.975 3.546.548

Sociaal voorzieningsfonds 1.000.000 1.000.000

Fonds financiële stabiliteit 1.457.926 1.457.926

werkingsfonds 1.787.049 838.622

Investeringsfonds 250.000 250.000

oVERGEdRAGEN RESuLTAAT 0 0

VOORziEninGEn 837.979 961.707

VooRZIENINGEN VooR RISIco'S EN koSTEN

Pensioenen 170.088 225.504

Voorziening voor herstructurering 10.000 119.535

overige risico's 224.467 224.467

VooRZIENINGEN VooR SchENkINGEN mET TERuGNAmEREchT 433.424 392.201

SChuLdEn 3.615.140 3.922.825

SchuLdEN oP mEER dAN 1 JAAR 0 0

SChuLdEn Op TEn hOOGSTE 1 JAAR 3.574.624 3.806.523

handelsschulden 319.034 225.564

bezoldigingen en sociale lasten 466.767 267.034

Rekeningcourant welzijnszorg 74.240 63.276

Schulden vanuit de partnerwerking:

• Projecten partnerorganisaties, nog uit te betalen 851.527 953.504

• Verbintenis eigen bijdrage in subsidiedossiers 1.342.891 1.265.503

Teveel ontvangen subsidies, schuld t.o.v. overheden 498.386 1.011.971

overige schulden 21.779 19.671

oVERLoPENdE REkENINGEN 40.516 116.302

TOTAAL pASSiVA 10.247.893 9.730.879



30

inkOmSTEn
2013 2012

SChEnkinGEn 42,9 % 43,2 %

Giften (van privépersonen, bedrijven, verenigingen, ...) 4.748.101 4.246.534

collecten 861.704 980.501

11.11.11 247.909 243.905

Provincies en gemeenten 267.239 218.017

Legaten 555.251 759.994

Totaal 6.680.204 6.448.951

inTERnATiOnALE pROGRAmmA'S 43,1 % 41,6 %

Subsidies:

dGd-projecten 104.271 155.354

dGd-programma - partnerfinanciering 3.863.221 3.347.034

dGd-programma - partneroverschrijdende initiatieven 302.429 194.506

dGd-programma - personele samenwerking 1.420.642 1.384.676

Ec-projecten 149.708 368.055

Subsidies dGd en Ec voor evaluatie- en beheerskosten 814.562 750.596

dienstverlening, regularisaties 43.481 27.621

Totaal 6.698.314 6.227.842

BEWEGinG En COmmuniCATiE 8,1 % 8,4 %

Subsidies dGd-programma 954.313 906.986

Subsidies overige 19.365 62.141

Verkoop campagnepublicaties en -materialen 166.215 180.215

Activiteiten, exposures, vorming en dienstverlening 125.809 98.516

Totaal 1.265.702 1.247.858

pOLiTiEk WERk 0,5 % 1,1 %

Subsidies dGd-programma 76.525 152.195

Andere 5.024 4.839

Totaal 81.549 157.034

ALGEmEnE ORGAniSATiE 5,3 % 5,7 %

Recuperatie algemene werkings- en personeelskosten 707.850 702.442

Financiële opbrengsten 123.304 144.086

Totaal 831.154 846.528

TOTAAL VAn dE inkOmSTEn 15.556.923 14.928.213
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uiTGAVEn
2013 2012

inTERnATiOnALE pROGRAmmA'S 70,7 % 70,4 %

projecten uit eigen middelen 2.135.766 2.008.006

dGd-projecten 105.785 182.962

dGd-programma - partnerfinanciering 4.829.175 4.200.121

dGd-programma - partneroverschrijdende initiatieven 378.036 243.132

dGd-programma - personele samenwerking 1.629.858 1.595.294

Ec-projecten 233.795 484.012

Vooziening eigen bijdrage jaar +1 77.389 48.790

Voorzieningen voor risico's 42.223 20.570

Evaluatie- en werkingskosten 259.282 248.192

Personeelskosten 632.639 639.111

Totaal 10.323.948 9.670.190

BEWEGinG 8,6 % 8,7 %

campagne: materialen en activiteiten 154.529 172.882

Exposures en uitwisseling 85.324 56.906

Jongerenwerking 25.407 36.828

ondersteuning werking regionale diensten 195.359 193.024

Algemene werkingskosten, evaluatie programma 83.387 73.661

Personeelskosten (inclusief 5 regionale diensten) 707.590 656.407

Totaal 1.251.596 1.189.708

COmmuniCATiE 3,8 % 3,2 %

communicatiemiddelen en -beleid 186.505 144.955

Algemene werkingskosten, evaluatie programma 55.306 50.001

Personeelskosten 320.371 247.256

Totaal 562.182 442.212

pOLiTiEk WERk 1,9 % 2,1 %

Politiek studiewerk en initiatieven 7.195 3.356

Samenwerkingsverbanden 53.478 51.566

Algemene werkingskosten, evaluatie programma 39.308 50.150

Personeelskosten 176.312 184.089

Totaal 276.293 289.161

FOndSEnWERVinG 5,6 % 5,0 %

Publicaties, mailings, activiteiten en materialen 295.813 275.528

Algemene werkingskosten 76.977 67.155

Personeelskosten 439.215 344.109

Totaal 812.005 686.792

ALGEmEEn BEhEER, FinAnCiEn, LOGiSTiEk 9,5 % 10,6 %

Algemene werkingskosten 232.643 253.526

Personeelskosten (inclusief herstructureringskost) 1.149.829 1.202.025

Totaal 1.382.472 1.455.551

TOTAAL VAn dE uiTGAVEn 14.608.496 13.733.614

pOSiTiEF RESuLTAAT 948.427 1.194.599

TOTAAL 15.556.923 14.928.213
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dE CiJFERS VAn 2013

Financieel is 2013 een jaar waarop Broederlijk Delen tevreden kan 
terugblikken. We mochten vooral meer schenkingen ontvangen dan 
we durfden begroten. Na een aantal jaren van dalende giften maar 
tegelijk van hard werken en investeringen om meer middelen te 
werven, realiseren we nu voor het tweede jaar op rij een groei in de 
fondsenwervingsinkomsten. We blijven voorzichtig maar mikken in de 
begroting 2014 toch weer net iets hoger dan in de begroting 2013. 
Een gemeend “dank u wel” aan al onze schenkers!

EEN PoSITIEF RESuLTAAT

we eindigen 2013 met een positief resultaat 
van 948.426,80 euro. dit dankzij het hoge 
bedrag van de schenkingen, in combina-
tie met de subsidie-inkomsten zoals bij het 
begin van het jaar verwacht. 

54 % van onze inkomsten zijn subsidies, 
41,2 % giften en 4,8 % diversen.

het eind 2011 noodzakelijke herstructure-
rings- en besparingsplan, veroorzaakte in 
2012 een vertraging in de uitgaven. In 2013 
ging alles weer zoals gepland, wat voor de 
stijging in de uitgaven zorgde.

85 % van de uitgaven gingen naar de kern-
opdrachten van broederlijk delen: 70,7 % 
naar de internationale programma’s, 12,4 % 
naar bewegingswerk en communicatie in 
Vlaanderen en 1,9 % naar politiek werk. 
om de goede besteding te bewaken werken 
we met een reeks interne controlemecha-
nismen. Anderzijds zijn er externe instanties 
die onze besteding en de resultaten ervan 
kritisch bekijken. dat zijn o.a. de subsidie-
gevers. ook de fiscale overheid bekijkt, in 
het kader van de erkenning voor het uitrei-
ken van fiscale attesten, of we niet te veel 
besteden aan omkaderingskosten. Tevens 
worden de rekeningen jaarlijks door onze 
commissaris, aangesteld door de algemene 
vergadering, nagekeken. 

EEN GRoEIENd bALANSToTAAL

het balanstotaal is 10.247.893,37 euro. 
het positieve resultaat zorgt voor een groei 
van het balanstotaal en een groter eigen 
vermogen. kijk aan de passiefzijde van de 
balans. binnen het eigen vermogen zijn er 
4 bestemde fondsen.

Er is het fonds financiële stabiliteit dat 
samen met het sociaal fonds en de fondsen 
van de vereniging het minimum eigen ver-
mogen waarborgt. Zo moeten we minstens 
25 % van onze uitgaven van het volgend 
jaar kunnen financieren met dit minimum 
eigen vermogen. die financiële buffer zorgt 
ervoor dat we niet te kwetsbaar te zijn in 
een wijzigende financieringsomgeving en 
we op de middellange termijn onze enga-
gementen t.a.v. personeel en partnerorga-
nisaties kunnen waarmaken. de rest van 
het eigen vermogen zit in het werkings- en 
investeringsfonds.

het positieve resultaat van 2013 is toege-
voegd aan het werkingsfonds. dat fonds 
geeft de financiële ruimte om, op een voor-
zichtige 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 en kunnen 
we inspelen op nieuwe uitdagingen en 
behoeften. 

Er zijn aan de passiefzijde ook een aantal 
voorzieningen aangelegd om risico’s die 
broederlijk delen loopt te dekken. het gaat 
vooral om kosten voor eventuele terug-
betaling aan donoren en de kost van de 
brugpensioenen.

onze middelen zijn geïnvesteerd in onze 
vaste activa (activazijde balans), in hoofd-
zaak onze kantoren in brussel, en in aan-
delen bij oikocredit die daarmee krediet 
verschaffen aan projectorganisaties in het 
Zuiden. 

Er is ook een belangrijk bedrag aan geldbe-
leggingen en liquide middelen. dat is aange-
groeid dankzij het positieve resultaat. Voor 
70 % is dit belegd in producten die beheerd  
worden volgens ethische criteria. Ze reflec-
teren een deel van onze minimumreserve 
maar ze dienen tevens om de schulden 
(passiefzijde), grotendeels verbintenissen 
tegenover partners, te betalen. Tenslotte 
vormen ze ons werkingskapitaal en zorgen 
ze er voor dat er het jaar rond voldoende 
liquiditeit is. 

EEN FINANcIEEL GEZoNdE 
oRGANISATIE

dankzij het opnieuw aangegroeide eigen 
vermogen kunnen we zeggen dat broederlijk 
delen begin 2014 opnieuw een financieel 
gezonde organisatie is met een stevige 
basis. daardoor kan de schenker zeker zijn 
dat broederlijk delen ook in de komende 
jaren een ernstige opvolging kan en zal 
geven aan de verkregen gelden via giften 
en subsidies.

Een meer gedetailleerd verslag is beschikbaar op aanvraag 

bij hilde demoor: hilde.demoor@broederlijkdelen.be,  

02 213 04 23
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hOEVEEL inVESTEERT BROEdERLiJk dELEn in ELk COnTinEnT?

LATIJNS-AmERIkA 
Eigen middelen 1.606.220 Euro
medefinanciering 2.269.140 Euro
Totaal  3.875.360 Euro
Aantal projecten 88

AFRIkA 
Eigen middelen 1.261.706 Euro
medefinanciering 1.676.061 Euro
Totaal  2.937.767 Euro
Aantal projecten 55

AZIë 
Eigen middelen 206.013 Euro
medefinanciering 172.000 Euro
Totaal  378.013 Euro
Aantal projecten 9

INTERcoNTINENTAAL 
Eigen middelen 111.623 Euro
medefinanciering nihil
Totaal  111.623 Euro 
Aantal projecten 9

ToTAAL
Eigen middelen 3.185.562 Euro
medefinanciering 4.117.200 Euro
Totaal  7.302.762 Euro
Aantal projecten 161

inkOmSTEn

EVOLuTiE RESuLTAAT En EiGEn VERmOGEn

uiTGAVEn

 PRIVATE INkomSTEN

 SubSIdIES

 VERkooP EN dIENSTVERLENING 

INTERNATIoNALE PRoGRAmmA’S 

NooRdwERkING EN PoLITIEkE AcTIES 

ALGEmEEN bEhEER EN FoNdSENwERVING 

4,8 %

14,3 %

15 %

70,7 %41,2 %54 %

Eigen vermogen

Resultaat
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STEun pROJECTEn in hET zuidEn

we steunen 86 projecten enkel met eigen 
middelen uit giften voor € 2.135.766. we 
steunen 75 projecten in medefinanciering 
met de overheid voor € 1.049.796 met 
eigen middelen, aangevuld door overheids-
fondsen voor € 4.117.200.

Voor de medefinanciering hiervan 
deden we in 2013 een beroep op 
de volgende overheden:

Federale overheid: directie-Generaal 
Ontwikkelingssamenwerking - dGd

In het kader van het komyuniti-programma 
voor 2011 - 2013 ontvangt broederlijk delen 
steun voor partnerfinanciering, personele 
samenwerking en educatiewerk. de bijdrage 
van 80 % voor steun aan partnerorganisaties 
bedraagt € 3.863.221. Inclusief partnerover-
schrijdende initiatieven, de werkingskosten 
van coöperanten en de overdracht van 2012 
wordt de totale subsidie € 4.165.650.

Voor de Synergie-projecten (samenwer-
king met andere belgische ngo’s) ontvangt 
broederlijk delen van dGd € 104.271 voor 
2 projecten in haïti. 

Europese Commissie (EC)

de Europese commissie financiert 2 pro-
jecten: 1 in Peru voor € 80.241 en 1 in 
Guatemala voor € 69.467 

Andere donoren die een bijdrage 
leveren aan projectfinancieringen:

provincies

Van 4 provincies ontvangt broederlijk delen 
steun voor projecten:

• west- Vlaanderen, € 12.500
• Limburg, € 59.000 
• Antwerpen, € 8.500 
• Vlaams-brabant, € 14.269 

Steden en gemeenten 

we ontvingen steun van Aalst, Aartselaar, 
Affligem, Alsemberg/beersel, Antwerpen, 
Arendonk, beveren, bierbeek, boechout, 
bornem, brugge, de Pinte, dessel, dilbeek, 
diest, Grimbergen, Grobbendonk, halle 
(Vlaams-brabant), herent, heusden-Zolder, 
heuvelland, hoeilaart, holsbeek, hoogstraten, 
hove, Izegem/kachtem, kapelle-op-den-
bos, kalmthout, kampenhout, Lille, Lint, 
Lommel, Londerzeel, maasmechelen, malle, 
melle, menen, mol, mortsel, Nevele, Nijlen, 
olen, oosterzele/balegem, oud-heverlee/
Vaalbeek, overpelt, Rotselaar, Schilde, Sint-
Gillis-waas, Sint-katelijne-waver, Tervuren, 
Tienen, Vilvoorde, Vorselaar, waarschoot, 
wevelgem, wijnegem, wommelgem, 
wuustwezel, Zoersel en Zottegem. Voor 
noodhulp na de aardbeving in Guatemala 
(7 november 2012) ontvingen we vanuit 5 
gemeenten nog € 4.356. 

Andere organisaties

• 11.11.11: € 247.909 voor het totale pro-
gramma partnerfinanciering

• Stichting Leysen-Luthema: € 60.000 voor 
het werk van onze partnerorganisaties in 
het noorden van burkina Faso

• de Nationale Loterij: € 1.429 voor een 
project in het noorden van oeganda

• PIdPA-hidroplus: € 4.468 voor een pro-
ject in oeganda

• Stichting Gilles: € 15.260 voor het werk 
van 1 partnerorganisatie in de streek van 
Thiès in Senegal

• colibri Foundation for Education: 
€ 69.000 voor 3 partnerorganisaties in 
burundi en 1 in Peru

• Stichting Talitha koum: € 19.000 voor 
het werk van 1 partnerorganisatie in 
Guatemala

Ook voor andere activiteiten heeft 
Broederlijk delen een beroep 
gedaan op dGd:

personele samenwerking:

Voor het uitzenden van 20 coöperanten en 
12 lokale vertegenwoordigers is € 1.616.679 
besteed, exclusief omkaderingskosten. 87 
% van die kosten (€ 1.412.993) wordt door 
dGd gesubsidieerd. dGd subsidieert ook het 
uitzenden van stagiairs en vrijwilligers naar 
het Zuiden voor € 7.649.

werking in Vlaanderen: broederlijk delen 
heeft van dGd € 1.030.837 ontvangen voor 
campagnewerk, politiek werk en animatie 
en vorming,

Tenslotte konden we in 2013 
rekenen op de steun van:

•	 €	 10.000 van de provincie Vlaams- 
brabant en € 5.417 van de provincie 
west-Vlaanderen voor onze werking in 
deze provincies

• het Venture Philantropy Fund van de 
koning boudewijnstichting: € 20.359 
voor de begeleiding van het strategi-
sche reflectie- en veranderingsproces 
van broederlijk delen

• Vdk Spaarbank: € 14.581 als commissie 
en rentebestemming van haar klanten

• de steden Gent en hasselt voor de wer-
king van de regionale diensten oost-
Vlaanderen en Limburg

BROEdERLiJk dELEn STEunT 161 pROJECTEn in 13 LAndEn VOOR 7.302.762 EuRO
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AdRESSEn REGiOnALE diEnSTEn

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
bdwzz.brussel@broederlijkdelen.be

OpGELET ! openingsuren van alle regionale 
diensten: 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

  www.facebook.com/broederlijkdelen

Voor een leefbare en milieuvriendelijke landbouw in Noord

en Zuid slaan milieu-, natuur-, landbouw-, consumenten-

en Noord-Zuidorganisaties de handen in elkaar. Want tegen

2015 moet de honger de wereld uit!
www.detijdloopt.be

keurmerk voor Broederlijk delen 

broederlijk delen draagt het kwaliteitskeur-

merk van de Vereniging voor 

Ethiek in de Fondsenwerving 

(VEF). het keurmerk garan-

deert een eerlijke commu-

nicatie 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 vermijden dat onze 

naam, onze slogan of ons logo (on)bewust 

gebruikt worden voor zaken die niets met onze 

organisatie te maken hebben. Voor meer infor-

matie: Ann Fransen, tel. 02 213 04 74,

ann.fransen@broederlijkdelen.be.

  www.YouTube.com/broederlijkdelen   Twitter: @broederlijkdele


