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Momenteel hebben 24,4 miljoen mensen in Afghanistan humanitaire hulp nodig.
Dat is meer dan het dubbele van de totale Belgische bevolking. Personen met een
beperking worden zoals steeds het hardst getroffen. Revalidatiezorg, psychosociale ondersteuning en het tegemoetkomen aan hun meest dringende noden zijn
dan ook van levensbelang. Een tijdige essentiële ingreep voorkomt langdurige pijn
en zelfs uitsluiting, zeker bij kinderen.
Dit kon ik zelf ervaren toen ik 20 jaar geleden als kinesitherapeut aan het werk was
in het door oorlog geteisterde Soedan. Met betonijzer en leer maakten we prothesen en orthesen zodat duizenden verlamde kinderen weer konden lopen. Velen
van hen werken vandaag de dag mee aan de heropbouw van hun land.
Mahatma Gandhi’s wijze woorden “Alle goede gedachten en ideeën zijn betekenisloos zonder actie” herinneren me er steeds opnieuw aan om in actie te schieten.
Hoe groot of klein die actie dan wel is. Aan het werk gaan met een stuk betonijzer,
een lap stof, maar evengoed met liefde.
Dankzij uw steun kan Handicap International nog meer kinderen bereiken. Technologische ontwikkelingen staan ons toe betere behandelingen te voorzien, zoals
revalidatieoefeningen via smartphones of op maat ge-3D-printe kokers voor prothesen.
Ik dank u van harte voor uw interesse in ons werk. Samen blijven we actie ondernemen.
Erwin Telemans
Algemeen directeur

Onder de Hoge
Bescherming van hare
Majesteit de Koningin
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IMPACT

KO RT G E ZEG D

Een greep uit de actualiteit
Inclusief onderwijs
In de hele wereld zijn er 244 miljoen
kinderen en jongeren tussen 6 en 18
jaar die momenteel niet naar school
gaan. Volgens schattingen heeft een
derde van hen een beperking. Maar
al te vaak wordt er geen of te weinig
aandacht geschonken aan hun specifieke noden. Meer dan de helft van de
kinderen met een beperking maken
niet eens hun lagere school af

162.000

Dankzij Handicap International
konden in 2021 bijna
162.000 kinderen met een
beperking naar school gaan.

© P. GAIRAPIPLI / HI

Ontmijning in Irak
HI gaat door met haar ontmijningsprogramma. In Irak
is meer dan 2000 km² land
verontreinigd met explosieve oorlogsresten. Dankzij
de inzet van drones kunnen
onze ontmijningsteams
heel wat tijd winnen bij het
voorbereidende werk.
© JOHN FARDOULIS / HI

« In Irak hebben we in amper 5 maanden
tijd 5,8 miljoen m² gevaarlijk terrein in kaart
gebracht via drones. Dat zijn meer dan
800 voetbalvelden. De analyse van zo’n
grote oppervlakte in zo’n korte tijd,
dat is nooit eerder gezien.»
Xavier Depreytere, Innovation Project Manager

Handicap International
heeft samen met haar
partner Mobility Robotics
ontmijning met behulp
van drones in de praktijk
gebracht in Tsjaad, Irak en
Libanon. Ze blijven samen
doorwerken aan nieuwe
stukken land zodat meer
bevolkingsgroepen bevrijd
worden van de voortdurende dreiging van explosieven. In de toekomst misschien ook in Oekraïne

5.800.000
m² is reeds
in kaart gebracht

130.780

m² is reeds vrijgemaakt
van explosieven
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INSIDE

WAT ?

Ontmijning

WAAROM?

Honderden burgers
werden al slachtoffer
van een mijnexplosie.
De dreiging zorgt
ervoor dat een deel van
de bevolking niet kan
terugkeren naar hun
oorspronkelijke regio.

WAAR?

Casamance, in het zuiden
van Senegal

SENEGAL
Een leven zonder
dreiging

Context
De Senegalese regio Casamance, ingeklemd tussen Guinee-Bissau en
Gambia en enkel verbonden met de rest van het land in het oosten, is al meer
dan 40 jaar onderwerp van een strijd tussen de overheid en gewapende
onafhankelijkheidsbewegingen. Tussen 1990 en 2000 werden op grote schaal
antipersoons- en antitankmijnen ingezet. Ze vormen tot op de dag van vandaag
een grote bedreiging voor de lokale bevolking. Zelfs gebieden in de buurt van
scholen, medische centra en wegen zijn niet volledig mijnvrij.
Voor haar ontmijningsactiviteiten kan Handicap International rekenen op een
gespecialiseerd team. Vooreerst zijn er de manuele ontmijners die het terrein
centimeter per centimeter met metaaldetectors scannen op explosieven. Daarnaast
beschikt HI ook over de ‘Digger’, een gepantserde ontmijningsmachine die de
aarde omwoelt en zo mijnen tevoorschijn haalt. De ‘Digger’ wordt vooral ingezet
op plaatsen waar vermoedelijk onopspoorbare mijnen liggen en waarbij het risico
op ongevallen met manuele ontmijners te groot is. Ten slotte zullen weldra ook
drones worden ingezet om mijnen op te sporen. Hun effectiviteit werd al bewezen
in de woestijn van Tsjaad en in Irak, maar zal nu ook voor het eerst worden getest
in de dichtbeboste tropische gebieden van Casamance

HELP MEE

Jouw steun voor
ons project?
Doe een gift op
BE80 0000 0000 7777
Belangrijk: dit jaar geeft
elke gift van €40 of meer
recht op een fiscale aftrek
van 45%. Een gift van €40
kost u zo slechts €22.

Joris De Boer

In cijfers

100.000
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2025

m² wil HI
mijnvrij maken

HI-ontmijners zijn aan
de slag in Casamance

tegen dat jaartal
wil Senegal volledig
mijnvrij zijn

1.

Ontmijning

© HANDICAP INTERNATIONAL

Lokale gemeenschappen worden
betrokken bij het bepalen van
prioritaire gebieden die ontmijnd
moeten worden. Ook vrouwen,
ouderen en personen met een
beperking - die vaak over het
hoofd worden gezien – worden
gehoord bij dit beslissingsproces.

2.

Bewustmakingssessies

© J-J. BERNARD - HI

Samen met de Senegalese
Vereniging voor Mijnslachtoffers
wordt de plaatselijke bevolking
gewezen op de risico’s van
explosieve overblijfselen van
de oorlog en hoe ze ongevallen
kunnen vermijden.

3.

Eenmaal bepaalde gebieden zijn
vrijgemaakt, ondersteunt Handicap
International de bevolking: via
de schenking van bouwmaterialen, zodat op ontmijnde stukken
land woningen kunnen worden
gebouwd, en via opleidingen,
zodat meer mensen in hun eigen
inkomen kunnen voorzien.

© J-J. BERNARD - HI

Economische
ondersteuning
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INSTANT

© TILL MAYER / HI

Een klein meisje
fietst door de straten
van het Oekraïense
Borodyanka. Dankzij
het internationale
akkoord over
het gebruik van
explosieve wapens
in dichtbevolkte
gebieden dat er zit
aan te komen, staan
we alweer een stapje
dichter bij een minder
bedreigende wereld,
ook voor kinderen.
Handicap International
zal blijven druk zetten
om te verzekeren
dat dit akkoord échte
verandering brengt
voor diegenen die
door oorlog worden
getroffen
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INSPIRATION

MENSEN MET EEN
BEPERKING HARDST
GETROFFEN

© TILL MAYER / HI

Ó
De achttienjarige Fazal kreeg een prothese
nadat hij zijn been verloor door een mijn.
Op deze foto is hij te zien terwijl hij oefeningen doet tijdens een revalidatiesessie in het
revalidatiecentrum in Kandahar.

Sinds de taliban in augustus 2021 de macht in
Afghanistan overnamen is de humanitaire situatie
erg verslechterd. 24,4 miljoen mensen - 55% van de
bevolking - hebben humanitaire hulp nodig. Mensen
met een beperking worden het hardst getroffen
door de huidige crisis. Handicap International zette
het voorbije jaar enkele nieuwe programma's op om
tegemoet te komen aan de grootste noden.

Bijna 80% van de volwassenen
heeft een beperking

© HANDICAP INTERNATIONAL

Impact op gezondheidszorg

Eric Weerts (2e van links), noodhulp- en
revalidatiespecialist bij Handicap International

© HANDICAP INTERNATIONAL

Afghanistan is één van de meest
verontreinigde landen op vlak van
oorlogsexplosieven en antipersoonsmijnen, waarbij kinderen onevenredig
zwaar worden getroffen. Als gevolg
van oorlog, mijnen en ontplofbare
oorlogsrestanten, gewapende conflicten en beperkte toegang tot gezondheidsdiensten en voeding heeft bijna
80% van de volwassenen een fysieke,
functionele, zintuiglijke of andere
beperking. Ruim 2,5 miljoen kinderen
en volwassenen – 13,9% van de
bevolking – leven met een ernstige
handicap.

Ó 
Drie zwaargewonde jongens worden behandeld op de afdeling intensieve zorg van het
revalidatiecentrum in Kandahar, Afghanistan.

“Het gebrek aan gezondheids- en
preventiezorg maakt dat er nu meer
kinderen met een beperking worden
geboren. Daarnaast zien we dat de
situatie van mensen met een beperking verergert en ook hun handicap
verslechtert”, getuigt Eric Weerts,
noodhulp- en revalidatiespecialist bij
Handicap International.
Onze organisatie biedt met een team
van meer dan 400 medewerkers in het
land, levensnoodzakelijke revalidatie
en psychosociale ondersteuning in één
van de enige twee revalidatiecentra
in Kandahar. Het voorbije jaar werden
bovendien enkele nieuwe programma’s opgezet. De regimewissel en de
daaropvolgende internationale sancties
hadden een directe impact op de gezondheidszorg. Ziekenhuizen en vooral
trauma-afdelingen functioneerden nog
op 20% van hun capaciteit. “Mensen
kregen een minimum aan zorg”, vertelt
Eric Weerts. “Na enkele dagen op de
spoedafdeling werd de patiënt uit het
ziekenhuis ontslagen, zonder verdere
opvolging of revalidatie. Het zorgde ervoor dat zeer veel mensen een beperking ontwikkelden; door bijvoorbeeld
onvoldoende stimulatieoefeningen of
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onvoldoende advies om complicaties te
voorkomen.”
Handicap International richtte daarom
een speciale unit op in het ziekenhuis in
Kandahar, waar mensen na hun opname nog tot 15 dagen kunnen verblijven
om de nodige zorg en ondersteuning
te krijgen. “Dat gaat van het geven van
concrete, praktische info over protheses na een amputatie tot de opvang
van mensen die eventuele infecties
of complicaties kunnen krijgen als ze
onvoldoende worden opgevolgd.”

Ò
De ingang van het revalidatiecentrum in
Kandahar, in het Engels beter bekend als
het “PRC, Physical Rehabilitation Center.”

Handicap International geeft ook financiële steun aan gezinnen
zonder inkomen, zoals dat van Abdul, zodat ze zelf kunnen beslissen
over de uitgaven die voor hen het meest noodzakelijk zijn.

© JAWEED TANVEER / HI

« Meer dan 90% dreigt onder
de armoedegrens te vallen. »

© M.A.AKBAR / HI

Ô

Ò
De teams van psychologen
van Handicap International
verlenen psychosociale
steun aan de Afghaanse
bevolking en helpen hen om
te gaan met hun angsten
en hun zelfvertrouwen te
herwinnen. Zeer belangrijk,
vooral in de context van
ongelijkheid die vrouwen
ervaren in Afghanistan.

© O. ZERAH / HI

Vrouwenrechten onder druk

Armoede en voedselonzekerheid
Bijna 19 miljoen mensen in Afghanistan leven in acute
voedselonzekerheid en 1,1 miljoen kinderen zijn ondervoed.
“Het is één van de grote oorzaken van handicaps bij kinderen”, aldus Eric Weerts. Het voorbije jaar zagen we duidelijk meer ondervoeding bij zuigelingen, waardoor de kans
vergroot op een motorische, psychologische of mentale
beperking. Er werden daarom specifieke ondersteuningsprogramma’s opgezet om moeders te informeren over hoe
ze hun kind kunnen stimuleren en hun ontwikkeling kunnen
opvolgen.
Door geldgebrek en stijgende prijzen, een stijgende werkloosheid en niet-betaalde salarissen – die de belangrijkste
drijfveren van de huidige crisis zijn – hebben steeds meer
mensen geen geld voor voedsel. Dit jaar dreigt meer dan
90% van de Afghanen onder de armoedegrens (1,90 euro
per dag) te vallen.
Sinds het voorjaar bieden we economische ondersteuning
aan mensen in zeer kwetsbare situaties, onder wie personen met een beperking en hun familie. Het gaat bijvoorbeeld om een cashdonatie waarmee men basisbehoeften
– zoals voedsel of een doktersbezoek – kan bekostigen of
men kan ingezet worden in de gemeenschap; waarvoor
men vervolgens een cashdonatie of voedsel ontvangt.

De psychosociale situatie van de Afghaanse bevolking is
zeer verontrustend. Men is erg bezorgd om de economische
situatie. Er staat bovendien veel druk op de positie van
vrouwen en meisjes. Handicap International trekt een duidelijke lijn. “Als lokale autoriteiten ons zouden opleggen dat
we geen vrouwen meer mogen behandelen, trekken we ons
terug uit die regio. Geen vrouwen, dan ook geen mannen
meer”, stelt Eric Weerts. Zo studeren er dit jaar 22 meisjes
af in het trainingscentrum in Kandahar waar we opleidingen
bieden aan kinesisten. “We hebben de autoriteiten kunnen
overtuigen dat het essentieel is dat zij afstuderen om vervolgens in ziekenhuizen aan de slag te gaan en die toegankelijke zorg voor iedereen te kunnen blijven garanderen”
Lynn Symons

« Als lokale autoriteiten ons zouden
opleggen dat we geen vrouwen meer
mogen behandelen, trekken we ons terug
uit die regio. Geen vrouwen, dan ook
geen mannen meer »
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INTERVIEW

FANNY
MRAZ

« Voor het slagen van onze
projecten staat de veiligheid
van onze teams op de eerste
plaats »

© HANDICAP INTERNATIONAL

Je bent directeur Noodsituaties
bij Handicap International, wat
houdt dat precies in?
Ik ben verantwoordelijk voor het
opzetten van alle acties van HI in
noodsituaties. Enerzijds zorg ik met
mijn ploeg voor de voorbereiding van
lokale teams op alle mogelijke noodscenario's zoals een gewapend conflict of een natuurramp. Anderzijds
leid en ondersteun ik deze teams
wanneer ze tussenkomen bij een
noodsituatie, zoals in Oekraïne of
Pakistan op dit moment.

Wat kan je vertellen over de
interventie in Oekraïne?
Nog voor het conflict was begonnen,
hielden we de situatie al goed in de
gaten. Eenmaal de oorlog effectief uitbrak, hebben we snel twee evaluatiemissies opgestart. Zowel in Oekraïne
als in de buurlanden. Daardoor konden
we snel beslissen om een interventie
te beginnen in Oekraïne. We komen
zo tegemoet aan de noden van ontheemde personen en andere getroffen bevolking, maar ook aan die van
Oekraïense vluchtelingen in Moldavië.

Wat doet Handicap
International op dit moment?
Vandaag is HI aanwezig in 5 plaatsen
in Oekraïne. We voorzien kinesitherapeutische sessies, mentale en psycho-

sociale steun, maar ook noodhulppakketten en financiële hulp. Onze teams
organiseren ook sensibiliseringsacties
over de risico’s van overgebleven
oorlogsmunitie, zowel voor de lokale
bevolking als voor humanitaire organisaties.
Dankzij onze logistieke arm helpen
we andere ngo’s bij de opslag en het
transport van hulpgoederen. Zelfs tot
zeer dicht bij de frontlinies.
Ten slotte zorgen we ervoor dat
iedereen toegang heeft tot de geboden hulp, daarbij kijken we vooral naar
personen met een beperking.

Wat is de grootste uitdaging
voor de teams ter plekke?
Onze collega’s leven er in een stressvolle en onstabiele omgeving. Velen

van hen hebben sinds het begin van
het conflict ernstige trauma’s opgelopen. Onze dagelijkse uitdaging is de
veiligheid van onze teams te waarborgen, vooral bij de logistieke operaties
in gebieden waar raketaanvallen
plaatsvinden. Voor het slagen van
onze projecten staat de veiligheid van
onze teams op de eerste plaats.

Hoe zie jij de situatie in
Oekraïne evolueren?
Sinds het begin van de oorlog hebben
zich steeds grote veranderingen
voorgedaan. Zowel voorspelbare
als onvoorspelbare veranderingen.
Het is moeilijk om de toekomst te
voorspellen, maar dit conflict zal nog
niet meteen over zijn en het zal een
dramatische impact blijven hebben op
de burgerbevolking. Humanitaire hulp
zal noodzakelijk blijven
Nicolas Daubry

DE AANWEZIGHEID
VAN HI IN OEKRAÏNE
Lviv

Kharkiv

Vinnytsja
Tchernivtsi

OEKRAÏNE

Dnipro
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INFLUENCE

EEN PRACHTIGE OVERWINNING!

Niet te geloven. We vieren dit jaar de 25e verjaardag van het Verdrag inzake het Verbod op
Mijnen, en net nu wordt een nieuwe grote stap gezet om burgers te beschermen tijdens gewapende conflicten. Op 18 november zal in Dublin immers een nieuw internationaal akkoord worden aangenomen dat het gebruik van explosieve wapens in dichtbevolkte gebieden verbiedt.

Een zaadje werd geplant,
het idee groeit verder
Stap voor stap wordt de boodschap
van HI en haar partners van INEW
verspreid en uiteindelijk neemt Ierland
vanaf 2019 het voortouw in het diplomatieke proces om het gebruik van
explosieve wapens in dichtbevolkte
gebieden te beperken.

Drie jaar lang wordt er onderhandeld
om tot een tekst te komen die voor
elk land aanvaardbaar is. Maar de
grootste overwinning is de verandering die plaatsvindt in de hoofden van
de mensen. Niemand kan vandaag de
dag nog de omvang ontkennen van
de menselijke tragedie die gepaard
gaat met bombardementen en beschietingen in stedelijke gebieden.

Wat zal dit akkoord
veranderen?
Via het akkoord zullen landen verplicht worden om het gebruik van
explosieve wapens in dichtbevolkte
gebieden te beperken en zo burgerslachtoffers zoveel mogelijk te voorkomen. Het verbindt deze landen er ook
toe eventuele slachtoffers te helpen
en schade van burgerlijke infrastructuur te herstellen.

Wat met België ?
Het Belgische parlement heeft op
21 april 2021 een historische resolutie
aangenomen tegen bombardementen en beschietingen in dichtbevolkte

gebieden. Door voor deze resolutie te
stemmen, riepen onze parlementsleden België op om het nieuwe internationale akkoord te steunen. Ons
land heeft ondertussen verklaard het
akkoord mee te zullen onderschrijven
tijdens de conferentie van 18 november in Dublin.

Is alles daarmee afgehandeld?
Allesbehalve! Eenmaal het akkoord
wordt geratificeerd, moeten de
verschillende landen de bepalingen
natuurlijk ook uitvoeren. Handicap
International en haar partners van
INEW volgen dat proces op de voet
via de zogenaamde Explosieve
Wapens Monitor: opgericht in 2022
en bedoeld om militair beleid en
praktijken in de gaten te houden en zo
de bescherming van burgerbevolking
tegen explosieve wapens te waarborgen. Ons doel is om échte verandering
te brengen voor personen die getroffen worden door oorlog
Aurore Van Vooren

© HANDICAP INTERNATIONAL

De bestemming is in zicht, de
weg ernaar was lang. Handicap
International (HI) en een aantal andere
humanitaire organisaties worden al
in 2011 gealarmeerd over het aantal
burgerslachtoffers dat er valt tijdens
gewapende conflicten en richten
daarom INEW op, het Internationaal
Netwerk tegen Explosieve Wapens.
Gedurende al deze jaren probeert
Handicap International het grote
publiek te overtuigen van de impact
die conflicten hebben op de plaatselijke bevolking, met Syrië en Jemen als
stuitende voorbeelden. Ze lanceert een
grote campagne waarmee ze naast de
publieke opinie ook de politieke leiders
probeert te overtuigen dat er dringend
actie nodig is.
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OP ZOMERTOURNEE DOORHEEN
HET LAND
LaSemo (Edingen), #WeMoveTogether (Meulebeke, Brussel en Villers-la-Ville), het Summer Music Festival (Dour), les
Retrouvailles (Luik), ... Onze ngo deed deze zomer heel wat events aan.

De HI-stand wordt elke keer opnieuw bemand door vrijwilligers. “We
hebben heel wat vrijwilligersgroepen. Vooral de groepen in Gent, Luik,
Brussel en Bergen zijn heel actief.
Maar ons doel is een vrijwilligersgroep
in elke provincie”

Nicolas Dewaelheyns

De sensibiliseringsactiviteiten stoppen
echter niet aan het eind van de zomer.
“Het zijn de festivalorganisatoren zelf
die ons contacteren ... Zeer gemakkelijk! We bekijken eerst altijd of het
evenement wel bij ons past. Soms
moeten we aanbiedingen daarom
weigeren. Een nazomers evenement
waar we echter niet omheen kunnen
is Les Retrouvailles in Luik (voorbije
3 en 4 september). Dat festival geeft
ons altijd veel zichtbaarheid.”
© SOPHIE RENAUT / HI

“Het festivalpubliek is een jong publiek dat vooral uit studenten bestaat.
Een zeer nieuwsgierige generatie.
Jongeren stellen veel vragen en
wandelen pas door nadat ze een antwoord hebben gekregen. Sommigen
leren Handicap International voor de
eerste keer kennen. Anderen weten
perfect waar we mee bezig zijn.”
Naast veel informatie heeft Handicap
International meestal ook een protheseparcours in de aanbieding.

“Bezoekers proberen met een aangebonden prothese en krukken rond
te wandelen langs een parcours. Via
die weg sensibiliseren we hen op
een interactieve manier over fysieke
beperkingen. Daarnaast hebben we
ons VR-ontmijningsspel: dankzij een
virtualrealitybril lijkt het alsof de speler
zich in een mijnenveld bevindt. Met
een mijndetector moet die trachten
het terrein over te steken tot aan een
gewonde vrouw.”

« Daarnaast hebben we ons
VR-ontmijningsspel: dankzij
een virtualrealitybril lijkt
het alsof de speler zich
in een mijnenveld bevindt.
Met een mijndetector moet
die trachten het terrein
over te steken tot aan een
gewonde vrouw. »
© TANITA MANNIE / HI

“Het is belangrijk voor onze zichtbaarheid, maar ook om bezoekers te
sensibiliseren”, zegt Tanita Mannie,
de nieuwe coördinatrice van het
vrijwilligersnetwerk van Handicap
International België. “Door aanwezig
te zijn op evenementen krijgen we
de kans om ons werk, onze projecten
en onze innovatieve technieken uit
te leggen. Het is zeer leuk om met
de mensen te praten en om vragen
te krijgen die we misschien niet altijd
verwachten.”

4O JAAR HANDICAP INTERNATIONAL.
VIER MET ONS MEE!
Op 1 december 2022 viert Handicap International haar 40-jarig bestaan.
40 jaar waarin we mensen met een beperking uit de hele wereld ondersteunen.
Sinds haar ontstaan is de organisatie heel wat veranderd. Kom ontdekken hoe
Handicap International vandaag werkt en voor welke uitdagingen we staan.
Wat?
Leer de 1001 facetten van Handicap
International kennen via workshops,
tentoonstellingen, ...
Wanneer?
1 december 2022, van 14u to 17u30
Waar?
Steenweg op Etterbeek 180 1040 Brussel
(gemakkelijk bereikbaar via metro of
bus, parking op wandelafstand)
Meer info en inschrijvingen:
www.handicapinternational.be

© HANDICAP INTERNATIONAL

EEN GLOEDNIEUW SPEL
VOOR SCHOLEN

Ons nieuwe spel over handicaps en
inclusie voor jeugdbewegingen en
scholen kan niet wachten om gebruikt te worden. Het doel? Kinderen
en jongeren laten nadenken over
de situatie van personen met een
beperking, in België en in de rest van
de wereld, en hen bewustmaken dat
iedereen kan bijdragen tot een inclusievere wereld. Daarnaast leren ze
meer over de verschillende projecten
van Handicap International.
Het spel is ontwikkeld voor kinderen
van 14 tot 16 jaar en kan gespeeld
worden met groepen tussen 15 en 25
spelers. Het enige wat je nodig hebt
is een (klas)lokaal, 2 uur speeltijd en
een medewerker of vrijwilliger van
Handicap International. Meer weten?
Contacteer Aurore Van Vooren via
a.vanvooren@hi.org.
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25 jaar geleden werd het Verdag inzake het Verbod op Antipersoonsmijnen ondertekend. Een historische overwinning! De dreiging blijft echter veel
langer bestaan: eenmaal in gebruik blijft een mijn
nog tientallen jaren actief. En de slachtoffers ervan
hebben hun hele leven lang ondersteuning nodig.

Onze strijd tegen
gewapend
geweld gaat door.

Neem Handicap
International
op in je testament
of doe een gift via
BE 80 0000 0000 7777
Meer info op
www.handicapinternational.be
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BURGERS ZIJN
DE GROOTSTE
SLACHTOFFERS
VAN ANTIPERSOONSMIJNEN.
4O% VAN DEZE
SLACHTOFFERS
ZIJN KINDEREN.

