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Menselijkheid, inclusie, engagement en 
integriteit. Het zijn de waarden van Handicap 
International en de drijfveren bij al onze 
dagelijkse activiteiten.

Dankzij een verbeterd managementsysteem, 
gebouwd op een gedreven team en een 
duidelijk plan, was het mogelijk om het hoofd 
te bieden aan de gevolgen van COVID-19 
en een groeiend aantal crisissituaties in de 
landen waar we actief zijn. 

Het waren de personen met een beperking 
en andere kwetsbare groepen die de grootste 
impact voelden van de gezondheidscrisis. 
Onze teams stelden alles in het werk om 
de verspreiding van het virus tegen te gaan 
en risicogroepen te beschermen tegen een 
besmetting. Tegelijkertijd zorgden we voor 
een heropstart van de toegang tot essentiële 
diensten als gezondheidszorg en onderwijs. 

We bleven actief op meerdere fronten, zo-
als directe toegang tot revalidatiezorg, het 
voorkomen van bijkomend menselijk leed via 
voorlichting over het gevaar van mijnen, en de 
ondersteuning van lokale gemeenschappen. 
Onze interventies in Oeganda, Irak en Cuba 
- de drie landen die in dit rapport in de kijker 
staan - illustreren dit op een mooie wijze.

In België gingen we verder met bewustma-
kingscampagnes over het belang van kwali-
teitsvolle revalidatie, een sleutelelement in het 
proces naar meer autonomie en een waardig 
leven voor personen met een beperking. In 
het proces naar een algemeen verbod op 
bombardementen in dichtbevolkte gebieden 
betrokken we het federaal parlement. Zo gaan 
we verder met onze inspanningen naar een 
wereld met minder geweld.

Bedankt voor uw steun aan Handicap Interna-
tional en om zo uw steentje bij te dragen aan 
een betere wereld. Samen staan we zoveel 
sterker.

 Voorwoord 

Erwin Telemans, algemeen directeur

1.  Aantal personen die in 2021 rechtstreeks werden 
begunstigd door de activiteiten van HI en onze partners. 
Eenzelfde persoon kan door meerdere van deze diensten 
of activiteiten worden geholpen. Daarom is het mogelijk 
dat, ondanks onze inspanningen, een aantal van hen meer 
dan eens geteld zijn. 

2.  Diensten in verband met huisvesting, infrastructuur, 
communicatie en openbaar vervoer; diensten in verband 
met justitie, burgerschap en politieke participatie; sociale 
diensten; onderwijsdiensten; economische diensten; 
watervoorziening, riolering en hygiëne.

3.  Terugdringing van gewapend geweld (met inbegrip van 
mijnbestrijding), risicobeperking bij natuurrampen en 
aanpassing aan de klimaatverandering, bescherming 
tegen misbruik en geweld, humanitaire acties rond 
inclusie, gender en beperkingen.

ONZE IMPACT   
IN 2021

3,13 miljoen  
directe begunstigden1

Begunstigden per 
thema

SOCIAAL & INCLUSIE2 

952.244   
personen

GEZONDHEID & PREVENTIE  

1.282.450   
personen

REVALIDATIE  

371.915   
personen

WAARONDER BESTRIJDING 
VAN GEWAPEND GEWELD  

774.802   
personen

BESCHERMING EN 
RISICOBEPERKING3 

1.146.717   
personen
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PROJECTEN IN DE KIJKER

Vietnam 
OpenTeleRehab is een softwareplatform waarop 
gebruikers revalidatieschema’s op maat kunnen vinden. 
Revalidatieprofessionals verstrekken permanente 
ondersteuning aan de patiënt en volgen de therapie 
op via chat of videocommunicatie. Deze applicatie 
is bedoeld om de toegang tot revalidatiediensten te 
verbeteren.    

In cijfers: In Vietnam kregen 100 revalidatieprofessionals 
een opleiding in het gebruik van de applicatie.

DR Congo
Veilige en inclusieve mobiliteit

Dit project is er gekomen in samenwerking met de 
overheid en met lokale ngo’s voor verkeersveiligheid. 
Het doel is de risico’s op verkeersongevallen in 
Kinshasa terug te dringen. Daarnaast werden ook 
bewustmakingsacties opgezet in de strijd tegen de 
verspreiding van het coronavirus in het openbaar 
vervoer van Kinshasa. Desinfecteren van taxi’s en 
sensibiliseren van chauffeurs en passagiers zijn 
enkele van de maatregelen.

In cijfers: 72.824 personen werden gesensibiliseerd

Haïti
Stimuleren van de professionele en sociale 
inschakeling van personen met een handicap  

Via dit project dat werd uitgerold in Port-au-Prince 
en Cap Haïtien wilde HI werkgevers aanmoedigen om 
personen met een beperking aan te werven. Dankzij de 
invoering van opleidingstrajecten wordt hun toegang tot 
beroepsopleidingen gestimuleerd en de uitwerking van 
inclusievere diensten zorgt voor een betere toegang tot 
de arbeidsmarkt.  

In cijfers: 398 personen met een beperking kregen 
begeleiding, 8 centra voor beroepsopleidingen werden 
gesteund, 28 ondernemingen werden benaderd.
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60  
interventielanden

452  
projecten

4.755 
medewerkers* 
*De medewerkers worden weergegeven  
in voltijds equivalenten op jaarbasis.Interventielanden

In de kijker

 Handicap International  
 wereldwijd 
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 Landen in de kijker 

De inclusie van personen 
met een beperking 
verbeteren

Cuba

Handicap International is sinds 1998 
actief in Cuba en werkt er nauw samen 
met drie plaatselijke organisaties van 
personen met een beperking (ANCI, 
ACLIFIM en ANSOC). In 2021 spitste 
HI zich onder meer toe op de sociaal-
economische inclusie van personen met 
een handicap, op revalidatie binnen 
de gemeenschap (Community Based 
Rehabilitation - CBR), en op risicobe-
heersing bij natuurrampen.

op Belgische fondsen voor humanitaire 
hulp. Tussen 2020 en 2021 hebben 
deze zeven ngo‘s met financiële steun 
van de Belgische Ontwikkelingssamen-
werking een pilootproject opgezet om 
de gevolgen van de COVID-19-crisis 
op de bestaande humanitaire crisissen 
te beperken.
In het kader van het BAHIA-programma  
hielpen de HI-teams in Oeganda de 
verspreiding van de pandemie indam-
men door meer middelen in te zetten 
voor preventie en acties van plaatselijke 
gemeenschappen en van lokale en 
internationale actoren. Ze boden tevens 
hulp aan de meest kwetsbare perso-
nen om ook hun recht op toegang tot 
essentiële diensten te vrijwaren en hen 
weerbaarder te maken ten aanzien van 
de nieuwe behoeften die het gevolg zijn 
van de pandemie.

BAHIA

Oeganda 

BAHIA staat voor Belgische Alliantie  
voor Humanitaire Internationale Actie.  
De vereniging bestaat uit zeven 
Belgische ngo‘s, waaronder Handicap 
International, en kan aanspraak maken 

3.377 
Onze teams boden rechtstreekse 
steun aan 3.377 personen.

© TIKO / HI

© LAYLA AERTS / HI
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Het CBR-project, dat werd 
gefinancierd door de Belgische 
Ontwikkelingssamenwerking 
(DGD), liep eind 2021 af. Handicap 
International bouwde doorheen de 
jaren in een deel van het land een 
netwerk op van gemeenschapswerkers 
die samen met teams van specialisten, 
mensen met een handicap, hun familie 
en de gemeenschap ondersteunen. 
Het uiteindelijke doel is te kunnen 
voortbouwen op de verworven ervaring 
en methoden te ontwikkelen om het 
CBR-model te institutionaliseren.
Handicap International heeft in 
2021 twee projecten opgezet rond 
sociaaleconomische inschakeling 
van personen met een handicap. 

Deze initiatieven vonden plaats in de 
provincies Santiago en Granma en 
beoogden onder meer de begeleiding 
van personen met een handicap 
binnen tewerkstellingsprojecten, 
capaciteitsuitbreiding van de 
belangrijke spelers op het gebied van 
werkgelegenheid en de oprichting van 
nieuwe opleidingsvoorzieningen die 
inclusief werken.

14.361 
personen met een handicap kregen 
ondersteuning vanuit het CBR-project.

900 
personen met een handicap werden 
ondersteund om een economische 
activiteit te vinden.

Sensibilisering rond de 
risico‘s van mijnen

Irak

Handicap International heeft in Irak 
een sensibiliseringsproject opgezet 
over het gevaar van achtergebleven 
mijnen en hoe de risico‘s tot een 
minimum te beperken. In de provincie 
Ninema kregen gemeenschappen 
die terugkeren naar gebieden die 
nog bezaaid zijn met achtergelaten 
oorlogsexplosieven op die manier een 
beter inzicht in de risico‘s die in deze 
gebieden voorkomen.
HI heeft haar aanpak aangepast 
aan de COVID-19-realiteit. Om 
deze bevolkingsgroepen bewust 
te maken van de risico‘s van 
dergelijke springtuigen en hoe er 
veilig mee om te gaan, werd een 
massamediacampagne uitgerold. 
Volgens de schattingen van de 
organisatie werden onrechtstreeks 
zo‘n 574.134 personen 
bereikt via informatieborden, 
bewustmakingsboodschappen 

via auto‘s met luidsprekers en een 
uitzending op radio en televisie.
De ngo heeft tot slot in Msherfa, 
in het westen van Mosoel, een 
veiligheidscomité opgericht. Zo heeft 
ze de capaciteit versterkt om de 
gevaren in zones die nog bezaaid zijn 
met achtergelaten springtuigen beter 
onder controle te houden. Dit zowel op 

gemeenschapsniveau als op nationaal 
niveau, en op een duurzame wijze. 

5.300 
personen werden rechtstreeks bereikt 
bij de bewustmakingssessies rond 
risico’s van mijnen.

© F. VERGNES / HI
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 In België 

Het Belgisch parlement bindt de strijd aan tegen 
gewapend geweld
De huidige conflicten bevestigen nog 
maar eens dat burgers de voornaam-
ste slachtoffers zijn van gewapend 
geweld. Handicap International strijdt 
al jarenlang zij aan zij met andere ac-
toren uit het maatschappelijk midden-
veld voor een politieke verklaring van 
staten om het gebruik van explosieve 
wapens in woongebieden tijdens con-
flicten te verbieden.
Eind april 2021 heeft het Belgisch 
parlement zijn steun uitgesproken voor 
dit initiatief en de regering verzocht 
om de verklaring te steunen. Dit en-
gagement werd opnieuw aangehaald 
tijdens de inhuldiging van een – tijde-
lijk – ‘Monument voor de Onbekende 

Burger’ op het Albertinaplein in hartje 
Brussel. Tijdens de ceremonie namen 
Belgische parlementsleden en verte-
genwoordigers van de stad Brussel 

het woord. Ook Axelle Red, ambas-
sadrice van Handicap International, 
sprak haar engagement uit in de strijd 
tegen gewapend geweld.

#WeMoveTogether
Beweging voor meer mobiliteit

In mei 2021 lanceerde Handicap International de zes weken durende campagne 
#WeMoveTogether. De organisatie riep de Belgen op om mee te stappen en intus-
sen stil te staan bij het belang van mobiliteit en zelfredzaamheid. Met dit initiatief 
wou de ngo het publiek bewustmaken van de noodzaak van goede en toegan-
kelijke revalidatiezorg voor personen met een beperking. Handicap International 
stippelde samen met veertien partners in België veertien wandelroutes uit die je 
kon downloaden via de website van de organisatie. In het licht van deze campagne 
bracht Handicap International de Blauwe Veters opnieuw onder de aandacht. Ze 
staan symbool voor het recht op mobiliteit voor alle personen met een handicap. 
Bekende gezichten zoals radiopresentator Sven Ornelis, presentatrice Emilie Dupuis 
en atlete Léa Bayekula, die brons behaalde op de 100 m tijdens het Europees 
kampioenschap para-atletiek in 2021, zetten hun schouders onder deze campagne. 
Nadat ze haar naam al had verbonden aan de campagne #WeMoveTogether toonde 
de para-atlete zich graag bereid om ambassadrice te worden van de ngo.
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© ALEXANDRA BERTELS

Koninklijk 
bezoek
Op 19 januari 2021 bracht H.M. 
Koningin Mathilde een bezoek 
aan de kantoren van Handicap 
International in Brussel. De 
vorstin toonde bijzonder veel 
belangstelling voor de verschil-
lende thema’s die aan bod kwa-
men en stelde heel wat vragen 
aan onze medewerkers.

© ALEXANDRA BERTELS
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Handicap International waakt over het moreel, waardig en 
aanvaardbaar gedrag van iedere persoon die voor en met de 
organisatie werkt, en ten aanzien van iedere persoon voor 
wie de organisatie zich inzet.

De gedragscode is in dat opzicht een cruciaal document 
waarin is bepaald hoe de leden van de organisatie zich 
moeten gedragen. Alle vrijwilligers, stagiairs of werknemers 
moeten dit beleidsdocument dan ook ondertekenen bij hun 
indiensttreding bij de organisatie en dit in alle landen waar 
HI aanwezig is. Door deze ondertekening verbinden onze 
medewerkers zich er onder meer toe zich niet schuldig te 
maken aan corruptiepraktijken en geen seksuele betrekkin-
gen te hebben met de begunstigden.

Naast de gedragscode werden drie institutionele beleidslijnen 
uitgewerkt om de begunstigden van onze activiteiten tijdens 
hun contacten met HI te beschermen. Het gaat om het Beleid 
inzake bescherming tegen uitbuiting, misbruik en seksuele 
intimidatie; het Beleid inzake kinderbescherming; de Bescher-
ming tegen fraude en corruptie. HI hanteert nultolerantie voor 
elke overtreding van deze beleidslijnen en ontwikkelde instru-
menten om mogelijke beschuldigingen of vermoedens van 
schendingen vast te stellen, te behandelen en aan te pakken.

Deze mechanismen zijn inclusief en toegankelijk waardoor 
ieder die dit wenst een klacht kan indienen bij de organi-

satie, ongeacht de drempel die deze persoon zou kunnen 
ervaren. Er kan bijvoorbeeld een ‘klachtenbus’ ter beschik-
king worden gesteld van de begunstigden, samen met een 
specifiek telefoonnummer of meldpunt waar een boodschap 
kan worden ingesproken. Personen met toegang tot internet 
kunnen een online klachtenformulier invullen op de website 
hi.org. Daarnaast beschikt elke vestiging van de organisatie 
over een ‘aanspreekpersoon integriteit’ die instaat voor de 
opleidingen en de registratie van eventuele meldingen. De 
werknemers van HI kunnen met hun eventuele klachten ook 
terecht op het intranet van de ngo.

Handicap International heeft een gecentraliseerd en beveiligd 
systeem opgezet om meldingen over de schending van haar 
institutionele beleidslijnen en gedragscode te registreren en 
te behandelen. Verder breidt HI haar inclusieambitie uit naar 
de andere organisaties binnen de sector en is de ngo gestart 
met opleidingen voor organisaties die inclusiever willen 
werken met verschillende doelgroepen. Alle acties worden 
uitgerold in overeenstemming met de minimumnormen van 
het integriteitscharter die aan de Belgische organisaties 
worden opgelegd.

Handicap International (HI) is erg begaan met de integriteit en bescherming van de 
begunstigden van haar projecten, haar medewerkers en de vele partners met wie de 
organisatie samenwerkt. De monitoring van deze integriteit gebeurt aan de hand van 
meerdere controlemechanismen, waaronder het institutionele beleid, de gedragscode 
en het klokkenluidersmechanisme bij eventuele schendingen.

 Integriteit en maatschappelijke 
 verantwoordelijkheid 
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Ik behandel elke begunstigde met respect in elke vorm 
van verbale en geschreven communicatie.
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 Jaarrekening Handicap International 
De inkomsten van het boekjaar 2021 bedragen 12.325.243 euro, dat is een stijging 
met 2% ten opzichte van 2020. Deze stijging is hoofdzakelijk toe te schrijven aan 
de institutionele donateurs. De inzameling van privéfondsen is daarentegen gedaald 
met 5%.

Inkomsten

€ 446.653
uitzonderlijke opbrengsten en andere 

€ 4.510.995
inzameling van privéfondsen

€ 7.367.596
institutionele fondsen

FOCUS 2021 BELGIË

Inzameling van privéfondsen  
De bruto-inkomsten uit de inzameling van privéfondsen zijn lichtjes gedaald ten 
opzichte van het voorgaande jaar: van 4,7 miljoen euro naar 4,5 miljoen euro. 
Waaraan is deze daling te wijten? De overstromingen van juli 2021 brachten in 
België een terechte solidariteitsgolf op gang voor de slachtoffers van de natuur-
ramp. Daardoor noteerden we een terugval van de giften voor juli en augustus. 
Tussen november 2020 en mei 2021 vielen de straatwervingsactiviteiten voor 
nieuwe donateurs stil door de gezondheidscrisis. Dankzij een betere verzen-
dingsstrategie zijn we er echter in geslaagd het aantal brieven dat per post aan 
onze donateurs wordt verstuurd, met 27% terug te dringen. Naast deze positie-
ve noot willen we ook onze succesvolle eindejaarscampagne ten voordele van 
Rwanda aanhalen. Bij de grote donateurs en bedrijven werd in 2021 bijna het 
dubbele aan fondsen opgehaald in vergelijking met 2020. 

Institutionele fondsen
De inkomsten afkomstig van institutionele donateurs bedragen 7,4 miljoen euro. 
Dat is een stijging met 8% ten opzichte van vorig jaar. Door toedoen van de  
COVID-19-crisis is 2021 een bijzonder jaar geweest voor het uitrollen van projec-
ten. Het was bovendien het slotjaar van de DGD-raamovereenkomst 2017-2021. 
Op basis van deze overeenkomst werden zeven landen gefinancierd. In juli 2021 
werd een nieuwe raamovereenkomst (2022-2026) voorgelegd aan de DGD.
Handicap International verwierf via de humanitaire hulpafdeling van de DGD ook 
een financiering voor een preventieprogramma inzake meervoudige risico’s en 
schendingen waaraan kwetsbare bevolkingsgroepen zijn blootgesteld, en een 
multisectoraal antwoord op de noden inzake bescherming en bijstand bij conflicten 
in Mali, Niger, Burkina Faso en de DR Congo. Vanuit de Belgian Alliance for  
International Humanitarian Action (BAHIA) werd steun verkregen voor het project 
rond de COVID-19-crisis in Oeganda. De Belgische FOD Buitenlandse Zaken 
blijft een bevoorrechte partner in vredesopbouw.

Financiële transparantie
Handicap International België besteedt veel aandacht aan het goede beheer van 
haar fondsen. Alle rekeningen van de organisatie worden gecontroleerd door 
Pragma Audit. De jaarrekening 2021 werd op 13 juni 2021 door de algemene 
vergadering goedgekeurd. De uitgaven voor onze projecten worden regelmatig 
nagekekenop vraag van onze donateurs. Bovendien mogen onze budgetten pas 
worden aangewend nadat strenge interne procedures doorlopen zijn. Dankzij de 
voornoemde controlemechanismen kunnen wij garanderen dat de middelen, die 
door onze donateurs ter beschikking worden gesteld, optimaal worden beheerd.

*  Het HI-netwerk bestaat uit de HI-Federatie, 
de HI-Stichting en de acht nationale 
verenigingen: Duitsland, België, Canada, de 
Verenigde Staten, Frankrijk, Luxemburg, het 
Verenigd Koninkrijk en Zwitserland.

Voor € 100 die door 
het HI-netwerk* werd 
uitgegeven

6% 
werkingskosten

9% 
fondsen- 
wervingskosten

85% 
sociale missies
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 De Belgische 
 donoren 

Overzicht
Publieke instellingen
Directie-Generaal voor Ontwikkelingssamenwerking en 
Humanitaire Hulp (DGD)
Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken
Vlaanderen - Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Académie de recherche et d’enseignement supérieur (ARES)
Stad Brussel
WBI

Private stichtingen
UCB
Grandis

N.B : In dit diagram, berekend op basis van de uitgaven van het boekjaar in 
de winst- en verliesrekening per oorsprong en ontvanger, worden de kosten 
die rechtstreeks verband houden met de coördinatie van missies (met inbe-
grip van sturings- en ondersteuningskosten) aan de programma’s toegekend 
volgens een berekeningsregel die door de boekhouder van Handicap Interna-
tional is gevalideerd.

Gezondheidszorg

Beleidsbeïnvloeding en 
bewustmakingsacties

Logistieke diensten

Andere inclusieve 
diensten

Inclusief onderwijs

Economische inclusie

Revalidatiediensten

Bescherming en 
risicobeperking

Bestrijding van 
gewapend geweld

Steun van de Belgische 
institutionele donoren voor 
onze projecten
Bepaalde projecten werden gedeeltelijk of in hun geheel 
gefinancierd door Belgische institutionele donoren, of het nu 
gaat om onze beleids- en sensibiliseringsacties in eigen land 
of de projecten van Handicap International in één van onze 
53 interventielanden. Hun steun wordt soms gespreid over 
meerdere jaren. De data hieronder geven een overzicht van 
welk bedrag werd besteed in 2021.

Uitgaven aan de sociale missies, per thema,  
voor het hele netwerk
Totaal sociale missies: € 185 miljoen

17%

12%

10%

19%
3%

4%

10%

17%

8%
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STEUN PER THEMA

België
Donor Project Bedrag (in € )

Stad Brussel Bewustmaking in scholen 1.600

WBI Bewustmaking in scholen 3.750

Bolivia
Donor Project Bedrag (in € )

Directie-Generaal voor 
Ontwikkelingssamenwerking 
(DGD) – Ontwikkelingshulp

Raamakkoord 2017-2021 245.765

Cuba
Donor Project Bedrag (in € )

Directie-Generaal voor 
Ontwikkelingssamenwerking 
(DGD) – Ontwikkelingshulp

Raamakkoord 2017-2021 256.748

Directie-Generaal voor Ontwik-
kelingssamenwerking (DGD)

Gemeenschappelijk strategisch 
kader

6.203

Democratische Republiek Congo
Donor Project Bedrag (in € )

Directie-Generaal voor 
Ontwikkelingssamenwerking 
(DGD) – Ontwikkelingshulp

Raamakkoord 2017-2021 855.131

Directie-Generaal voor 
Ontwikkelingssamenwerking 
(DGD) – Humanitaire hulp

Bescherming 27.055

Haïti
Donor Project Bedrag (in € )

Directie-Generaal voor 
Ontwikkelingssamenwerking 
(DGD) – Ontwikkelingshulp

Raamakkoord 2017-2021 420.024

Académie de Recherche et 
d’Enseignement supérieur 
(ARES)

Verkeersslachtoffers in Haïti,  
een onzichtbaar probleem

10.850

Grandis Socio-economisch inschakelings-
project

60.000
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Irak
Donor Project Bedrag (in € )

Directie-Generaal voor 
Ontwikkelingssamenwerking 
(DGD) – Humanitaire hulp

Ondersteuning van door conflic-
ten getroffen bevolkingsgroepen 
bij de terugkeer naar hun oor-
spronkelijke regio  en versterking 
van de gezondheidsinstellingen 
(Kirkuk)

529.317

FOD Buitenlandse Zaken Risicobeperking van ongevallen 
door mijnen via voorlichting 
(Ninewa)

55.587

Madagaskar
Donor Project Bedrag (in € )

UCB Toegang tot gezondheidszorg 
en integratie in de maatschappij 
van personen met epilepsie in 
Madagaskar – Fase 2

132.351 

Mali
Donor Project Bedrag (in € )

Directie-Generaal voor 
Ontwikkelingssamenwerking 
(DGD) – Humanitaire hulp (D5.2)

Strijd tegen gendergerelateerd 
geweld in een COVID-19-
context

345.429

Directie-Generaal voor 
Ontwikkelingssamenwerking 
(DGD) – Humanitaire hulp

PASSEPORT pour grandir 277.091

Marokko
Donor Project Bedrag (in € )

Brussels Hoofdstedelijk Gewest Osons l’emploi inclusif ! 4.033

Mozambique
Donor Project Bedrag (in € )

Vlaanderen - Departement 
Kanselarij en Buitenlandse Zaken

Leaving no adolescent behind 144.978
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Oeganda
Donor Project Bedrag (in € )

Directie-Generaal voor 
Ontwikkelingssamenwerking 
(DGD) – Humanitaire hulp

BAHIA 612.261

Rwanda
Donor Project Bedrag (in € )

Directie-Generaal voor 
Ontwikkelingssamenwerking 
(DGD) – Ontwikkelingshulp

Raamakkoord 2017-2021 907.431

SAHA
Regionaal programma (Burkina Faso, Togo, Benin, Niger)

Donor Project Bedrag (in € )

Directie-Generaal voor 
Ontwikkelingssamenwerking 
(DGD) – Humanitaire hulp 

Geïntegreerde reactie op de 
beschermingsbehoeften van 
ontheemden en andere getroffen 
bevolkingsgroepen door het 
conflict in Burkina Faso

1.301.997

Directie-Generaal voor 
Ontwikkelingssamenwerking 
(DGD) – Humanitaire hulp

PASSEPORT pour grandir 670.610

Directie-Generaal voor 
Ontwikkelingssamenwerking 
(DGD) – Ontwikkelingshulp

Raamakkoord 2017-2021 421.419

Directie-Generaal voor 
Ontwikkelingssamenwerking 
(DGD) – Humanitaire hulp

Bescherming 10.805



FOCUS 2021 BELGIË 1515

 De organisatie 

Onze visie
Omdat we verontwaardigd zijn over het onrecht waar personen 
met een handicap en kwetsbare bevolkingsgroepen mee te maken 
krijgen, streven we naar een solidaire en inclusieve wereld, waar 
alle verschillen verrijkend zijn en waar iedereen ‘met opgeheven 
hoofd’ door het leven kan.

Onze missie
HI is een onafhankelijke en onpartijdige internationale solidariteits-
organisatie die hulp biedt in situaties van armoede en uitsluiting, 
bij conflicten en bij natuurrampen. De ngo staat personen met 
een handicap en kwetsbare bevolkingsgroepen bij, komt in actie 
en legt getuigenis af, om te voldoen aan hun basisbehoeften, hun 
levensomstandigheden te verbeteren en ervoor te zorgen dat hun 
waardigheid en fundamentele rechten worden gerespecteerd.

Onze waarden
Menselijkheid
Onze organisatie draagt het begrip ‘menselijkheid’ hoog in 
het vaandel. We houden rekening met elk individu, zonder 
uitzondering, en erkennen ieders recht op waardigheid. Onze 
acties zijn gestoeld op respect, hulpvaardigheid en nederigheid.

Inclusie
We bepleiten inclusie en deelname aan het maatschappelijk leven 
voor iedereen, met respect voor diversiteit, rechtvaardigheid en 
individuele keuzes. Wij beschouwen verschillen als een rijkdom.

Engagement 
We stellen alles in het werk om vastberaden, gemotiveerd 
en kordaat op maat gesneden, pragmatische en innoverende 
oplossingen uit te werken. We ondernemen actie en betrekken 
de mensen om ons heen bij de strijd tegen onrecht.

Integriteit 
We werken op een onafhankelijke, professionele, onbaatzuchtige 
en transparante manier.

Recht op 
informatie    
Handicap International is lid van 
de Vereniging voor Ethiek in de 
Fondsenwerving (VEF - www.
vef-aerf.be) en onderschrijft de 
deontologische code van de VEF. 
Jouw recht op informatie is daarin 
opgenomen. Je kan bij ons de 
volgende bijkomende informatie 
opvragen:

•  een analyse van de rekeningen;
•  uitleg over de verschillende 

kostenposten, in het bijzonder voor 
fondsenwerving;

•  het verslag van de bedrijfsrevisor;
•  de loonspanning;
•  de afschrijvingstabel;   

Via + 32 (0)2/280.16.01 of  
info@belgium.hi.org kun je vragen 
om bepaalde informatie te laten 
opsturen. Je kan bovenvermelde 
documenten ook inkijken op onze 
hoofdzetel (Gewijde-Boomstraat 44 
bus 1, 1050 Brussel).
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