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Voorwoord
In januari 2018 stelde onze organisatie
haar nieuwe logo voor: een hand
die zich, afhankelijk van de context,
uitnodigend of net opstandig opstelt.
Een hand die een begroeting uitdrukt
naar alle mensen: naar onze collega’s
en onze partners, maar vooral naar zij
die heel hard rekenen op onze hulp.
Met diezelfde hand zeggen we ook
resoluut ‘stop!’ tegen onderdrukking en
onnodig bloedvergieten. We werden
in 2018 opnieuw geconfronteerd met
de absurditeit van oorlog en geweld in
Jemen, Gaza, Irak en alle andere regio’s
waar burgers het slachtoffer zijn van
conflicten.
Hoe moeten we als organisatie
omgaan met de zorgen en het lijden
van de kwetsbare mensen die we elke
dag ontmoeten? Door, ongeacht de
omstandigheden, nooit te vergeten
dat we met mensen werken. Onze
medewerkers ontfermen zich niet
enkel over fysieke hindernissen, ze
zoeken ook oplossingen voor de
psychosociale trauma’s die hier vaak
mee gepaard gaan.
Daarom wil ik iedereen bedanken die
zich in 2018 achter onze projecten
geschaard heeft en op die manier
menselijkheid en inclusie verspreidde.

Erwin Telemans, Algemeen directeur
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ONZE IMPACT
IN 2018

2.1 miljoen
directe begunstigden

Begunstigden
per thema:
GEZONDHEID

476.677
personen(1)
INCLUSIE

320.765
personen(1)

REVALIDATIE

225.803
personen(1)

ACTIES TEGEN MIJNEN EN
ANDERE WAPENS

761.806
personen(1)

BASISBENODIGDHEDEN(2)

413.551
personen(1)

1. Aantal personen die in 2018 rechtstreeks werden
begunstigd door de activiteiten van HI en zijn
partners. Eenzelfde persoon kan door meerdere
van deze diensten of activiteiten worden geholpen.
Daarom mogen deze cijfers niet worden opgeteld.
De gegevens zijn niet exhaustief, want niet alle
activiteitensectoren van HI worden weergegeven.
2. Water, sanitair, onderkomen en levensmiddelen.

PROJECTEN IN DE KIJKER

HI in de wereld

Marokko
Vrouwen voor een sociale en groene economie
Bijdragen aan een betere integratie van kwetsbare
vrouwen door hen professionele vooruitzichten
te bieden in de sector van de groene economie,
meer bepaald door middel van opleidingen en
ondersteuning.
120 kwetsbare vrouwen ondersteund

Benin
Een betere verkeersveiligheid
Opstellen en goedkeuren van een nieuwe wegcode,
sensibilisering van jongeren over verkeersveiligheid,
opleiden van agenten van het Nationaal Centrum
voor Verkeersveiligheid en van politieagenten.
1.000 politieagenten opgeleid
26.000 jonge gebruikers gesensibiliseerd

Indonesië

62

Noodhulp
Behandelen van de slachtoffers van de aardbeving
en tsunami in Indonesië op 28 september 2018,
ondersteunen van andere organisaties om hulp te
verstrekken aan de meest kwetsbaren.

interventielanden

408
projecten

2.000 personen ontvingen zorg en mobiele hulpmiddelen
(krukken, looprekjes ...).
662 personen ontvingen mobiele hulpmiddelen (krukken,
looprekken, …).
1.134 personeelsleden uit de medische sector kregen een
specifieke vorming rond de verzorging van gewonden.
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In de kijker
Interventielanden

3.327
medewerkers*

*De medewerkers worden weergegeven
in voltijds equivalenten op jaarbasis.
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Bolivia
Bolivia is een van de armste landen
van Latijns-Amerika.
Het telt weinig gekwalificeerde revalidatiespecialisten
en de opleidingsmogelijkheden zijn gering, vooral op
het platteland. Personen met een handicap hebben
dus geen toegang tot gezondheidszorg. Handicap
International droeg daarom bij aan de oprichting
van zeven revalidatiecentra in de departementen
Potosi en Oruro en versterkte de vaardigheden van
de professionals in de sector. De organisatie stelde
ook ruimtes ter beschikking waar personen met een
handicap terechtkunnen voor een luisterend oor en
verschillende activiteiten.

1.025

personen kregen
verzorging

Landen in
de kijker

436

gezondheidsprofessionals
opgeleid

Laos

Burundi

Handicap International leidt sinds
2006 ontmijningsacties in Laos.

Handicap International (HI) bood revalidatiezorg
aan meer dan 10 000 personen
en leidde gezondheidsprofessionals op.

Tegelijkertijd runt de organisatie ook
ontwikkelingsprojecten om het risico op handicaps te
beperken, met specifieke aandacht voor de preventie van
handicaps bij kinderen jonger dan vijf jaar. Specialisten
leiden verpleegkundigen op om neonatale en moederen kindzorg te verstrekken. Ze zien er eveneens op toe
dat die vormen van zorgverlening opgenomen worden
in het nationale gezondheidssysteem. In het kader van
de post- en neonatale preventie worden toekomstige
ouders gesensibiliseerd over factoren die een
risicozwangerschap in de hand kunnen werken en een
handicap bij het kind kunnen veroorzaken. Bovendien
helpen onze teams de ouders en de gemeenschap om
handicaps beter te begrijpen.

10.000

pasgeborenen en
kinderen gescreend
op handicaps
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Daarnaast stonden onze teams aan het hoofd van
sensibiliseringsprojecten om kinderen, onder wie veel
bijzonder kwetsbare kinderen met een handicap, te
behoeden voor seksueel en ander geweld. Vierhonderd
jonge slachtoffers werden opgevolgd door HI.
Verschillende gebieden in Burundi worden geteisterd
door gewapende conflicten. Onze teams creëerden
daarom onder de naam ‘Ecoles comme zones de paix’ een
gezonde en beschermende educatieve omgeving voor
kinderen. Tientallen scholen stelden een actieplan en een
schoolcharter op om de meest blootgestelde leerlingen te
beschermen.

119

HI leidde ook beschermingsactiviteiten in het zuiden en
het zuidwesten van het land, waar meer dan 10 000
voornamelijk Congolezen hun toevlucht hebben gezocht.
Vijfenzestig procent van hen zijn kinderen; velen zijn

gezondheidsprofessionals
opgeleid
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zonder hun ouders aangekomen en lopen een bijzonder
groot risico op geweld, uitbuiting of verwaarlozing. Onze
organisatie zorgde hiernaast voor psychologische steun
en sensibiliseringsacties voor vluchtelingenmeisjes en –
vrouwen, een groep die vaak geconfronteerd wordt met
geweld.
Hoewel de hulpbehoeften van de Burundese bevolking niet
afnemen, moest HI het land eind 2018 verlaten vanwege
nieuwe wetten die de onafhankelijkheid en de neutraliteit
van onze werkwijze zwaar beknotten.

21.794

personen in Burundi kregen ondersteuning
van Handicap International
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Een nieuwe speelse expo

België

Met Play! toont Handicap International
het belang van spelen aan.

Ontmijners krijgen hulp van drones

De nieuwe tentoonstelling van Handicap International stelt
op een ludieke en originele manier de impact van spelen
als therapeutisch en pedagogisch instrument bij kwetsbare
kinderen voor. De tentoonstelling neemt ons mee naar het
dagelijkse leven van kwetsbare of gehandicapte kinderen,
uit alle uithoeken van de wereld, die het slachtoffer werden
van fysieke of psychologische trauma’s.
De tentoonstelling bestaat uit 4 houten modules en
lijkt op een grote 3D-puzzel. Elke module gaat dieper
in op een bepaald thema: Handicap International,
inclusie, ondervoeding en ten slotte revalidatiezorg en
psychologische zorg.
Op 28 november stelde Handicap International Play! voor
in het Brusselse winkelcentrum Dockx. Scholen, vzw’s,
steden en bedrijven hebben de mogelijkheid om Play! te
reserveren.

Handicap International lanceert innovatief project vanuit Brussel.
Onze organisatie voerde al langer
ontmijningsoperaties uit in Tsjaad, maar in
2019 worden nieuwe onderzoeksmethoden
met drones getest om het ontmijningswerk te
vergemakkelijken. Xavier Depreytere, die het
project namens Handicap International leidt,
stelde op 26 oktober de plannen voor in de Drone
Towers bij Tour & Taxis in Brussel.
De drones worden gekoppeld aan tablets om
data te verzamelen. Ze zullen in de eerste
plaats gebruikt worden om kaartinformatie
vast te leggen en kaarten met een zeer hoge
resolutie te maken. Daarnaast onderzoeken
we de haalbaarheid van diepteradar-sensoren,
om explosieve overblijfselen te detecteren door
middel van elektromagnetische golven.

Handicap International kan dit project realiseren
dankzij de steun van de Directie-Generaal
Ontwikkelingssamenwerking en Humanitaire
Hulp (DGD) en doet hiervoor een beroep op
partners met de nodige expertise: Mobility
Robotics, Third Element Aviation, Inzentive en
Dynergie.
Ontmijnen is tijdrovend, gevaarlijk en duur.
Ontmijners in Tsjaad kunnen in één dag slechts
43 m² dekken. Boeren laten er de grond braak
liggen door de aanwezigheid van landmijnen
en andere niet-ontplofte explosieven. Dit heeft
een impact op de landbouw en de economie.
Eén drone kan in 20 minuten 40 hectare
grond inspecteren. Dit project leidt mogelijk de
toekomst van ontmijnen in.

Play! werd gerealiseerd met de steun van de Koning
Boudewijnstichting, stad Brussel, Wallonie-Bruxelles
International en IKEA.

Stop Bombing Civilians
Burgers na beluisteren van
geluidsfragment: “Dit moet stoppen”.
« Als blijkt dat met
behulp van deze
technologie ontmijnen
minder duur en
gevaarlijk wordt en
het bovendien sneller
gaat … dan zullen
we met veel plezier
die technologie
delen met de
ontmijningsdiensten
in Tsjaad en waarom
ook niet in andere
landen? »

Op 24 en 25 april organiseerden de Europese Unie
en de Verenigde Naties de tweede Syrië-conferentie
in Brussel. Verschillende landen en internationale
organisaties stuurden een delegatie om de humanitaire
crisis in Syrië te bespreken. Voor Handicap International
was het het uitgelezen moment om de staten op
hun verantwoordelijkheden te wijzen. Een team van
medewerkers en vrijwilligers trok in de vroege ochtend
van 24 april naar de Europese wijk van Brussel om er actie
te voeren. Onze ambassadrice Axelle Red maakte deel uit
van het campagneteam.
Een enorme affiche met de boodschap ‘Act now to stop
bombing civilians’ werd opgesteld op het Luxemburgplein,
zodat voorbijgangers er onmogelijk naast konden
kijken. Onze medewerkers “trakteerden” hen ook op een
bijzondere ervaring: via een hoofdtelefoon dompelden we
de voorbijgangers onder in een bombardement.

Xavier Depreytere
Drone Project Manager
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« We hebben allemaal een rol te spelen en we kunnen
een verschil maken. We moeten de staten oproepen
om het gebruik van explosieve wapens in bewoonde
gebieden te doen ophouden. »

Axelle Red - Ambassadrice van Handicap International9

Jaarrekening van
Handicap International
België
De financiële resultaten van 2018 volgen
de positieve trend van 2017. De totale inkomsten
bedragen 11 396 800 euro.

Belgische
financiële partners
Inkomsten
0€

Uitzonderlijke opbrengsten
en andere

De inkomsten uit de inzameling van privéfondsen zijn in 2018
gestegen van 5 040 000 naar 5 240 000 euro, meer bepaald dankzij
de legaten. De directe kosten zijn licht gedaald dankzij de voortzetting
van het globale beleid om kosten te besparen.

Institutionele fondsen
De inkomsten afkomstig van institutionele donateurs bedragen
6 200 000 euro. Dat bedrag is gedaald ten opzichte van 2017
omdat verschillende financieringen door de DGD Humanitaire Hulp
afgesloten werden, zoals de financiering van het ESSPOIR-project
voor de behandeling van ondervoede kinderen in de Sahel. De daling
werd gedeeltelijk gecompenseerd omdat we projecten op touw
hebben gezet die gefinancierd worden door het vijfjarenprogramma
van de Belgische ontwikkelingssamenwerking (DGD) en aangezien
we fondsen verkregen voor een innovatief project – Odyssey 2025 –
rond het gebruik van drones om de ontmijningsoperaties in Tsjaad te
vergemakkelijken.

Publieke instellingen
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Directie-Generaal voor Ontwikkelingssamenwerking en Humanitaire Hulp (DGD)
Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken
Stad Brussel
Stad Gent
Wallonie-Bruxelles International

Private stichtingen

5 245 300 €

Koning Boudewijnstichting
Fonds Lokumo, Fonds UCB,
Fonds Steldust, Fonds M. Waeyenborghs

Inzameling van privéfondsen

Inzameling van privéfondsen

Overzicht

6 151 500 €
Institutionele fondsen

Steun van
de Belgische
institutionele donoren
voor onze projecten

VOOR € 100 die door
het HI-netwerk* werd
uitgegeven in 2018

6%

Werkingkosten

Bepaalde projecten werden gedeeltelijk of in hun
geheel gefinancierd door Belgische institutionele
donoren. Hun steun wordt soms gespreid over
meerdere jaren. De tabel hieronder geeft een
overzicht van welk bedrag hiervan werd besteed
in 2018.

9%

Fondsenwervingskosten

Acties tegen mijnen
Donor

Land

FOD Buitenlandse Zaken

Colombia

Bedrag
43 019,42 euro

Financiële transparantie
Handicap International België besteedt veel aandacht aan het
goede beheer van haar fondsen. Alle rekeningen van de vereniging
worden gecontroleerd door Pragmat Audit. De jaarrekeningen 2018
werden op 6 juni 2019 door de algemene vergadering goedgekeurd.
De uitgaven voor onze projecten worden regelmatig op vraag van
onze donateurs nagekeken. Bovendien mogen onze budgetten pas
aangewend worden na het doorlopen van strenge interne procedures.
Dankzij de voornoemde controlemechanismen kunnen wij garanderen
dat de middelen, die door onze donateurs ter beschikking worden
gesteld, optimaal beheerd worden.
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Socio-economische inclusie

85%

Sociale missies

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

Land

Directie-Generaal voor Ontwikkelingssamenwerking (DGD)
DGD
DGD
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
DGD

Haïti
Benin
Bolivia
Marokko
Cuba

Bedrag
232 472,53 euro
151 302,4 euro
182 219,49 euro
156 996,31 euro
45 793,79 euro
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Preventie en gezondheid
Mentale gezondheid
Donor

Land

Bedrag

Koning Boudewijnstichting

Madagaskar

133 373,08 euro

Gezondheid van moeder en kind
Donor

Land

Bedrag

Directie-Generaal voor Ontwikkelingssamenwerking (DGD)
DGD
DGD
DGD
Koning Boudewijnstichting

Rwanda
Laos
D. R. Congo
Burundi
Burundi

331 222,98 euro
170 533,4 euro
178 903,71 euro
292 035,7 euro
69 197,0 euro

Verkeersveiligheid
Donor

Land

Bedrag

Directie-Generaal voor Ontwikkelingssamenwerking (DGD) Haïti
DGD
D. R. Congo
DGD
Benin

234 260,6 euro
222 768,26 euro
46 863,79 euro

Revalidatie

Steun aan organisaties voor mensen
met een handicap

Fysieke revalidatie

Donor

Donor

Land

Directie-Generaal voor Ontwikkelingssamenwerking (DGD)
DGD
DGD
DGD
DGD
DGD

Rwanda
Bolivia
D. R. Congo
Burundi
Haïti
Laos

Directie-Generaal voor Ontwikkelingssamenwerking (DGD) D. R. Congo

Bedrag
420 350,2 euro
312 982,32 euro
302 858,97 euro
363 530,29 euro
454 242,06 euro
206 092,92 euro

Land

Bedrag

Directie-Generaal voor Ontwikkelingssamenwerking (DGD) Rwanda
DGD
Cuba
DGD
Burundi

374 597,33 euro
88 799,58 euro
107 031,99 euro
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91 408,37 euro

Donor

Land

Directie-Generaal voor Humanitaire Hulp (DGD)
DGD
Fondsen ingezameld door het Consortium 12-12
DGD

D. R. Congo
84 442,0 euro
Tsjaad
195 546,0 euro
Indonesië
176 562,33 euro
Sahelregio
(Burkina Faso,
Mali, Niger)
80 238,1 euro
Togo, Niger,
Mali
454 990,65 euro
Bangladesh
6 000,0 euro

DGD
Stad Gent
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Bedrag

Noodhulp

Gemeenschapsgerichte revalidatie
Donor

Land
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Bedrag

13

De organisatie
Onze visie
Verontwaardigd over het onrecht dat personen met een handicap
en andere kwetsbare mensen meemaken, streven wij naar een
solidaire en inclusieve wereld waar alle verschillen ons verrijken
en iedereen menswaardig kan leven.

Onze missie
HI is een internationale hulporganisatie die onafhankelijk en
onpartijdig tussenkomt in situaties van armoede en uitsluiting,
bij conflicten en natuurrampen. Onze organisatie getuigt
en onderneemt actie voor personen met een handicap en
kwetsbare bevolkingsgroepen. Het is onze missie om aan hun
basisbehoeften tegemoet te komen, hun leefomstandigheden te
verbeteren en respect te promoten voor hun waardigheid en hun
fundamentele rechten.

Onze waarden
Menselijkheid
Menselijkheid is een kernwaarde voor HI. We beschouwen
elke persoon als een menselijk wezen, zonder enige vorm van
discriminatie, en erkennen de menswaardigheid van iedereen.
Deze waarde garandeert een respectvolle en humane manier
van handelen.

Inclusie
Het doel van onze acties is dat iedereen de kans heeft om
actief deel te nemen aan de maatschappij en toegang krijgt tot
de diensten die in de samenleving bestaan, met respect voor
diversiteit, gelijkheid en persoonlijke vrijheid. Bij ons wordt elk
verschil als een rijkdom beschouwd.

Recht op
informatie
Handicap International is een actief
lid van de Vereniging voor Ethiek in
de Fondsenwerving (VEF -www.
vef-aerf.be) en onderschrijft de
deontologische code van de VEF.
Daarin is het recht op informatie
opgenomen. Iedereen heeft dus
het recht om ons om aanvullende
informatie te vragen, meer bepaald:
een kostenanalyse van de winsten verliesrekening;
• uitleg over wat de organisatie
verstaat onder 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 kan gevraagd
worden om bepaalde informatie te
laten opsturen. Bovengenoemde
documenten kunnen ook steeds
geraadpleegd worden op onze
hoofdzetel (Gewijde-Boomstraat 44
bus 1, 1050 Brussel).

Engagement
HI zet zich in met enthousiasme, vastberadenheid en durf
om aangepaste, pragmatische en innovatieve oplossingen
te ontwikkelen. Wij treden op tegen onrechtvaardigheid en
mobiliseren onze omgeving om hetzelfde te doen.

Integriteit
De acties van HI gebeuren nauwgezet, belangeloos,
professioneel en transparant.
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