Focus 2019
België

Voorwoord
2019 was een keerpunt voor onze
organisatie. We tekenden een
innovatief en ambitieus plan uit om
onze dagelijkse werking te verbeteren,
de naambekendheid van HI te
vergroten, het vrijwilligersnetwerk
uit te breiden en onze donor care een
kwaliteitsinjectie te geven.
Onze ambitie? Een grotere positieve
impact voor de duizenden kwetsbare
en kansarme gezinnen die onze hulp
kunnen gebruiken. Daar gaan we elke
dag opnieuw voor.
De projecten die in dit verslag naar
voor komen, maken ons trots: van
drones die ontmijningsoperaties
versnellen en veiliger maken tot
de behandeling van epilepsie bij
kinderen en het uitbouwen van de
capaciteiten van onze partners zodat
ze steeds kwalitatieve en toegankelijke
revalidatiezorg kunnen aanbieden.
Dit alles hebben we te danken aan de
steun van onze donateurs, vrijwilligers
en partners. Hun vertrouwen in
Handicap International en hun
gedrevenheid om van deze wereld
een betere plaats te maken voor
toekomstige generaties is een bron
van inspiratie.
Mijn dank gaat ten slotte uit naar alle
collega’s voor hun toewijding en harde
werk in 2019!
Erwin Telemans, algemeen directeur
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ONZE IMPACT
IN 2019
directe begunstigden

2.871.722

ontvingen in 2019 hulp in de vorm van een goed
of een dienst tijdens een project dat door HI of
één van haar partnerorganisaties werd geleid

indirecte begunstigden

11.489.950

verbeterden hun situatie door de hulp die een
directe begunstigde van HI ontving in 2019

Begunstigden
per thema
PREVENTIE & GEZONDHEID

919.103
personen(1)

INCLUSIE

674.975
personen(1)

REVALIDATIE

271.019
personen(1)

ACTIES TEGEN MIJNEN
EN ANDERE WAPENS

825.715
personen(1)

BASISBENODIGDHEDEN(2)

283.316
personen(1)

1. Aantal personen die in 2019 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. De gegevens zijn niet exhaustief,
want niet alle activiteitensectoren van HI worden
weergegeven.
2. Water, sanitair, onderkomen en levensmiddelen.
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PROJECTEN
IN DE KIJKER

Tsjaad
Odyssey 2025
Pilootproject waarbij drones werden ingezet om – op
termijn – de duur van ontmijningsoperaties aanzienlijk
te verkorten en het werk van de ontmijners veiliger
te maken.
In cijfers: In een gebied waar een ontmijner via de
klassieke methode 10 dagen nodig zou hebben om
verontreiniging door landmijnen vast te stellen,
zou voor een drone 20 minuten volstaan.

Cuba
Modellering van Community Based
Rehabilitation (CBR)
Opzetten van een inclusief en multidisciplinair
CBR-model met een opleidingscomponent op nationaal,
provinciaal en gemeentelijk niveau. Verschillende
belanghebbenden kregen ondersteuning om de
perceptie van de bevolking over personen met een
beperking alsook hun inclusie te verbeteren.
In cijfers: 217 gezondheidsexperts en
200 eerstelijnshulpverleners volgden een opleiding
om mensen met een ernstige verstandelijke beperking
te ondersteunen.

Madagaskar
Strijd tegen epilepsie
Door middel van voorlichtingscampagnes,
zorgverlening aan de getroffen bevolking en het
uitbouwen van de gezondheidszorg.
In cijfers: 788 mensen gediagnosticeerd
en behandeld – 11 485 mensen gesensibiliseerd
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HI in de wereld

61

interventielanden

441
projecten

In de kijker
Interventielanden

4.237
medewerkers*

*De medewerkers worden weergegeven
in voltijds equivalenten op jaarbasis.
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Landen
in de kijker
Irak
Ondersteuning van de
terugkeer van ontheemden
in de provincie Kirkoek
Handicap International (HI) lanceerde
een overkoepelend project om de
terugkeer naar huis van ontheemden
in de provincie Kirkoek, in Irak, in alle
veiligheid te laten doorgaan.
In een regio die gebukt gaat onder
verschillende conflicten, zorgde HI
voor psychologische ondersteuning
en zette het zich in om de toegang tot
revalidatiediensten voor de kwetsbare
bevolkingsgroepen te verbeteren.
HI organiseerde ook informatiesessies
over de explosieve oorlogsresten die
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een groot gevaar vormen voor de
bevolking. Verder zette HI een netwerk
van veiligheidscomités op touw om
de dreiging van landmijnen en andere
niet-ontplofte munitie op lange duur in
te perken.

18.175
begunstigden
in totaal

Haïti
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Stimuleren van de
professionele en sociale
inclusie van personen
met een beperking
Voor personen met een beperking in
Haïti blijft de stap naar professionele
inclusie groot, de weg naar de
arbeidsmarkt verloopt heel moeizaam.
De diensten voor professionele
integratie (opleidingscentra,
kredietinstellingen) zijn niet inclusief.
Bovendien zijn de personen met
een beperking niet bekend met
deze diensten, of hoe ze er toegang
tot kunnen krijgen. Zonder een
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Democratische
Republiek Congo
Verbeteren van de
verkeersveiligheid en
beperken van de risico’s
op een handicap

Zware verkeersongelukken vallen
veel voor in Kinshasa en zijn
verantwoordelijk voor veel overlijdens,
maar ook voor handicaps. Er werden
verschillende oorzaken vastgesteld,
zoals onvoldoende wegsignalisatie
of kennis van de wegcode door
automobilisten, ordediensten die
in gebreke blijven en onvoldoende
instanties rond verkeersveiligheid.
De weggebruikers vertonen
bovendien ongepast en risicovol
gedrag. Het is daarom belangrijk om
gerichte bewustmakingsacties uit

te voeren. Onze organisatie voerde
talrijke opleidingsactiviteiten uit,
met name voor de politie, maar ook
preventieactiviteiten voor kwetsbare
weggebruikers, schoolkinderen in het
bijzonder.

14.600

kwetsbare weggebruikers
volgden een preventieactiviteit
rond verkeersveiligheid
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inclusieve benadering van deze
integratiediensten en werkgevers is
het voor personen met een beperking
onmogelijk om hun autonomie en
zelfbeeld te verbeteren, wat dan weer
onontbeerlijk is om de vicieuze cirkel
van armoede en afhankelijkheid te
doorbreken.
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Handicap International zette zich
in om werkgevers te sensibiliseren
over het aannemen van personen
met een beperking. We begeleidden
de tewerkstellingsdiensten om de
zoektocht naar werk voor personen
met een beperking te verbeteren,
zowel op nationaal niveau als in de
arbeidsbureaus.

80 %

van de personen met een
beperking die een job vonden,
stellen dat hun levenskwaliteit
gestegen is
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In België
Met twee
sta je sterker
Op 3 december, de internationale dag
voor personen met een beperking,
lanceerde HI een nationale campagne
onder de naam It Takes Two. De eerste
visibiliteitscampagne in een heel aantal
jaren moest vooral de bekendheid van
de organisatie vergroten bij een jonger
publiek. Samen met het Antwerpse
agentschap Done By Friday werd
een frisse campagne uitgewerkt die
brak met de traditionele ngo-stijl. De
campagne stond in het teken van het
belang van revalidatiezorg. It Takes
Two slaat op de waardevolle rol die
we allemaal kunnen spelen: als vriend,
familielid, organisatie, donateur…
Voor de #ItTakesTwo campagne
sloegen we een voornamelijk digitale
weg in, met advertenties op sociale
media en een aparte landingspagina
op onze website. De campagnevideo
liep ook in de elf grootste cinema’s van
het land tijdens de drukke week voor
Kerstmis.
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Handicap International
engageert zich
voor het milieu
In oktober 2019 kende Leefmilieu Brussel het label
‘Ecodynamische Onderneming’ toe aan Handicap International
België. Het label beloont en stimuleert Brusselse bedrijven,
verenigingen en instellingen die actie ondernemen om de
impact van hun activiteiten op het milieu te verminderen. We
engageren ons inderdaad al enkele jaren om systematisch
gerecycleerd papier te gebruiken voor onze brieven en brochures.
We reduceerden bovendien het aantal brieven die we per post
verzenden en we schrapten één papieren magazine per jaar. In
ons gebouw passen we de nodige regels toe om het water- en
elektriciteitsverbruik terug te dringen. Sinds 2016 beperken we
de verplaatsingen naar de hoofdzetel in Lyon of het terrein en het
openbaar vervoer krijgt de voorkeur voor onze verplaatsingen.
Tussen 2016 en 2018 spaarden we zo 1 700 000 kilometer aan
verplaatsingen uit, ofwel 42 keer rond de wereld!
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Innoveren,
elke dag
opnieuw

De lange weg naar een eind
aan bombardementen
op bewoonde gebieden

Handicap International
wil niet enkel innovatie
implementeren in haar
projecten, zoals door
3D-printing of het
inzetten van drones bij
ontmijningsoperaties, het
zoekt ook naar manieren
om haar dagelijkse manier
van werken te innoveren.
Het Belgische team
introduceerde een nieuw
organigram, waarmee het
de traditionele organisatie
per activiteitensector
herschikte naar een meer
transversale manier van
werken. Nieuwe (visuele)
methodes en middelen
maakten hun opwachting
om de uit te voeren acties
doelgerichter te maken,
de voortgang ervan op te
volgen en ze te evalueren in
een proces van continuous
improvement. Deze manier
van werken moet de
transparantie verhogen en
moedigt de ontwikkeling
van de vaardigheden van elk
teamlid aan.

Al meer dan vijf jaar haalt Handicap International de vernietigende gevolgen
aan van het gebruik van explosieve wapens in bevolkte gebieden. Om de
politieke leiders aan te manen tot actie, schakelde HI in 2019 een versnelling
hoger.
Op 14 september vertrok een team gemotiveerde HI-medewerkers voor
een fietstocht van 550 kilometer van Brussel naar Straatsburg. Tijdens de
eerste etappe van Brussel naar Namen werden ze nog vergezeld door enkele
tientallen sympathisanten.
Vijf dagen later bereikten onze medewerkers hun bestemming: het Europees
Parlement. Samen met hun Franse en Luxemburgse collega’s riep onze
Belgische delegatie de parlementsleden op om meer aandacht te schenken aan
de slachtoffers van bombardementen.
In 2020 wordt de laatste hand gelegd aan een politieke verklaring die een eind
moet maken aan menselijk lijden als gevolg van het gebruik van explosieve
wapens in bevolkte gebieden. Handicap International werkt actief mee aan het
proces, waarbij tientallen staten betrokken zijn.

De werkomgeving werd
eveneens verbeterd
door de creatie van
een aparte ruimte voor
de gepersonaliseerde
communicatie met onze
donateurs, met inbegrip
van proactieve oproepen.
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Jaarrekening van
Handicap International
In 2019 werd een totaalbedrag van 10,76 miljoen euro
ingezameld, een daling ten opzichte van 2018. Deze
daling werd voornamelijk waargenomen bij de inzameling
van privéfondsen en is te wijten aan investeringen voor
de rekrutering van nieuwe maandelijkse donateurs.

Inzameling van privéfondsen
De inkomsten uit de inzameling van privéfondsen zijn in 2019 gedaald van
5.240.000 naar 4.743.800 euro. Het aandeel van maandelijkse donateurs neemt
in belang toe en vertegenwoordigt 56% van de inkomsten uit privéfondsen. Dit is
een positieve trend, wetend dat deze giften voorspelbaarder zijn dan eenmalige
donaties. Ook het aandeel van de legaten blijft hoog en is goed voor 31% van de
totale inkomsten uit privéfondsen.

Institutionele fondsen
De inkomsten afkomstig van institutionele donateurs bedragen 6.020.187,38 euro,
een stabilisering van het resultaat van vorig jaar. Zeven landen worden gefinancierd
door de DGD-raamovereenkomst 2017-2021, met name de Democratische
Republiek Congo, Rwanda, Haïti, Bolivia, Cuba, Benin en Laos. De overeenkomst
bevat de volgende interventiedomeinen: gezondheid, preventie, revalidatiezorg,
socio-economische integratie en ondersteuning van het maatschappelijk
middenveld. Handicap International verwierf via de humanitaire hulpafdeling
van de DGD ook een financiering voor een project in de Sahelregio, Passeport
pour grandir, voor de opvang van ondervoede kinderen om ernstige handicaps
te voorkomen. Een tweede financiering werd verkregen voor een project in de
provincie Kirkuk in Irak, een regio die zwaar getroffen werd door het conflict. Het
doel is om een veilige en menswaardige terugkeer te bewerkstelligen voor de
gevluchte bevolking en om de gezondheidszorg te versterken. Het pilootproject
Odyssey 2025, waarbij drones werden ingezet om de ontmijningsoperaties in
Tsjaad te vergemakkelijken, liep door tot maart 2020.

Inkomsten
€0

uitzonderlijke opbrengsten
en andere

€ 4.743.800

inzameling van privéfondsen

€ 6.020.187
institutionele fondsen

Voor € 100 die door
het HI-netwerk* werd
uitgegeven in 2019

6%

werkingskosten

9%

fondsenwervingskosten

Financiële transparantie
Handicap International België besteedt veel aandacht aan het goede beheer van
haar fondsen. Alle rekeningen van de vereniging worden gecontroleerd door
Pragma Audit. De jaarrekeningen 2019 werden op 15 juni 2020 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 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 beheerd worden.
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85%

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

OVERZICHT
Publieke instellingen
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Directie-Generaal voor Ontwikkelingssamenwerking
en Humanitaire Hulp (DGD)
Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken
Académie de Recherche et d’Enseignement supérieur
(ARES)

Private stichtingen
Koning Boudewijnstichting
UCB

STEUN VAN DE BELGISCHE
INSTITUTIONELE
DONOREN
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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
61 interventielanden. Hun steun wordt soms gespreid over
meerdere jaren. De tabel hieronder geeft een overzicht van
welk bedrag hiervan werd besteed in 2019.

Vredesopbouw
Donor
FOD Buitenlandse Zaken

Land
Mali

Bedrag
€ 6.146,47

Socio-economische integratie
Donor
Directie-Generaal voor
Ontwikkelingssamenwerking (DGD)
DGD
DGD
Région Bruxelles-Capitale
DGD
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Land
Benin

Bedrag
€ 267.252,93

Bolivia
Haïti
Marokko
Cuba

€ 194.494,71
€ 178.304,55
€ 165.273,00
€ 73.136,90
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Preventie en gezondheid
Mentale gezondheid
Donor
UCB en Koning Boudewijnstichting

Land
Madagaskar

Bedrag
€ 232.297,94

Land
Rwanda

Bedrag
€ 357.346,33

D.R. Congo
Laos
Burundi

€ 243.326,74
€ 21.838,62
€ 219,0

Land
D.R. Congo

Bedrag
€ 226.852,80

Haïti
Benin
D.R. Congo
Haïti

€ 142.586,64
€ 125.707,28
€ 88.250,00
€ 27.940,50

Land
Rwanda

Bedrag
€ 501.265,95

D.R. Congo
Bolivia
Haïti
Laos
Burundi

€ 306.929,18
€ 247.206,12
€ 182.355,93
€ 18.872,92
€ 13.802,18

Land
Rwanda

Bedrag
€ 305.589,51

Cuba

€ 141.153,87

Gezondheid van moeder en kind
Donor
Directie-Generaal voor
Ontwikkelingssamenwerking (DGD)
DGD
DGD
DGD

Verkeersveiligheid
Donor
Directie-Generaal voor
Ontwikkelingssamenwerking (DGD)
DGD
DGD
Koning Boudewijnstichting
ARES

Revalidatie
Fysieke revalidatie
Donor
Directie-Generaal voor
Ontwikkelingssamenwerking (DGD)
DGD
DGD
DGD
DGD
DGD

Gemeenschapsgerichte revalidatie
Donor
Directie-Generaal voor
Ontwikkelingssamenwerking (DGD)
DGD

12

FOCUS 2019 BELGIË

© L. AERTS / HI

Steun aan organisaties
voor mensen met een handicap
Donor
Directie-Generaal voor
Ontwikkelingssamenwerking (DGD)

Land
D.R. Congo

Bedrag
€ 145.542,36

Land
D.R. Congo

Bedrag
€ 883.261,08

Noodhulp
Donor
Directie-Generaal voor
Ontwikkelingssamenwerking (DGD)
DGD
DGD
DGD
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Tsjaad
Irak
Sahelregio
(Burkina Faso,
Mali, Niger)

€ 789.598,0
€ 290.786,0

€ 232.382,38
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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:
 en kostenanalyse van de winste
en 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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