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In 2020 raakten al onze levens 
ontwricht, maar zoals gewoonlijk 
betaalden de armste mensen in onze 
maatschappij de hoogste tol.

Gelukkig kregen we de kans 
om snel in te grijpen en zo de 
revalidatiezorg voor miljoenen 
kinderen in verschillende landen te 
verzekeren, mede dankzij de Belgische 
vrijgevigheid. We verstrekten meer 
dan 138 000 hygiënekits en 800 000 
mondmaskers en sensibiliseerden hele 
gemeenschappen. Het maakte het 
mogelijk om de revalidatiezorg voor 
mensen met een beperking verder 
te zetten in een veilige omgeving. 
We bleven protheses en ortheses 
aanmeten en onze ontmijningsteams 
voorkwamen nog meer trauma’s 
zonder veel oponthoud. 

Ik ben vooral onder de indruk van de 
toewijding van mijn team, dat nog 
steeds voornamelijk van thuis uit werkt. 
Dankzij hun gretigheid om te leren en te 
innoveren blijven we op koers. 

Bedankt om deel uit te maken 
van onze “Impact”-familie: samen 
zorgen we ervoor dat de meest 
kwetsbaren toegang blijven 
krijgen tot levensveranderende 
revalidatiediensten! 

 Voorwoord 

Erwin Telemans, algemeen directeur

1.  Aantal personen die in 2020 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 2020

3,96 miljoen 
directe begunstigden1

Begunstigden  
per thema

SOCIAAL & INCLUSIE2 

1.404.761   
personen

PREVENTIE & GEZONDHEID 

2.360.290   
personen

REVALIDATIE 

247.258   
personen

WAARONDER BESTRIJDING 
VAN GEWAPEND GEWELD 

411.436   
personen

BESCHERMING EN  
RISICOBEPERKING3 

613.271   
personen
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PROJECTEN  
IN DE KIJKER 

Bangladesh/
Pakistan/Thailand

Growing Together

Een veilige plek creëren voor ontheemde kinderen – met 
bijzondere aandacht voor kinderen met een beperking 
– om te spelen en zich te ontwikkelen, dat was het doel 
van het Growing Together-project. Het project kwam tot 
stand dankzij de steun van de IKEA Foundation en liep 
van 2016 tot 2020. 

In cijfers: meer dan 200 kinderclubs organiseerden 
activiteiten in vluchtelingenkampen en 
gastgemeenschappen. Ongeveer 5 000 kinderen 
kregen zo de kans om aan zelfvertrouwen en sociale 
vaardigheden te winnen.

België 
Brussel: Revalidatiezorg voor migranten met een 
beperking 
Kinesitherapeuten verlenen op vrijwillige basis 
kinesitherapie aan migranten met een beperking. De 
kinesitherapiesessies dragen bij aan het verlichten van 
fysieke pijn en psychologische knopen. 

In cijfers: in 2020 stelden 29 vrijwilligers, waaronder 
kinesitherapeuten, ergotherapeuten, tolken enzovoort 
zich beschikbaar voor het project. 

Mali
SICCOM

Vredesopbouw door het versterken en het 
inclusiever maken van de lokale structuren rond 
conflictbeheersing en door de competenties binnen 
deze structuren uit te bouwen.

In cijfers: 60 vertegenwoordigers voor vredesopbouw 
werden geïdentificeerd door Handicap International 
en kregen een opleiding rond conflictbeheersing.
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59  
interventielanden

420  
projecten

4.705 
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 

Telecommunicatie biedt 
mogelijkheden tijdens 
pandemie

Rwanda 

Handicap International adviseerde 
de Rwandese overheid bij 
het inclusiever maken van de 
sensibiliseringsboodschappen 
rond Covid-19 en verdeelde 
beschermingsmiddelen in 2 
ziekenhuizen en 2 revalidatiecentra.
Door de Covid-19-maatregelen zagen 
de patiënten van de revalidatie- en 
epilepsieprogramma’s hun persoonlijke 
opvolging in het gedrang komen. 
Handicap International schakelde 
over naar alternatieven, zoals 
een telerevalidatie-app, telefoon, 
briefwisseling en videocalls om de 
voortzetting van hun behandeling 
te garanderen. Onder de patiënten 
die door de pandemie bovendien 
hun broodwinning verloren,  werden 
voedsel en hygiënische middelen 
verdeeld.

353   
families die in voedselnood 
verkeerden door de crisis ontvingen 
voedselpakketten 

© HI

In nagenoeg alle projectlanden stuurde Handicap 
International de activiteiten bij om de Covid-19-
crisis het hoofd te bieden. Dat gebeurde in lijn met de 
overkoepelende B-SAFE-strategie en in samenspraak 
met de autoriteiten en onze regionale partners.

© HI



FOCUS 2020 BELGIË 7

Bestrijding van 
desinformatie rond 
Covid-19 

Bolivia Mensen met een beperking 
ondervonden ook in Bolivia hoe 
de pandemie de toegang tot 
levensmiddelen bemoeilijkte. In de 
hoofdstedelijke regio La Paz – El Alto 
konden 155 kwetsbare personen met 
een beperking en hun familie rekenen 
op materiële hulp, in de vorm van 
voedsel- en hygiënekits. 
Kwetsbare bevolkingsgroepen 
hebben niet altijd de mogelijkheid om 
betrouwbare informatie in te winnen. 
Desinformatie over het virus raakte 
daarentegen wel wijdverspreid in het 
land. Handicap International werkte 
daarom samen met het ministerie van 

Volksgezondheid aan de ontwikkeling 
en verspreiding van Covid-19-
preventiemateriaal voor mensen met 
een beperking.  

Benin te beschermen tegen het Covid-19-
virus en de voortgang van de projecten 
te verzekeren.  Mondmaskers 
en handgel werden aangekocht 
voor de eigen medewerkers en 
partnerorganisaties. 
Verschillende jongeren met een 
beperking volgden in het kader van 

Handicap International heeft 
zijn activiteiten in het land aan 
de Golf van Guinee afgestemd 
op verkeersveiligheid en socio-
economische inclusie. Het team in 
Benin nam extra maatregelen om zich 

het socio-economische project een 
opleiding of deden werkervaring 
op. Een sensibiliseringscampagne 
rond de aangewezen 
beschermingsmaatregelen tegen het 
virus vergrootte het bewustzijn bij de 
jongeren, de opleidingscentra en de 
werkgevers.

100.000    
mensen: de beoogde 
doelgroep van het ontwikkelde 
sensibiliseringsmateriaal 

© HI

© HI
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 In België 

Covid-19
Het coronajaar 2020 had verregaande 
gevolgen voor de projecten en 
activiteiten van Handicap International 
in het buitenland, maar ook voor onze 
teams in België ...

De medewerkers van Handicap 
International moesten zich aanpassen 
aan een nieuwe realiteit, waarbij 
telewerk de norm werd en ook het 
contact met  donateurs, partners, 
vrijwilligers en andere stakeholders 
onder druk kwam te staan. 

Evenementen, fondsenwervingsacties, 
presentaties, educatieve activiteiten 
enz. werden on hold gezet of van de 
agenda geschrapt. 

Handicap International zou eind maart 
bijvoorbeeld de eerste resultaten van 
het Odyssey2025-project voorstellen 
in het Brusselse Flagey-gebouw. Die 
avond viel in het water, net zoals de 
sensibiliseringsactie naar aanleiding 
van de Internationale Dag tegen 
Mijnen op 4 april. 

Ook de organisatoren van de 
20 km door Brussel, de grootste 
loopwedstrijd van het land en 
traditioneel een sportief feest voor vele 
sympathisanten van onze organisatie, 
gooiden de handdoek in de ring.

De pandemie had ten slotte 
ontegensprekelijk een invloed op de 

inzameling van privéfondsen, omdat 
de straatfondsenwervingsacties 
gedurende verschillende maanden niet 
konden doorgaan.

Ondanks alle obstakels wisten de 
medewerkers toch enkele projecten te 
realiseren, door blijk te geven van de 
nodige flexibiliteit en creativiteit.

© HI
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In een jaar dat afstandsonderwijs meer 
de regel dan de uitzondering was, 
stonden leerkrachten en ouders voor 
heel wat obstakels om de ontwikkeling 
van hun leerlingen of kinderen niet in 
het gedrang te brengen. De kinderen 
– die in eerste instantie misschien niet 

rouwig waren om die “extra vakantie” 
– zagen al hun sociale interacties in 
rook opgaan. 

Wat er zich het voorbije jaar afspeelde 
in België, is voor 32 miljoen kinderen 
met een beperking dagelijkse kost. 32 

miljoen kinderen met een beperking 
gaan niet naar school en lopen 
daardoor essentiële intellectuele en 
sociale vaardigheden mis. 

Handicap International werkte tijdens 
het coronajaar aan een digitale escape 
game voor leerlingen tussen 9 en 
12 jaar. Tijdens het spel ontmoet je 
Trésor, een negenjarige jongen met 
een beperking uit de Democratische 
Republiek Congo. Kunnen de 
leerlingen alle opdrachten tot een 
goed eind brengen en ervoor zorgen 
dat Trésor naar school kan gaan?
Het spel werd intern ontwikkeld en 
kwam uit in februari 2021. 

Help Trésor naar school gaan

Mobility 
Challenge:  
355 blauwe 
pijlen
Voor mensen met een fysieke 
beperking is mobiliteit de sleutel 
tot autonomie, maar slechts 1 op 5 
mensen met een fysieke beperking 
wereldwijd heeft toegang tot 
mobiliteitshulpmiddelen. 

De Europese Week van de Mobiliteit 
inspireerde Handicap International 
tot een sportieve uitdaging die 
het belang van mobiliteit moest 
onderstrepen: de Mobility Challenge. 
Onze organisatie riep  mensen met 
en zonder beperking op om een 
traject in de vorm van een pijl af te 
leggen. Voor elke geregistreerde pijl 
via een mobiele tracker zoals Strava 
doneerde onze partner Rauwers 5 
euro aan de revalidatieprojecten van 
Handicap International.  Wandelen, 
fietsen, skaten, pogoën: bij elke niet-

gemotoriseerde inspanning ging een 
duit in het zakje.  

Op 16 september werd het startschot 
voor de Mobility Challenge gegeven. 
In het Brusselse Jubelpark legden 
medewerkers van HI samen met 
White Star Atletic Club en de vzw 
Villa Pilifs de eerste pijlen af. Na twee 
weken stond de teller van de Mobility 
Challenge op 355 pijlen, goed voor 
een totaalbedrag van 1775 euro. 
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 Jaarrekening van 
 Handicap International 

In 2020 werd een totaalbedrag van 11,55 miljoen euro 
ingezameld, een stijging van 7,4% ten opzichte van 
2019. Inkomsten   

€ 4.747.252
inzameling van privéfondsen 

€ 6.803.383
institutionele fondsen

FOCUS 2020 BELGIË

Inzameling van privéfondsen  
De inkomsten afkomstig uit privéfondsen bleven met 4,7 miljoen euro nagenoeg 
stabiel ten opzichte van het jaar voordien. De status quo valt te verklaren door 
enerzijds een daling van inkomsten afkomstig van legaten en grote donoren 
en anderzijds een stijging van inkomsten uit  direct marketingacties. Deze 
laatste groep, waartoe ook de maandelijkse donateurs behoren, bleek in 2020 
verantwoordelijk voor bijna 49% van de privéfondsen.

Institutionele fondsen
De inkomsten afkomstig van institutionele donateurs bedragen 6 803 383,04
euro, een toename van 11,5% in vergelijking met 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 Burkina Faso, 
waar het doel is om onmiddellijke bijstand te verlenen en bij te dragen tot de 
bescherming en de verbetering van de levensomstandigheden van kwetsbare 
ontheemde bevolkingsgroepen en de gastbevolking die getroffen zijn door de crisis 
in Burkina Faso.
2020 betekende ook het startsein voor het BAHIA-project, een pilootproject van de 
humanitaire hulpafdeling van de DGD rond flexibele humanitaire financiering.* 

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 2020 werden op 14 juni 2021 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.

*  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.

*  BAHIA: Agile response by the Belgian Alliance for International Humanitarian Action to control the 
spread of COVID-19 and mitigate its multi-dimensional effects on humanitarian crisis.

Voor € 100 die door 
het HI-netwerk* werd 
uitgegeven in 2020

6% 
werkingskosten

8% 
fondsen- 
wervingskosten

86% 
sociale missies
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 De Belgische 
 donoren 

OVERZICHT

STEUN VAN DE BELGISCHE 
INSTITUTIONELE 
DONOREN VOOR ONZE 
PROJECTEN

STEUN PER THEMA (in euro)

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

Private stichtingen
Koning Boudewijnstichting
UCB
Grandis

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 
59 interventielanden. Hun steun wordt soms gespreid over 
meerdere jaren. De data hieronder geven een overzicht van 
welk bedrag werd besteed in 2020.

© OLIVIER CZAR KATONA / HI

1.184.884

814.348

127.865

1.906.006

1.075.999

360.799

891.741

Gezondheid en preventie

Sociaal & Inclusie

Inclusief onderwijs

Economische inclusie

Revalidatiediensten

Bescherming en risicobeperking

Bestrijding van gewapend geweld
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Bolivia 
Donor Bedrag
Directie-Generaal voor Ontwikkelingssamenwerking (DGD) –  € 337.146,28 
Ontwikkelingshulp

Cuba 
Donor Bedrag
Directie-Generaal voor Ontwikkelingssamenwerking (DGD) –  € 294.204,82 
Ontwikkelingshulp
Directie-Generaal voor Ontwikkelingssamenwerking (DGD) –  € 7.833,06 
Gemeenschappelijk Strategisch Kader

Haïti 
Donor Bedrag
Directie-Generaal voor Ontwikkelingssamenwerking (DGD) –  € 282.835,16 
Ontwikkelingshulp
Académie de Recherche et d’Enseignement supérieur (ARES) € 5.378,26
Grandis € 63.031,64

Irak 
Donor Bedrag
FOD Buitenlandse Zaken € 244.413,26
Directie-Generaal voor Ontwikkelingssamenwerking (DGD) –  € 836.505,60 
Humanitaire hulp

Madagaskar 
Donor Bedrag
UCB € 138.785,82

Democratische Republiek Congo 
Donor Bedrag
Koning Boudewijnstichting € 89.000,00
Directie-Generaal voor Ontwikkelingssamenwerking (DGD) –  € 690.404,51 
Ontwikkelingshulp
Directie-Generaal voor Ontwikkelingssamenwerking (DGD) –  € 277.624,39 
Humanitaire hulp

STEUN PER LAND

© THOMAS FRETEUR / HI

© HI
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Mali 
Donor Bedrag
FOD Buitenlandse Zaken € 293.853,53
Directie-Generaal voor Ontwikkelingssamenwerking (DGD) –  € 301.291,46 
Humanitaire hulp 

Marokko 
Donor Bedrag
Brussels Hoofdstedelijk Gewest € 84.905,81

Mozambique 
Donor Bedrag
Vlaanderen - Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken  € 45.088,60

Rwanda 
Donor Bedrag
Directie-Generaal voor Ontwikkelingssamenwerking (DGD) –  € 1.013.966,29 
Ontwikkelingshulp

Burkina Faso, Togo, Benin, Niger 
(Regionaal programma SAHA) 
Donor Bedrag
Directie-Generaal voor Ontwikkelingssamenwerking (DGD) –  € 415.391,74 
Ontwikkelingshulp
Directie-Generaal voor Ontwikkelingssamenwerking (DGD) –  € 842.482,91 
Humanitaire hulp

Tsjaad 
Donor Bedrag
Directie-Generaal voor Ontwikkelingssamenwerking (DGD) –  € 433.729,40 
Humanitaire hulp

© HI

© GWENN DUBOURTHOUMIEU / HI
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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.

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 Handicap International gebeuren nauwgezet, 
belangeloos, professioneel en transparant. 

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 winst- 
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).
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