
 

 

7 Belgische steden bouwen reuzenprothese om landmijnslachtoffers te steunen  

Vandaag, 4 april, worden in 7 Belgische steden metershoge reuzenprothesen opgetrokken. Met 

deze opvallende actie vraagt Handicap International op de internationale Mine Awareness Day 

meer aandacht voor de strijd tegen landmijnen. In Antwerpen, Brussel, Gent, Hasselt, La Louvière, 

Leuven en Moeskroen kunnen voorbijgangers de prothese signeren, zoals ze dat zouden doen met 

een gips. Op die manier tonen ze hun steun voor slachtoffers van landmijnen en ander niet-

ontploft oorlogstuig.  

In 2013 werden 275.000 landmijnen vernietigd. 

162 landen hebben het verbod op landmijnen geratificeerd. 

Het aantal slachtoffers van landmijnen ligt historisch laag. 

 

De cijfers hierboven tonen aan dat de jarenlange strijd tegen landmijnen niet zonder resultaat is 

gebleven. En toch zijn er nog veel alarmerende feiten. 

 

Landmijnen en andere niet-ontplofte oorlogstuigen maken nog steeds 9 slachtoffers per dag.  

79% van hen is een gewone burger. In 2013 was 46% van hen een kind. Bijna de helft.  

In 56 landen lopen burgers nog steeds de kans om op een mijn te trappen.  

De voorbije maanden gebruikten twee landen (Syrië en Myanmar) nog landmijnen. Voor Handicap 

International is elke landmijn er een te veel. Landmijnen maken immers, zoals de cijfers aantonen, 

geen verschil tussen de voet van een soldaat of van een kind. Bovendien zorgen de wapens ervoor 

dat een conflict nooit eindigt: vele tientallen jaren later kunnen ze nog slachtoffers maken.  

 

Om dit aan te klagen, stuurt Handicap International vandaag, op Mine Awareness Day, de boodschap 

uit: #thisisMAD. 

België had ooit een pioniersrol in de strijd tegen landmijnen. Via een petitie vraagt Handicap 

International aan minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo en minister van 

Buitenlandse Zaken Didier Reynders, om zich te blijven inzetten tegen landmijnen en voor de 

slachtoffers van deze wapens.  

--- Einde persbericht ----- 

 

Meer info: www.handicapinternational.be 

 

Contact: 

Voor info over de actie: Els Beelen – 0473/ 44 30 50  

Voor info over landmijnen of voor foto’s: Damien Kremer, persverantwoordelijke – 0484/36 81 62  



LANDMIJNEN: ENKELE KERNCIJFERS EN FEITEN 

Alle cijfers gaan over landmijnen en niet-ontplofte oorlogstuigen in 2013. 

Bron: Landmine Monitor Report 2014 

Slachtoffers: de feiten 

 Vandaag maken landmijnen nog 9 slachtoffers per dag. De meeste slachtoffers vallen in 
Afghanistan, Colombia en Cambodja.  

 79% van de slachtoffers zijn burgers.  De meeste ongevallen komen voor tijdens dagelijkse 
activiteiten: mannen die het veld bewerken, kinderen die spelen of op weg zijn naar school, 
vrouwen die hout zoeken …  

 46% van de burgerslachtoffers is een kind, dat is 7% meer dan het jaar ervoor (2012). 
Kinderen vertegenwoordigden zelfs meer dan 75% van alle slachtoffers in de Democratische 
Republiek Congo (DRC), in Jemen en in Zuid-Soedan. 

 Als het slachtoffer het ongeval overleeft, moet hij of zij in de meeste gevallen met een 
handicap door het leven en heeft die persoon levenslang hulp of begeleiding nodig. 

o Een prothese moet geregeld vervangen worden. Een opgroeiend kind heeft zelfs om 
de zes maanden een nieuwe nodig. 
o In ontwikkelingslanden gaat 90% van de kinderen met een handicap niet naar school, 
wat zijn of haar toekomst nog meer hypothekeert.  
o Na een mijnongeval kunnen de slachtoffers vaak hun oude job niet meer uitoefenen 
en moeten ze op zoek naar nieuw werk, wat extreem moeilijk is met een handicap. 

 

Landmijnen in de wereld 

 In 1997 werd in Ottawa de Internationale Conventie tegen landmijnen in het leven geroepen. 

Sindsdien 

- hebben 162 landen het verbod op antipersoonsmijnen bekrachtigd  

- hebben 88 lidstaten hun voorraad vernietigd (= 48 miljoen mijnen) 

- is het aantal slachtoffers gedaald van 25 per dag naar ‘slechts’ 9 per dag 

 Toch zijn er nog veel verontrustende feiten. 

o 35 staten (onder ander de VS en China) zijn nog steeds geen partij van het verdrag.  

o Wereldwijd liggen nog meer dan 160 miljoen antipersoonsmijnen opgeslagen. 

o In 56 staten en 4 andere gebieden liggen nog steeds mijnen, waaronder Afghanistan, 

Algerije, Bosnië en Herzegovina, Cambodja, Colombia, Congo (DRC), Noord-Korea, 

Zuid-Korea, Cuba, Irak, Iran, Israël, Laos, Libanon, Libië, Palestina, Somalië, (Zuid-

)Soedan, Syrië, Thailand, Turkije en Vietnam. 

o De voorbije maanden gebruikten twee landen antipersoonsmijnen (Syrië en 

Myanmar). Ook in het Russisch- Oekraïense conflict zouden landmijnen zijn gebruikt. 

o Ook niet-staatsgebonden gewapende groepen hebben in dezelfde periode 

antipersoonsmijnen gebruikt in de volgende acht landen: Afghanistan, Libië, 



Colombia, Myanmar, Pakistan, Syrië, Jemen, alsook op het separatistische 

grondgebied Nagorno-Karabach. De FARC (Colombia) maakt hoogstwaarschijnlijk 

deel uit van de rebellengroepen die wereldwijd het vaakst gebruik heeft gemaakt van 

antipersoonsmijnen. 

o Zuid-Korea, India, Pakistan en Myanmar produceren nog steeds landmijnen.  

 

WAT HANDICAP INTERNATIONAL VRAAGT 

België had ooit een pioniersrol in de strijd tegen landmijnen. Het was het eerste land ooit om 

landmijnen te verbieden (1995). Via een petitie vraagt Handicap International aan minister van 

Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo en minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders, 

om zich te blijven inzetten tegen landmijnen en voor de slachtoffers van deze wapens.  

 

Concreet vragen we dat: 

 België druk blijft uitoefenen op de landen die nog steeds landmijnen produceren, opslaan en 

gebruiken en druk blijft zetten op de landen die het Internationale Verdrag tegen landmijnen 

nog niet hebben ondertekend (waaronder de VS, China en Rusland). 

 Dat slachtoffers van landmijnen meer aandacht krijgen. Want het is niet omdat een conflict 

voorbij is of de mijnen geruimd zijn, dat het probleem is opgelost. Wie een handicap heeft 

ontwikkeld door een ongeval met een landmijn, heeft levenslang ondersteuning nodig om 

blijvend en actief deel te nemen aan de samenleving in al zijn aspecten. 

 

HANDICAP INTERNATIONAL  

Handicap International is een internationale niet-gouvernementele organisatie die zich inzet voor 

mensen met een handicap in het Zuiden. De organisatie is vooral bekend van haar strijd tegen 

landmijnen en clustermunitie: sinds drie decennia helpen we slachtoffers en lobbyen we voor een 

mijnenvrije wereld. Daarvoor kregen we in 1997, als medeoprichter van de Internationale 

Campagne tegen Landmijnen, de Nobelprijs voor de Vrede.  

 

Onze basisexpertise bestaat uit kinesitherapie en revalidatie, maar intussen reikt het werk van 

Handicap International veel verder. We helpen mensen met een handicap integreren in de 

samenleving, we promoten wereldwijd inclusief onderwijs voor kinderen met een handicap en we 

ijveren voor veiliger verkeer en minder verkeersslachtoffers in het Zuiden. We leggen ons toe op de 

gezondheid van mama’s en kinderen en zorgen ervoor dat vrouwen veilig kunnen bevallen en 

slachtoffers van kinderverlamming worden begeleid. Tenslotte zetten we ook noodhulpacties op 

touw, zoals in de vluchtelingenkampen in Congo of na de aardbeving in Haïti (2010) en de crisis in 

Syrië.  

 

Preventie, revalidatie, en re-integratie, dat zijn onze sleutelwoorden. En dat in bijna 60 landen. 



DE STRIJD TEGEN LANDMIJNEN 

Handicap International zorgt ervoor dat minder mensen het slachtoffer worden van mijnen en ander 

niet-ontploft oorlogstuig (preventie) en verleent hulp aan de slachtoffers (revalidatie en begeleiding). 

Voorkomen: 

o Handicap International ontmijnt. Vorig jaar nog ontmijnde het een groot deel van 

Congo.  

o In gebieden waar mijnen en bommen liggen, gaat Handicap International mensen 

waarschuwen. Ze leren hoe een mijn eruit ziet. En wat ze moeten doen als ze er 

eentje vinden. Zeker kinderen worden vaak slachtoffers omdat ze nieuwsgierig zijn en 

voorwerpen oprapen die ze niet kennen. 

 

Slachtofferbegeleiding 

o Revalidatie en protheses 

o Slachtoffers helpen om terug een plaatsje op de arbeidsmarkt te vinden 

o Zorgen dat kinderen naar school kunnen, ondanks hun handicap 

o Psychologische hulp 

o Huizen en de omgeving van slachtoffers aanpassen aan de nieuwe situatie 

o … 

 

Links: ontmijnen in Cambodja © © Eric Martin / Figaro 

Magazine / Handicap International 

Rechts: ontstaan van Handicap International, prothese voor 

Cambodjaans landmijnslachtoffer © Arnaud De Wildenberg 

 

 

 

 



#thisisMAD: 7 reuzenprotheses, 7 Belgische steden 

ANTWERPEN  
Tegenover het befaamde Museum aan de Stroom komt op 4 april een reuzenprothese gemaakt uit 

gerecycleerd materiaal. Kunstenaar Pieter Mees werkte hiervoor samen met de Kobbe, een 

initiatief voor creatieve expressie van mensen met een psychische of verstandelijke beperking. 

WAAR en WANNEER 

Hanzenstedenplaats, rechtover het MAS – van 11u00 tot 16u00 

ACTIVITEIT 

- reuzenprothese signeren 

- hindernissenparcours: pas een prothese en ervaar de moeilijkheden van landmijnslachtoffers  

- petitie, de wereldkaart al krassend ontmijnen, …  

 

BRUSSEL  
Een prothese van 3 meter hoog in hartje Brussel. Op 4 april kan je de actie op het Muntplein niet 

mislopen.  

WAAR en WANNEER 

Muntplein - van 9u30 tot 17u30 

ACTIVITEIT 

- reuzenprothese signeren 

- hindernissenparcours: pas een prothese en ervaar de moeilijkheden van landmijnslachtoffers  

- petitie, de wereldkaart al krassend ontmijnen, …  

 

GENT 
Een reuzenprothese van 10 meter lang en 3 meter hoog  helemaal opgetrokken uit Meccano.  De 

Gentse vzw Rocsa nodigt alle Gentenaars uit om ’s ochtends mee te helpen opbouwen. 

WAAR en WANNEER 

De Kouter - 10u00 - 16u00 (opbouw tot 12u00) 

ACTIVITEIT 

- reuzenprothese beklimmen 

- hindernissenparcours: pas een prothese en ervaar de moeilijkheden van landmijnslachtoffers  

- petitie, de wereldkaart al krassend ontmijnen, … 

14u15: Burgemeester Daniel Termont, mayor for peace, komt de prothese signeren.  

- Namiddag: optreden van jeugdtrommelkorps Sibemol.  

 

HASSELT 

De Grote Markt van Hasselt krijgt op 4 april een artistieke reuzenprothese opgetrokken uit 

gerecycleerde houten plankjes.  Kunstenaar aan het werk is Dion Tsekouras van Dion Sculpture Art. 

WAAR en WANNEER 

Grote Markt  - 11u00 tot 16u00. 

ACTIVITEIT 

- reuzenprothese signeren 

- petitie, de wereldkaart al krassend ontmijnen, …  



 

LEUVEN 

Op het Martelarenplein kan je de reuzenprothese tekenen die werd gemaakt door de leerlingen van 

Het Windekind, een school voor buitengewoon onderwijs. De leerling hebben in hun crea-atelier  

weken lang aan de prothese gewerkt.  

WAAR en WANNEER 

Martelarenplein -  11u00 tot 16u00. 

ACTIVITEIT 

- reuzenprothese signeren. Een reuzenman op stelten zal je hierbij helpen. 

- petitie, de wereldkaart al krassend ontmijnen, …  

Vanaf 11u zijn er optredens van Leuvens muzikaal talent.  

 

MOESKROEN 

Kom een prothese passen en test of jij überhaupt enkele meters kan stappen?  

WAAR en WANNEER? 

Commercieel centrum “Les Dauphins” -  11u00 tot 16u00. 

ACTIVITEIT 

- reuzenprothese signeren 

- hindernissenparcours: pas een prothese en ervaar de moeilijkheden van landmijnslachtoffers  

- petitie, de wereldkaart al krassend ontmijnen … 

 

LA LOUVIERE 

Wie schrijft zijn of haar naam helemaal boven prothese van maar liefst 3 meter hoog? 

WAAR en WANNEER 

Place Mongrétout, van 11u00 tot 16u00. 

ACTIVITEIT 

- reuzenprothese signeren 

- petitie, de wereldkaart al krassend ontmijnen …  

 

 

 


