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DOKTERS VAN DE WERELD IN 2016

DE ESSENTIE IN CIJFERS

10.189

vrouwen prenatale zorg aangeboden in Mali
ALLES OVER VEILIG BEVALLEN VANAF P.16

7.600

consultaties gegeven aan daklozen,
druggebruikers en sekswerkers in
onze Medibus.
ALLES OVER ‘MENSEN AAN DE RAND VAN
DE SAMENLEVING VANAF P. 10

760.400

consultaties in Syrië
ALLES OVER URGENTIES & CRISIS VANAF P. 4

7.268

vluchtelingen verzorgd in Griekenland
ALLES OVER VLUCHTELINGEN EN
MIGRANTEN VANAF P. 6

170

overlevenden van seksueel geweld per maand
verzorgd in Bukavu, Congo
ALLES OVER ONS WERK ROND GIRL
EMPOWERMENT VANAF P. 14

4.899
meisjes in Haïti geholpen met de keuze van
een contraceptiemethode
MEEER OVER FAMILIALE PLANNING EN
GIRL EMPOWERMENT VANAF P. 14
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Ougadougou, Burkina Faso. We verlenen medische hulp, psychische begeleiding
en contraceptie aan de naar schatting 10.000 straatkinderen en meisjes.

ONZE IDENTITEIT
VERZORGEN EN GETUIGEN
Als internationale solidaire beweging
verzorgt Dokters van de Wereld de meest
kwetsbare mensen: slachtoffers van
gewapende conflicten, natuurrampen
maar ook mensen die dakloos zijn
of aan de rand van de samenleving
worden geduwd. Het hart van onze
beweging klopt door onze honderden
vrijwilligers en medewerkers, dokters,
vroedvrouwen,... Als on afhankelijke
organisatie gaan we verder dan zorg
alleen. We klagen schendingen tegen
de mensenrechten aan en vechten
voor een betere leefwereld voor onze
patiënten.

DICHT EN VER VAN ONS BED
Dokters van de Wereld heeft overal ter
wereld acties, maar werkt ook in België,
in alle delen van het land.
VANDAAG EN MORGEN
Dokters van de Wereld grijpt in tijdens
urgenties maar denkt ook op de lange
termijn, met acties die duurzaam zijn en
het verschil maken voor de toekomst
van een plek, een land of een mens. Of
het nu gaat over een tandartskabinet in
Antwerpen of een centrum voor familiale
planning in Congo : we werken altijd
samen met lokale partners en bouwen
verder op de collectieve intelligentie van
lokale medewerkers of vrijwilligers.

BUDGET

€ 23.893.457

INKOMSTEN
14% privégiften
7% grote donateurs en legaten
5% bedrijven en stichtingen
74% subsidies

UITGAVEN
86,1% terreinacties
1,4% communicatie en pleidooi
5,8% fondsenwerving
6,7% algemene werking
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ONZE PIJLERS, ONZE IMPACT

URGENTIES EN CRISISSEN
CONFLICTEN EN RAMPEN ZORGEN VOOR EEN IMPLOSIE VAN HET
ZORGSYSTEEM: HOSPITALEN ZIJN VERNIETIGD, ZORGPERSONEEL VLUCHT
WEG OF STERFT. OP DAT SOORT MOMENTEN KOMEN WE TUSSEN EN GAAN WE
TER PLEKKE MET URGENTIETEAMS EN MEDISCH MATERIAAL. WE WERKEN TER
PLEKKE ALTIJD SAMEN MET LOKALE PARTNERS EN OVERHEDEN EN DENKEN OP
DE LANGE TERMIJN: IN PLAATS VAN VELDHOSPITALEN OP TE ZETTEN, KIEZEN
WE VOOR HET RENOVEREN VAN ZORGCENTRA. EN IN PLAATS VAN EXPATS TE
STUREN, REKRUTEREN WE LOKAAL ZORGTALENT.

1

Ook in 2016 bleven we actief in Syrië: we ondersteunden 12 lokale
partners en leverden geneesmiddelen en medisch materiaal aan 21
nog operationele gezondheidscentra. Zo maakten we maar liefst
760.400 consultaties mogelijk. We riepen de internationale gemeenschap meermaals op om iets te doen tegen de aanvallen op
de Syrische hospitalen: in 2016 alleen al verloren we 50 medewerkers door luchtaanvallen op zorgcentra.

2

In 2016 werd Haïti geteisterd door orkaan Matthew: honderdduizenden mensen werden dakloos, zorgcentra werden vernield
en het drinkwater vervuild. Daardoor dreigde een epidemie van
cholera uit te breken.

1

2
3

Dokters van de Wereld stuurde meteen extra ondersteuning: in de
3 maand volgend op de orkaan stuurden we 13 cholerateams en
9 mobiele urgentieteams uit. Na de urgentiefase begonnen we
met het herstel en de renovatie van 10 gezondheidscentra en 2
choleracentra.
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 ali staat wereldwijd op de voorlaatste plaats op
M
vlak van kindersterfte onder de vijf. Voedseltekorten
en een gebrek aan vaccinatie dragen voor een groot
stuk bij aan dit cijfer. Op tien jaar tijd werd de Sahelregio 3 keer geteisterd door een voedselcrisis. Ook
in Mali wordt die veroorzaakt door een combinatie
van droogte en conflicten.
In de regio’s Gao en Menaka zetten we in 2016
vaccinatie- en nutritionele campagnes op. In totaal
screenden we 10.189 kinderen op ondervoeding.
Dankzij onze vaccinatiecampagnes werd 88% van
de kinderen in 2016 gevaccineerd tegen mazelen.

3

MEER WETEN OVER ONZE URGENTIES IN 2016?
www.doktersvandewereld.be
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MIGRANTEN EN
VLUCHTELINGEN
2016 IS HET JAAR WAARIN EUROPA HAAR AFSCHRIK- EN
REPRESSIEBELEID VERSTERKTE: ER WERDEN DEALS
GESLOTEN MET TURKIJE, DE BALKANLANDEN OMHEINDEN
HUN GRENZEN MET PRIKKELDRAAD EN FRANKRIJK BLEEF
WEGKIJKEN VAN DE ETTERENDE WONDE DIE CALAIS

1

HEET. UIT ANGST VOOR “AANZUIGEFFECTEN” WERD
HET ONTZEGGEN VAN HULP EEN BEWUSTE POLITIEKE
ZET: ER WERD GEVRAAGD DE VLUCHTELINGEN NIET “TE
VOEDEREN”, ORGANISATIES DIE MENSEN REDDEN OP ZEE
WERDEN BESCHULDIGD VAN MENSENSMOKKEL.
VOOR EEN MIDDELGROTE HUMANITAIRE ORGANISATIE
VOOR DOKTERS VAN DE WERELD WAS HET IN 2016 EEN
UITDAGING OM LICHTPUNTJES AAN TE BRENGEN IN DEZE
ZWARTE BLADZIJDE UIT ONZE GESCHIEDENIS: TOCH
LUKTE HET ONS OM TIENDUIZENDEN MIGRANTEN EN
VLUCHTELINGEN TE VERZORGEN.

1

Niger is een belangrijk transitland in het parcours
van migranten die naar Europa trekken. Agadez,
de laatste stad in het Noorden van het land, is
de plek waar elk jaar tot 100.000 migranten
halt houden voor ze de oversteek wagen door de
woestijn. In dit broeierige, schrale niemandsland
verleenden we afgelopen jaar medische hulp aan
2.394 migranten en trokken we naar hun tijdelijke
woonplaats met onze mobiele teams.

3
2 Marokko. Elk jaar komen duizenden migranten aan
in Oujda, vlakbij Algerije, na een uitputtende tocht
door de woestijn. Het oversteken van de grens is
afgelopen jaar veel gevaarlijker geworden door de
extra controles, hekkens en de bouw van een muur.
Vaak komen de migranten aan in Marokko met
wonden en vooral heel veel stress. Tussen 2016 en
2017 trokken we met mobiele teams naar Oujda.
We gaven hulp aan 5.410 migranten, van het
uitdelen van dekens en hygiënekits tot het bieden
van psychosociale hulp of begeleiding naar vaste
zorgcentra.
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NIEUW

3 Tunesië. Net zoals veel Noord-Afrikaanse landen, is
Tunesië een transitland voor migranten uit Syrië, Libië
en natuurlijk Afrika. Het gaat vaak over adolescenten
die naar de hoofdstad Tunis komen met de droom van
een studie- of sportcarrière en uiteindelijk in de armoede
verzeilen. Het is op dat moment dat wij tussenkomen
door deze jonge mensen medische, sociale en psychische
steun te bieden. Sinds de start van het project konden we
zo al 748 jongeren helpen.

NIEUW

4 I n Zeebrugge en Oostende verleenden we gestrande
vluchtelingen twee keer per week medische hulp in onze
zorgantennes. In totaal gaven we afgelopen jaar 514
consultaties in beide kustantennes. De migranten aan
onze Belgische kust werden geregeld geconfronteerd
met geweld en discriminatie door de politie: die
incidenten bundelden we in een rapport dat we eind 2016
publiceerden en voorlegden aan de lokale autoriteiten.

NIEUW

5 Het Brusselse Noordstation werd in 2016 een uitvalsbasis
voor jonge transitmigranten die zonder toegang tot zorg,
voedsel of een bed moeten zien te overleven in onze
hoofdstad. Om hen medisch te ondersteunen trokken we
elke week naar en rond het station met onze medibus.
Soms zagen we tot 70 mensen per avond in onze bus. De
verschrikkelijke omstandigheden waarin deze jongeren
leefden haalden meermaals het nieuws.

PROJECT!

PROJECT!

3

PROJECT!

4
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6

I n Calais trokken onze mobiele teams wekelijks
door de “jungle” van Calais. Dat bleven we doen
na de ontmanteling in oktober 2016, want zoals
voorspeld kwamen al gauw nieuwe vluchtelingen
aan in de regio.

NIEUW

7

I n Servië en Kroatië verzorgden we de
vluchtelingen in kampen en centra, soms
toegetakeld door de Hongaarse en de
Kroatische politie. We namen verschillende
keren journalisten mee in ons kielzog om deze
mensenrechtenschendingen openbaar te maken.

NIEUW

8

In april 2016 werden we door ECHO officieel
aangesteld als de grootste medische hulpverlener in de Griekse vluchtelingenkampen op het
vasteland: sinds april 2016 werken we in 15 verschillende kampen en verzorgden onze mobiele
teams met dokters, gynaecologen en tandartsen
meer dan 7.268 vluchtelingen.

6
PROJECT!

PROJECT!

7

MEER WETEN OVER ONS WERK VOOR
MIGRANTEN EN VLUCHTELINGEN IN 2016?
www.doktersvandewereld.be
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DOKTERS VAN DE WERELD LANGS

DE VLUCHTELINGENROUTE

BELGIË
FRANKRIJK
KROATIÊ
SERVIË
ITALIË

362.763

SPANJE

vluchtelingen waagden in 2016
de oversteek naar Europa

1.854

MAROKKO

GRIEKENLAND

TUNESIË

migranten stierven sinds januari
2017 in de Middellandse zee

17%

onder hen zijn kinderen

57%

van de asielzoekers wordt
onderweg of in het land van
aankomst geconfronteerd
met geweld

NIGER

DE ESSENTIE 2016 / 9

ONZE PIJLERS, ONZE IMPACT

MENSEN AAN DE
RAND VAN ONZE
SAMENLEVING
DAKLOZEN, DRUGGEBRUIKERS, MENSEN ZONDER

1

PAPIEREN OF IN ARMOEDE; IN EEN WESTERSE
SAMENLEVING DIE STEEDS VAKER DRAAIT ROND
MAAKBAAR GELUK EN INDIVIDUEEL SUCCES, VORMEN
DEZE MENSEN HET LAATSTE TABOE. WEGGEDUWD NAAR
DE ONDERBUIK VAN ONZE MAATSCHAPPIJ, WORDEN
ZE VAAK UITGESLOTEN VAN ZORG. IN DIE ONDERBUIK
ONTMOETEN WE HEN EN WERKEN WE SAMEN MET HEN
AAN HUN GEZONDHEID EN EEN TERUGKEER IN HET
GEWONE ZORGSYSTEEM.

1

 402 mensen die geen toegang vonden tot het
2
Belgisch zorgsysteem, kwamen in 2016 langs in
onze zorgcentra in Antwerpen, Brussel, La Louvière en Oostende. Eerst verleenden we hen medische en psychische hulp, daarna konden ze bij onze
sociaal assistenten terecht om hun papierwinkel in
orde te brengen.

2 Nergens zoveel zorguitstel als bij tandzorg: 1 op 3
Belgen stelt wel eens een tandartsbezoek uit omdat de portefeuille het niet toelaat. Bij daklozen
of mensen zonder papieren ligt dat cijfer nog veel
hoger. In ons vast en mobiel tandartskabinet gaven
onze vrijwillige tandartsen daarom 362 tandconsults aan mensen die zich anders geen tandartsbezoek konden permitteren.

3

3 Drie keer per week trekt de Medibus van Dokters
van de Wereld door Brussel, naar kraakpanden,
stations of metro’s. De verpleegkundigen geven in
de bus paramedische zorg. We hebben ontsmettingsmiddelen, aspirines en verbanden. Onze Medibus richt zich ook op mensen die via druggebruik
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4

5

in contact komen met injectienaalden. In de bus kunnen ze hun
gebruikte naalden inwisselen voor steriel materiaal. Tijdens een
koffie en babbel informeren we hen over de risico’s van druggebruik en overdraagbare ziektes als HIV of hepatitis C. In totaal
stapten afgelopen jaar 7600 mensen in op onze Medibus!

3

4 Drie jaar geleden startte Dokters van de Wereld het project
‘Samen Met Haar’, met een focus op Belgische vrouwen in
armoede, vrouwen zonder papieren, slachtoffers van geweld,
prostituees of dakloze vrouwen. Ongeveer 70 % van de vrouwen
die we voor de eerste keer zien in onze zorgcentra, heeft geen
enkele toegang tot zorg. Een bezoek bij de dokter of gynaecoloog
kunnen ze zich zelden permitteren. Om dit op te lossen, kunnen ze
elke vrijdagmorgen terecht bij een gynaecoloog voor contraceptie,
baarmoederhalsscreenings of zwangerschapsopvolging.
5 Elke winter overnachten duizenden daklozen in de Brusselse
noodopvangcentra. Al 10 winters lang trekken honderden vrijwilligers van Dokters van de Wereld ’s avonds naar de centra: we
verzorgen hen ter plekke en ernstig zieke patiënten laten we hospitaliseren. Als de medische urgentie voorbij is, stellen we voor hun
administratie samen in orde te brengen.

4
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6 Vaccinatiecampagnes bij daklozen. In de winter van
2016 konden de daklozen zich gratis laten vaccineren
bij onze dokters op het Winterplan. Daklozen zijn extra
kwetsbaar, en ze hebben vaak geen mogelijkheid om
zich te laten verzorgen. Een griepvaccinatie is voor hen
daarom extra aan te raden.
7 Ook tijdens de zomer worden daklozen ziek. Elke lente sluiten de opvangcentra voor de daklozen definitief.
Maar ook tijdens de zomermaanden worden thuislozen ziek of belanden ernstig zieke daklozen terug op
straat. Daarom pleit Dokters van de Wereld voor een
beleid dat ook tijdens het terrasjesweer zorg draagt
voor deze kwetsbare groep.

6

#CAMPAGNE THE COST OF LIFE

HOEVEEL IS UW LEVEN WAARD?

7

MEER WETEN OVER ONS WERK VOOR
KWETSBARE MENSEN AAN DE RAND VAN ONZE
SAMENLEVING IN 2016?
www.doktersvandewereld.be
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De nieuwe generaties medicijnen, zoals de nieuwe behandelingen voor kanker of hepatitis
C, hebben duizelingwekkende
prijskaartjes. Onze sociale zekerheid is niet in staat deze
medicatie voor iedereen terug
te betalen. Nu al zien erg zieke
mensen een behandeling aan
hun neus voorbij gaan omdat
het te duur is. Daarom lanceerden we in 2016 de campagne The Cost Of Life waarin we samen met andere organisaties maatregelen eisten om de spiraal van
stijgende prijzen te doorbreken. Intussen werd onze
petitie voor meer betaalbare geneesmiddelen in Europa al meer dan 250.000 keer ondertekend. De petitie
tekenen kan nog steeds op www.thecostoflife.org

DOKTERS VAN DE WERELD IN BELGIË

VERDELING VAN DE
CONSULTATIES IN ONZE
ZORGCENTRA EN ANTENNES
OVER HET LAND

7.600

consultaties in de Medibus

4.931

medische consultaties in onze zorgcentra

3.997

sociale consultaties
(re-integratie in het gewone zorgsysteem)

51%

9%

ANTWERPEN

3% ZEEBRUGGE

OOSTENDE

1.732

33%

BRUSSEL

consultaties op het medisch winterplan in de
daklozenopvang

514

psychische consultaties

362

3%

LA LOUVIÈRE

1%

NAMEN

tandartsconsultaties (mobiel en vast kabinet)

70%

van de vrouwen die we zien in onze
consultaties heeft geen toegang tot zorg.
Daarom bieden we één keer per week
gynaecologische consultaties aan.
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GIRL EMPOWERMENT
DOKTERS VAN DE WERELD WIL DAT VROUWEN BAAS ZIJN OVER
HUN EIGEN LIJF. DAAROM INVESTEREN WE IN PROJECTEN DIE
STRIJDEN TEGEN SEKSUEEL GEWELD, ONVEILIGE ABORTUSSEN
ÉN VOOR DE AUTONOMIE VAN ELKE VROUW.

1

1

De hoofdstad van Burkina Faso, Ouagadougou telt zo’n 10.000
straatkinderen en meisjes die in de prostitutie belanden. Soms
raken ze verslaafd, staan ze bloot aan seksueel geweld of worden
ze (ongewenst) zwanger.
Met onze Burkinese partner Keoogo begeleiden we deze meisjes
naar een beter leven: in ons centrum en met 177 straatrondes
gaven we afgelopen jaar medische zorg aan 735 jongeren en
deelden we 32.000 voorbehoedsmiddelen uit. We werkten samen
met de meisjes aan familiehereniging en re-integreerden 75
kinderen opnieuw in de school.

2

In 2016 konden we ons Girl Empowerment programma in Haïti
afsluiten met mooie resultaten: tussen 2014 en 2016 nam het
aantal vrouwen dat gebruik maakt van contraceptie toe met 4%.
Dat deden we door meisjes en vrouwen te sensibiliseren en uit
te leggen wat familiale planning inhoudt. Wie wilde starten met
een contraceptiemethode, kon terecht bij onze dokters. Vorig
jaar stapten 4.899 meisjes en vrouwen mee in de keuze van een
contraceptiemiddel.
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3

Het Panzi Hospitaal in Bukavu van de befaamde
mensenrechtenactivist en gynaecoloog Mukwege
heeft een wereldwijde reputatie als het gaat over
het behandelen van Congolese overlevenden van
seksueel geweld: van 99’ tot 2015 herstelden 48.842
meisjes en vrouwen in het hospitaal van wat hen
werd aangedaan. Doorheen de jaren werd een
grote expertise opgebouwd in het behandelen van
complexe gynaecologische verwondingen.
Dokters van de Wereld is sinds 2014 de trotse
partner van Dokter Mukwege en coördinator van het
project rond seksueel geweld. Door de financiering
van medicijnen, medisch materiaal en de lonen van
de medewerkers versterken we de werking van dit
project en kon het ziekenhuis in 2016 elke maand
170 overlevenden van seksueel geweld opereren en
behandelen.

3

MEER WETEN OVER ONS WERK
ROND GIRL EMPOWERMENT IN 2016?
www.doktersvandewereld.be
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VEILIG BEVALLEN
WANNEER JE WIL
ELKE DAG STERVEN ER WERELDWIJD BIJNA 1000 VROUWEN
TIJDENS DE BEVALLING OF DOOR EEN COMPLICATIE. ALS DE
GEZONDHEIDSZORG IS INGESTORT, WORDT DIE KANS NÓG

1

GROTER. MET GOEDE MEDISCHE OPVOLGING KUNNEN WE
HEEL VEEL JONGE VROUWENLEVENS REDDEN.

1

In Moba, een regio in het Zuid-Oosten van Congo, sterven 650
vrouwen op 100.000 tijdens de bevalling. Dat extreem hoge
cijfer komt door een combinatie aan factoren: er is te weinig
gekwalificeerd personeel, er zijn te weinig hospitalen, de zorgcentra
zijn slecht uitgerust en de afstanden naar de centra zijn enorm (en
de wegen in slechte staat). Met andere woorden: bevallen op deze
plek kan je bekopen met je leven.
Om hier iets aan te veranderen, hebben we de regio Moba
een stevige zorginjectie gegeven: maar liefst 40 centra en
6 materniteiten werden opnieuw voorzien van medicijnen,
goede infrastructuur en contraceptiemiddelen. We hebben het
personeel opleidingen gegeven, bijvoorbeeld rond reanimatie van
pasgeborenen. Afgelopen jaar hebben we zo 7.000 bevallingen
begeleid, waarvan 400 keizersnedes!

2

1
3

In het Noorden van Mali, in Menaka en Gao, worden zwangere
vrouwen geconfronteerd met veel obstakels: het woestijnklimaat,
de politieke instabiliteit, de onveiligheid én een slecht aangepast
zorgsysteem. Bovendien hoort zwangerschapsopvolging hier niet
echt tot de culturele traditie.

16 / DE ESSENTIE 2016

2

2

3

3

2

Dokters van de Wereld is doorheen de jaren een
zorgreferentie geworden voor zwangere vrouwen in
Noord-Mali: we ondersteunen maar liefst 45 centra
en trekken met mobiele teams naar afgelegen
plaatsen. Afgelopen jaar alleen al konden we zo
10.189 vrouwen prenatale zorg geven en hielpen we
4089 vrouwen met hun bevalling.

3

In Marokko stranden door de verstrengde controles
vanuit Europa steeds meer migranten in Oujda
en Rabat. Het leven is er zwaar en vaak worden
ze geconfronteerd met armoede, ongewenste
zwangerschappen, infecties en ziekte. We zijn er
aanwezig met teams die hulp verlenen aan deze
gestrande migranten die vaak leven in clandestiniteit.
In beide plekken bieden we zorg, met een focus op
vrouwen, kinderen en pasgeborenen. Afgelopen jaar
begeleidden we 2.093 vrouwen en hun pasgeborenen
die we ook vaccineerden. 499 vrouwen werden door
ons begeleid tijdens hun zwangerschap.

MEER WETEN OVER ONS WERK ROND
VEILIG BEVALLEN IN 2016
www.doktersvandewereld.be
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TRANSPARANTIE EN CONTROLE

FINANCIËLE
RESULTATEN
DOKTERS VAN DE WERELD KAN REKENEN OP
HET VERTROUWEN EN DE VRIJGEVIGHEID
VAN DUIZENDEN DONATEURS EN FINANCIËLE
PARTNERS. OM DIT VERTROUWEN TE
RESPECTEREN, BOUWEN WE INTERNE EN
EXTERNE CONTROLEMECHANISMES IN.
›› 	In 2000 werd Dokters van de Wereld erkend als niet

gouvernementele organisatie (NGO) voor ontwikkelingssamenwerking door het Ministerie voor Ontwikkelingssamenwerking (de DGD). Elke drie jaar voeren ze
een intensieve audit en controle uit.

EVOLUTIE

›› 	Dokters van de Wereld is lid van de Vereniging voor

Ethiek in fondsenwerving. Dat betekent dat we de
deontologie rond Fondsenwerving respecteren en
doorzichtige rekeningen garanderen.

VAN DE INKOMSTEN SINDS 2012
2016

›› 	
De uitgaven voor onze projecten worden systema-

tisch gecontroleerd door de subsidiërende instanties.
Voorbeelden hiervan zijn de Verenigde Naties ( Unicef,
Pooled Fund) of de Europese Commissie (ECHO).
2015
2013

›› 	Intern volgen we strenge procedures m.b.t. onze uitga-

ven. Een interne auditeur controleert op dagelijkse
basis de begroting en uitgaven.

2014

2012

8.949.210 € 11.844.063 €
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12.073.979 €

14.964.377 €

23.893.457 €

INKOMSTEN
PRIVE DONATEURS
Fondsenwerving
Grote donateurs
Bedrijven
Stichtingen
Legaten
Andere privéfondsen
PUBLIEKE GELDSCHIETERS
Multilaterale Instellingen
Europese Unie
Verenigde Naties
Andere internationale instellingen (OIM, CERF)
Nationale overheden in de EU
Nationale overheden buiten de EU (MAECD, DDC, OFDA)
Regionale en gemeenschappelijke instellingen (WBI, COCOF, COCOM)
Provincies
Gemeenten
DGD
Andere instellingen (INAMI, SPP, CPAS, FEDASIL, FONDS 4S, NATIONALE LOTERIJ)
UITZONDERLIJKE FINANCIËLE PRODUCTEN
TOTAAL

UITGAVEN
SOCIALE MISSIE
Internationaal:
Mali
RDC Congo
Haïti
Niger
Tunisië
Marokko
Burkina
Urgenties (Nepal, …)
Nationaal & Europa:
Belgische projecten
Migranten en Vluchtelingen (Griekenland, Kroatië, Slovenië)
Pleidooi Europa
Quamed
Steun aan partners:
Beheer missies
COMMUNICATIE EN PLEIDOOI
FONDSENWERVING
ALGEMENE ADMINISTRATIE
TOTAAL

2016
6.192.799 ¤
3.243.802 ¤
514.202 ¤
121.762 ¤
962.813 ¤
1.147.640 ¤
202.580 ¤
17.625.335,98 ¤
8.725.223,2 ¤
8.682.803,6 ¤
33.211,33 ¤
9.208,27 ¤
2.161.290 ¤
1.753.414 ¤
244.399 ¤
17.037,86 ¤
263.491 ¤
3.704.604 ¤
755.876,92 ¤
75.322 ¤
23.893.456,98 ¤

2016
20.393.022 ¤
11.121.859 ¤
4.596.169 ¤
2.385.904 ¤
834.000 ¤
1.842.545 ¤
512.481 ¤
771.873 ¤
88.887 ¤
90.000 ¤
5.399.947 ¤
1.809.757 ¤
3.526.313 ¤
63.877 ¤
0¤
3.223.932 ¤
647.284 ¤
337.506 ¤
1.372.352 ¤
1.582.094 ¤
23.684.974 ¤

2015
4.586.594,78 ¤
2.410.686,7 ¤
383.146 ¤
184.242,88 ¤
391.159,79 ¤
697.443,16 ¤
519.916,25 ¤
10.333.723,95 ¤
2.544.532,49 ¤
2.374.405,49 ¤
15.933 ¤
154.194 ¤
1.791.018,96 ¤
1.228.327,595 ¤
260.817,64 ¤
0¤
0¤
3.745.314,822 ¤
763.712,44 ¤
44.058,1 ¤
14.964.376,83 ¤

2015
12.255.376,34 ¤
8.427.659,26 ¤
3.292.965 ¤
2.000.350 ¤
1.324.670,26 ¤
891.401 ¤
233.427 ¤
528.057 ¤
25.700 ¤
131.089 ¤
1.939.117,28 ¤
1.414.614,36 ¤
171.109,74 ¤
64.326 ¤
289.067,18 ¤
1.329.074 ¤
559.525,8 ¤
324.717,75 ¤
1.229.072,89 ¤
1.268.410,12 ¤
15.077.577,1 ¤
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BEDANKT VOOR JULLIE STEUN
WE ZIJN ALLEMAAL DOKTERS VAN DE WERELD
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Dit betekent dat onze donateurs minstens 1 keer per jaar uitvoerig geïnformeerd worden over de aanwending van hun giften.
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