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Over Bouworde vzw
Bouworde vzw, een landelijke jeugdvereniging, geeft jongeren tussen 15 en 30 jaar de kans om de wereld ánders
te leren kennen door hen als vrijwilliger in te zetten op zinvolle sociale, technische of ecologische projecten
wereldwijd. De jongeren ontdekken zo andere culturen, leren werken in groep en worden zich via de confrontatie
ter plaatse bewust van de ongelijkheid in de wereld en van andere maatschappelijke problemen. Bovendien wil
Bouworde hen de kans geven om, in nauwe samenwerking met de lokale bevolking, hun steentje bij te dragen
aan de bestrijding ervan. Bouworde streeft naar een wereld waarin de basisrechten van elk individu gerespecteerd
worden. (missie)
Kortom, als vormingsorganisatie wil Bouworde vzw het blikveld van jongeren verruimen en hen begeleiden in hun
ontwikkeling naar kritische wereldburgers via een vrijwilligersreis. Daarnaast wil Bouworde zo ook hun zin voor
solidariteit bevorderen. (visie)
Van Europa tot Azië, van Afrika tot Latijns-Amerika, elk jaar steken meer dan 1100 vrijwilligers via Bouworde vzw
de handen uit de mouwen.

Bouworde en de SDG’s
Met een evenwichtig duurzaamheidsmodel (5P's) voor ogen, onderschrijft Bouworde ook de duurzame
ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) van de VN.
Hoe? Door samen te werken met meer dan 70 projecten wereldwijd die elk aan een of meerdere SDG’s werken.
Zo zet Bouworde zich in om deze ontwikkelingsdoelstellingen te halen tegen 2030.
We geven in dit overzicht bij elk project weer aan welke SDG’s er gewerkt is. Bovendien werken we via al onze
projecten aan doelstelling 17: partnerschappen om doelstellingen te bereiken.
Alle SDG’s op een rijtje:
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Besteding fondsen
Algemeen
2020 was natuurlijk een uitzonderlijk jaar. Waar Bouworde vzw normaal jaarlijks meer dan 1000 jongeren
uitstuurt, konden er dit jaar slechts drie vrijwilligers naar een project buiten België vertrekken. De overige
buitenlandse vrijwilligersreizen werden noodgedwongen geannuleerd omwille van de coronapandemie.
Normaliter zamelen Bouwordevrijwilligers via fondsenwerving fondsen in voor de projecten. Echter, aangezien er
dit jaar amper vrijwilligersreizen door konden gaan, werden er ook een pak minder fondsen ingezameld.
Toch toonden heel wat jongeren dat ze het hart op de juiste plaats hebben. Hier en daar werden toch nog acties
op touw gezet of doneerden vrijwilligers een stukje van het fondsenwervingsbudget (dat al opzij werd gezet) aan
hun project. Op die manier kon Bouworde afgelopen jaar toch € 10 578 doneren aan haar projecten.
In tegenstelling tot andere jaren werd dit bedrag niet altijd gespendeerd aan bouwmateriaal of materiaal voor
sociale activiteiten, maar werden er vooral basisbenodigdheden aangekocht voor de plaatselijke bevolking. Dat
bleek op heel wat projecten broodnodig. Bijna alle projecten ondervonden dat er lokaal -gelukkig- vrij weinig
coronagevallen waren. Echter, door het wegvallen van het toerisme en door plaatselijke lockdowns, zagen heel
wat mensen hun inkomsten en broodwinning wegvallen. Voor heel wat mensen werd het moeilijk om te
overleven, eten op tafel te zetten, …
Daarom werden de ingezamelde fondsen eerder als noodfonds ingezet afgelopen jaar.

Specifiek
In 2020 werden o.a. onderstaande projecten gesteund.
Opgelet, in 2020 werd er op heel wat binnenlandse projecten hard gewerkt door onze vrijwilligers, maar hier
zorgden de projecten zelf voor het inzamelen van de nodige (materiaal)budgetten. Die zijn hier niet opgenomen.
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Sri Lanka
Uitgaven 2020

€ 540

Andigama

Sinds enkele jaren steunt Bouworde in Andigama, Sri Lanka een opvanghuis, dit werd 10 jaar geleden opgericht
door de Nederlandse stichting Lankabroek. In het tehuis verblijven weeskinderen, maar ook kinderen die thuis
niet meer terecht kunnen. Momenteel wonen er zo’n 23 kinderen, allemaal meisjes, tussen 6 en 18 jaar oud.
Het ingezamelde bedrag werd gebruikt om de maaltijden, alsook kledij en andere zaken te bekostigen. Het
opvanghuis ontving immers heel wat minder donaties van hun eigen Sri Lankaanse achterban.
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Morawaka

In Morawaka, in het zuiden van Sri Lanka werkt Bouworde al zeven jaar samen
met Healing Hands, een stichting die zich bezighoudt met het verbeteren van
de leefomstandigheden voor de minderbedeelden.
Het ingezamelde geld werd hier gebruik om mondmaskers aan te kopen en te
maken voor de bewoners. Op het moment van onze gift, was het voor de
mensen veel te duur en nog niet gebruikelijk om een mondmasker te dragen.

6

Indonesië
Uitgaven 2020

€ 495

Sukaraja

Bouworde steunt de school Al-‘Izz Islamic Traditional and Modern Boarding voor het zesde jaar op rij. Al-Izz is een
Islamitische school welke wordt gedragen door de gemeenschap in de buurt. Ze zorgen ervoor dat kinderen uit
de buurt gratis naar school kunnen, net zoals weeskinderen. Er wordt in de school sterk ingezet op het
interculturele aspect en staan met open houding (met respect voor de eigen waarden en normen) tegenover de
Westerse cultuur.
Met het ingezamelde bedrag werden er hier vooral boeken en schoolmateriaal gekocht.
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Baturraden

Sinds 2015 werkt Bouworde in Indonesië samen met de Nederlandse Stichting Tileng die al heel wat scholen
bouwde en opknapte in de regio Baturraden.
Het ingezamelde bedrag zou als materiaalbudget worden ingezet om kleine bibliotheek te bouwen voor de groene
school in Baturraden. In deze school geven ze vaak buiten les, worden de leerlingen vrijer gelaten en geeft men
les in kleine groepjes. Ook kinderen met een beperking zijn er welkom. In het verleden bouwden
Bouwordevrijwilligers hier al enkele klasjes. De werken aan de bib staan momenteel echter on hold door corona.
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Nepal
Uitgaven werkmateriaal Nepal

€ 1 145,08

In Nepal ondersteunen we sinds 2014 een project in de bergen rond Kathmandu. Alle dorpen hier zijn ver
afgelegen en krijgen heel weinig budget van de Nepalese overheid. Na de zware aardbeving van 2015 zijn er nog
veel klassen en scholen die niet volledig gebruikt kunnen worden. Ook in Pharpu is dit het geval. Daarom werd er
de voorbije jaren vooral gewerkt aan schoolgebouwen in de streek.
Pharpu
Sinds 2014 zijn we in het afgelegen Pharpu aan de slag. Voorbije jaren hebben we een schoolgebouw met 6 klassen
gebouwd voor de leerlingen van de middelbare school. Dit jaar stond de afwerking normaliter op het programma.
Vrijwilligers konden we in 2020 jammer genoeg niet sturen maar met het ingezamelde geld kon zowel de binnenals de buitenkant bepleisterd worden en werden er ook twee deuren en drie ramen aangekocht en geplaatst. Het
gebouw is nu klaar voor gebruik. In de toekomst zullen Bouwordevrijwilligers misschien ingezet worden om de
schilderwerken af te ronden.

In 2014 - voor

In 2019 - na
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Intussen ziet dit klasgebouw er, dankzij de fondsen die in 2020 alsnog naar dit project gingen, als volgt uit,
inclusief bepleistering en schrijnwerk:
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Kaapverdië
Uitgaven 2020

345 €

Santo Antão

In Porto Novo, aan de zuidkust van het eiland Santo Antão, startte Bouworde vzw in 2017 met een nieuw project
in samenwerking met Rotary International en het Vlaamse koppel Wim en Hilde dat in Ponta Do Sol een B&B
runnen. Zo werden er in het verleden twee schooltjes gerenoveerd.
De invloed van de coronapandemie op de Kaapverdische eilanden valt niet te onderschatten. Er zijn niet veel
besmettingen maar het wegvallen van het toerisme en de bijhorende inkomsten weegt zwaar op het land. De
economie is er namelijk heel erg afhankelijk van het toerisme. Er was de afgelopen tijd dan ook een stijging in het
aantal werklozen. Wetende dat er ook vanuit de overheid geen financiële steun is, zijn het er harde tijden.
Daarom hebben Wim en Hilde een initiatief gestart dat erg getroffen mensen en arme gezinnen wil helpen. Ze
voorzien sensibilisatie en educatie en verspreiden ook hygiënisch materiaal en basisvoeding. Het ingezamelde
bedrag werd dan ook hieraan besteed.
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Gambia
Uitgaven 2020

€ 1 646,05

Gunjur

The Gunjur Project lodge wil de lokale gemeenschap versterken via verantwoord toerisme, steun aan lokale
schooltjes, het oprichten van een gezondheidspost, zomerklassen voor de kinderen, een ‘womensgarden’ waar
vrouwen aangemoedigd worden hun eigen producten te verbouwen, … Sinds 2018 steunt Bouworde dit project.
De geplande werken werden hier uitgesteld en met het ingezamelde geld werden basisbenodigdheden
aangekocht voor de armste families.
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Tanzania
Uitgaven 2020

€ 1 041,3

Ilboru

Sinds 2017 werken we samen met de Tanzaniaanse organisatie Nakupenda. Zij hebben als doelstelling om het
onderwijs in Arusha en omgeving te verbeteren. Ze richten zich zowel op het lesgeven als op de infrastructuur.
Naast het verbeteren van de leeromstandigheden willen ze ook de kinderen interculturaliteit bijbrengen.
Tijdens deze uitzonderlijke tijden echter, hebben zij het ingezamelde geld ook gespendeerd aan basisingrediënten
voor de armste families. Zo hebben ze rijst, olie, bloem en zeep verdeeld onder de bevolking.
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Dinka

In Tanzania richtte de Nederlandse Kimberley drie jaar geleden de Dinka lagere school op met het idee om meer
kwalitatief onderwijs breder toegankelijk te maken, ook voor de armere kinderen uit de buurt. Momenteel volgen
er 62 kinderen les waarvan ook 20 weeskinderen die er tijdens de schoolperiode blijven slapen. In de toekomst
wil de school haar sociale project verder uitbreiden. Daarbij is het de bedoeling dat er per rijkere betalende
leerling twee armere kinderen gratis school kunnen lopen.
Het ingezamelde bedrag zal besteed worden aan meubilair voor de eetzaal. Dit moet nog aangekocht worden.
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Togo
Uitgaven 2020

€ 1 440

Sichem

Op zo’n 25 km ten noordoosten van de Togolese hoofdstad Lomé werd in 1990 Sichem opgericht door jonge
werklozen. Het doel? De levensomstandigheden van de mensen in de omgeving verbeteren. Intussen is Sichem
actief in ruim 15 dorpen. Het centrum doet aan samenlevingsopbouw, werkt aan de verbetering van landbouw
en veeteelt en de versterking van het onderwijs via de bouw van scholen en bibliotheken. Daarnaast organiseren
ze diverse beroepsopleidingen en steunen ze een opvangcentrum voor straatkinderen (ANGE) en een weeshuis
(Le Vigneron).
In 2018 zijn we gestart met de bouw van een school en bibliotheek en in 2019 werd het werk verdergezet. Dit jaar
stond dit project ook op onze lijst, maar is het niet kunnen doorgaan.
Met het ingezamelde geld, werden er echter heel wat praktische dingen gekocht, zoals boeken voor de bibliotheek
& muziekinstrumenten. Daarnaast werd er ook een omheining voor een school mee gefinancierd.
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Cambodja

Uitgaven 2020

€ 947,70

In theorie is onderwijs in Cambodja gratis voor alle kinderen. In de praktijk worden er heel wat schoolkosten
aangerekend (zoals uniform, schoolmateriaal, transport, schoolfeest, …) waardoor een grote groep van
Cambodjaanse kinderen niet naar school kunnen omdat de ouders de school niet kunnen betalen.
In het dorp Kro Bei Riel hebben de inwoners beslist om hier zelf iets aan te doen en een eigen school op te richten
om toegang tot onderwijs te verzekeren voor de kinderen uit het dorp (en de omliggende dorpen). Het Self Help
Community Center (kortweg SHCC) is een gemeenschapsproject dat is opgezet door de inwoners van Kro Bei Riel
(9 km van Siem Reap centrum) en gericht is op het versterken van de lokale gemeenschap.
In 2019 ging er voor de eerste keer een groep naar dit project. Ze hebben er naast ondersteuning geven aan de
leerkracht, ook technische werken gedaan. Ze hebben een volledige klas gerenoveerd en ook volledig ingekleed.
Dit jaar echter, werd het geld vooral gespendeerd aan eten voor de families. Daarnaast werd er ook nog een pad
mee aan gelegd, zodat de school beter bereikbaar is.
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Vietnam

Uitgaven 2020

€ 90

In Vietnam zou Bouworde in de zomer van 2020 starten met het ondersteunen van een nieuw project; Sapa Hope
Center. Dat is een gemeenschapsproject dat zich inzet voor de straatkinderen in en rond Sapa, in het noorden van
het land. De kinderen worden er opgevangen, krijgen er een maaltijd en kunnen er gratis Engelse les volgen.
Jammer genoeg konden we in 2020 geen vrijwilligers sturen om dit project te ondersteunen. Met het kleine
budget dat we toch konden bezorgen, heeft het project voornamelijk voedsel, schoolboeken en textiel
aangekocht.
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Albanië

Uitgaven 2020

€ 787,50

In Albanië ondersteunen we een in principe een vijftal projecten:
1. Het Queen Geraldina ziekenhuis: Omdat alleenstaande en jonge moeders in Albanië vaak verstoten
worden door hun familie staan enkele mama’s hun baby af bij de geboorte. In de kraaminrichting van het
ziekenhuis worden ze opgevangen. Onze vrijwilligers helpen in normale jaren bij de verzorging: pampers
verversen, flesjes geven, wassen, … maar geven hen vooral de affectie die ze verdienen. Na twee maanden
gaan de baby’s naar een weeshuis waar een adoptieprocedure opgestart wordt.
2. Het Jonathan Center. Mensen met het syndroom van down zijn nog steeds een soort van taboe in Albanië.
Het Jonathan centrum, een therapeutisch centrum voor kinderen met Downsyndroom en hun ouders,
probeert dit taboe te doorbreken. Ze organiseren allerlei activiteiten voor zowel de kinderen als hun
ouders. Normaal gesproken organiseren vrijwilligers hier verschillende activiteiten (bv. zwemmen,
paardrijden) en helpen ze bij technische klusjes in het centrum.
3. Romacentrum: In de buitenwijk van Tirana werken we ook samen een gemeenschapscentrum voor
kinderen. Het centrum voorziet dagelijks huiswerkbegeleiding, activiteiten en een warme maaltijd voor
een 70-tal kansarme kinderen tussen 5 en 18 jaar oud. Hier helpen onze vrijwilligers doorgaans met het
organiseren van allerlei spelletjes, activiteiten, organiseerden enkele uitstapjes. Daarnaast worden ze hier
ook ingezet voor enkele technische klussen.
4. Pellumbas: een klein dorpje in het hart van Albanië, nabij Tirana. Hier stond de aanleg en verbetering van
de weg naar school gepland. Dit project wordt noodzakelijkerwijs naar de toekomst verschoven.
5. Priske: Hier stond normaliter de renovatie (dak leggen, muren schilderen, tuinonderhoud, …) van een
gezondheidscentrum op de planning. Ook dit project wordt uitgesteld.
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Dit jaar werd er beslist om met het ingezamelde geld vooral die projecten te steunen waar de nood het hoogst
was. Daarom werd er € 330 gespendeerd aan babyproducten voor het Queen Geraldina ziekenhuis. Hiermee werd
vooral poedermelk aangekocht.
Het resterende bedrag ging naar de bevolking van Pellumbas en werd vooral besteed aan de aankoop van voedsel
en zeep.
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Portugal
Uitgaven 2020

€ 2 100,98

In Vila Franca da Serra (een klein dorpje in centraal Portugal) moet de burgemeester zelf voor alles instaan. Er is
geen budget voor werkmannen en taken als grasmaaien, schilderen, klussen, snoeien, … blijven daardoor liggen.
Bouwordevrijwilligers hebben afgelopen zomers daarom verschillende taken uitgevoerd in het dorp, o.a.
schilderen van de muren van het kerkhof, schuren & schilderen van het hek rond de kerk, banken schuren en
schilderen, schooltje schilderen, ... Dit jaar was het echter onmogelijk om vrijwilligers te sturen.
Het ingezamelde geld ging naar het Centro do Dia, een centrum dat opvang en ondersteuning voorziet voor de
ouderen van het dorp. Portugal is een zeer uitgestrekt land met veel kleine dorpjes, de meeste bewoners van
deze dorpen zijn 60 plus. Er is een grote vraag naar opvang voor mensen die ouder worden, die vaak nog leven in
erbarmelijke toestanden. In 2010 hebben een aantal inwoners beslist om deze Centro do Dia op te richten.
Waarbij het in het begin de bedoeling was om enkel opvang te voorzien, werd er later ook beslist om maaltijden
aan huis te leveren.
Drie jaar geleden heeft de burgemeester beslist om van dit centro een volwaardig rust en verzorgingstehuis te
maken, maar er zijn onvoldoende subsidies voor de nodige verbouwingen. Daarom werd het ingezamelde budget
dit jaar gebruikt voor de uitvoering van de renovatieplannen. Er worden een 5-tal slaapkamers en een
gemeenschappelijke ruimte om te eten ingericht.
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