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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. 
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Besteding fondsen  

 

Algemeen 

Bouworde vzw kreeg in 2018 zo’n 122172,14 EUR uitbetaald aan giften en fondsenwerving. Deze 

giften vormen het materiaalbudget voor de vrijwilligersgroepen die in 2018 wereldwijd de handen uit 

de mouwen staken op noodlijdende projecten. Met dat materiaalbudget wordt ter plaatse het 

nodige werkmateriaal (bakstenen, verf, sanitair, maar ook educatief- of verzorgingsmateriaal) 

aangekocht zodat de vrijwilligers ter plaatse nuttig werk kunnen verrichten en effectief hun steentje 

kunnen bijdragen aan het verbeteren van de leef- en leeromstandigheden van de lokale bevolking. 

Specifiek 

In 2018 werden o.a. volgende projecten gesteund. 

Opgelet, er werd op nog veel meer projecten hard gewerkt door onze vrijwilligers, maar hier zorgden 

de projecten zelf voor het inzamelen van de nodige materiaalbudgetten. Die zijn hieronder niet 

opgenomen. 
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Sri Lanka 

Uitgaven werkmateriaal 2018       5446,20 €  

Bouworde ondersteunt 2 projecten in Sri Lanka: Morawaka en Andigama. 

Morawaka: 

In Morawaka, in het zuiden van Sri Lanka, werken we al vijf jaar samen met Healing Hands, een 

stichting die zich bezighoudt met het verbeteren van de leefomstandigheden voor de 

minderbedeelden.  

Dit jaar stuurden we twee groepen naar Morawaka, 1 kleine groep 18-30- en 1 grote groep 15-17- 

jarigen. Op het programma stond het verbeteren van de huizen van enkele gezinnen alsook het 

schilderen van een lokaal ziekenhuis. Daarnaast werden er ook activiteiten in het schooltje gedaan 

(lesgeven op een speelse manier). 

Onze vrijwilligers hebben afgebroken, gebouwd, gegraven, geschilderd, …  Het geld ging dan ook naar 

materiaal (zand, nagels, cement, borstels, verf, …), werkmannen, transportkosten materiaal, … 

Daarnaast werd er ook nog een schenking gedaan aan het project. Hiermee kunnen ze zes maanden 

eten geven aan de kinderen van het schooltje, alsook een nieuw fornuis, potten en pannen en ander 

kookgerief financieren. 
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Andigama 

Sinds enkele jaren steunt Bouworde in Andigama, Sri Lanka een opvanghuis. Dat werd 8 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.  

Tijdens de vakantieperiodes is er geen vrijetijdsprogramma voor de meisjes. We brengen hierin 

verandering!  

Er werden dit jaar weer heel wat activiteiten gedaan met de meisjes, net zoals verschillende 

daguitstappen. De daguitstappen werden telkens betaald met het ingezamelde fondsenwervingsgeld. 

De paasgroep had op voorhand spel- en knutselmateriaal aangekocht voor iedereen en daarnaast 

ook een cadeaupacket (met een toilettas, kleurpotloden, puzzel, speelgoedje, …) samengesteld. 
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Verder ging men driemaal op daguitstap met de meisjes; naar het strand, naar Yapahuwa en naar 

Ambulawawa. Er werd kledij aangekocht voor alle meisjes en er gebeurde nog een donatie aan het 

project. 

De augustusgroep heeft met het ingezamelde budget ook een aantal uitstappen gedaan met de 

meisjes, had in België al spelmateriaal aangekocht en meegenomen. Ter plaatse werd ook een 

broodrooster en microgolfoven aangekocht, alsook een nieuwe watertank. 
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Indonesië 

Uitgaven werkmateriaal Indonesië        3348,08 € 

Bouworde steunt 2 projecten in Indonesië. 

Sukaraja: 

Bouworde steunt de school Al-‘Izz Islamic Traditional and Modern Boarding voor het vierde jaar op 

rij. Al-Izz is een Islamitische school die 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 een open houding (met respect voor de eigen 

waarden en normen) tegenover de Westerse cultuur. 

In de school zelf is er ruimte om les te geven in het Engels onder het mom: ervaringsgericht leren. 

Vrijwilligers klussen samen met de kinderen en leren hen intussen ook een mondje Engels.  

Met het ingezamelde bedrag werd er onder meer zand, cement, stenen, tegels, … aangekocht alsook 

verf. Er werd ook een volledig klaslokaal gerenoveerd (van grond tot plafond).  
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Er werd ook sportmateriaal aangekocht: badmintonraketten, volleyballen, basketballen, 

basketringen en badmintonpluimpjes.  

 

 

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. 

In de zomer van 2018 stond de uitbreiding van enkele scholen op het programma. Het 
materiaalbudget ging dan ook naar bakstenen, verf, cement, zand, het loon van werkmannen en de 
aanbreng van het materiaal. Dit werd gedaan door de septembergroep en de novembergroep. 
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Nepal 
 
In Nepal ondersteunen we drie projecten in de bergen. Het eerste project bevindt zich in Pharpu; 
hier zijn we al sinds 2014 aan de slag. Het tweede en derde project zijn nieuw en bevinden zich in 
Malu en Thulo Syabru. 

Uitgaven werkmateriaal Nepal       € 12250,21  

Alle dorpen 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 en Malu is dit het geval. Daarom wordt er hier vooral gewerkt aan die 

schoolgebouwen. 

Pharpu 

In 2014, toen we de school van Pharpu een eerste keer bezochten, troffen we er een oude 

beschadigde school met vuile, stoffige en modderige klassen. Na de aardbeving werd die toestand 

zelfs nog slechter. 5 jaar en verschillende vrijwilligersgroepen later zijn we erin geslaagd om een sterk 

betonnen gebouw te bouwen met 6 mooi geschilderde kamers, deuren en ramen en een veilige 

veranda. De middelbare school van Pharpu is intussen stukken veiliger en mooi afgewerkt. 

Naast de bouw van dit volledige schooltje hebben de vrijwilliger ook nog andere bijdrages geleverd:  

• Schooltassen, boeken, papier, potloden werden aan de school gegeven. 

• Sportmateriaal en computers worden aan scholen verstrekt. 

• Paramedische apparatuur, medicijnen verstrekt aan de gezondheidspost van Pharpu. 

• Kleding, speelmateriaal en persoonlijke dingen aan dorpelingen. 

De Belgische vrijwilligers leerden de Nepalese cultuur, traditie en manier van leven kennen en ze 

stelden vast dat de levensstandaard in de kleine bergdorpjes helemaal anders is dan in de steden.  
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In 2014: 

  
 
In 2018: 
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Malu 

Vorig jaar werden hier enkele klassen geschilderd en gerenoveerd. Dit jaar hebben we een 

computerlokaal en het secretariaat gebouwd.  

  
Voor               Na 

 

Met het ingezamelde geld, werden lokale vaklui ingehuurd en werd werkmateriaal aangekocht. 

Deze lokalen zijn nu klaar voor gebruik. Het is er schoon en veilig. Tijdens het verblijf hebben de 

vrijwilligers ook kunnen ervaren hoe het leven in een bergdorp in Nepal is. Ze namen deel aan enkele 

activiteiten met de lokale bevolking (landbouw, culturele activiteiten, markt, lokale gerechten). Het 

was een geweldige ervaring voor hen om de Nepalese basislevensstandaard te ondervinden. 
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Thulo Syabru 

Na de aardbevingen van 2015 verenigden een aantal kleinere organisaties zich in Vicasa Nepal, een 

vzw die her en der haar steentje wil bijdragen aan de ontwikkeling van dit arme land om er zo de 

levensstandaard te verhogen. Tijdens de zomer van 2017 werkten Bouwordevrijwilliger voor het 

eerst aan een project in Thulo Syabru, een moeilijk toegankelijk dorpje in het Langtang nationaal park 

in het noorden van het land. Bedoeling is dat de kinderen die in het dorpje schoollopen en afkomstig 

zijn uit de nabije heuvelruggen, er tijdens schoolperiodes kunnen verblijven. De vrijwilligers hielpen 

in 2018 bij diverse technische klusjes in het internaat en in het schooltje. 

Het geld ging vooral naar werkmateriaal (houten planken, zagen, handschoenen, schroeven, 

boormachines, …). Daarnaast werden er ook enkele lokale vakmannen ingehuurd en moest heel veel 

van Kathmandu tot het project vervoerd worden. 
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Filippijnen 

 

In de Filipijnen zijn de gevolgen van de klimaatsverandering sterk te voelen. Isabela Permaculture 

Development Centre (IPCD) zet zich in om de natuur en het milieu te beschermen. Zo leren ze de 

plaatselijke bevolking over de principes van ‘permacultuur’. Eén van de thema’s waar ze sterk op 

inzetten, is een betere en gezondere huisvestiging. Ecologisch bouwen met bamboe neemt daarbij 

een belangrijke plaats in. 

Uitgaven werkmateriaal Filippijnen               2892 € 

 

Bij aankomst in de Filipijnen leerden de vrijwilligers meer over de principes van permacultuur en over 

ecologisch bouwen met bamboe. Nadien reisden de vrijwilligers naar verschillende lokale projecten 

waar ze in samenwerking met de plaatselijke bewoners helpen bij het bouwen van een 

gemeenschaps- of opleidingscentrum, ecolodges, brug, stallen... Zo werd er dit jaar her en der 

gebouwd in het Ale Ale ecopark, nadat de orkanen en overstromingen daar heel wat vernielingen 

hadden aangericht. Dit ecopark richt zich op het bewust maken van de natuurlijke rijkdom.  

Daarnaast werden er ook een aantal huizen opgeknapt. 
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Het geld ging vooral naar de aankoop van bamboe, naar materialen zoals machetes en naar 

natuurlijke verf. Er werden met het budget ook een aantal werkmannen betaald en na het kamp 

werd ook de afwerking nog gefinancierd. 
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Argentinië 

 

Uitgaven werkmateriaal Argentinië       1517,07€  

 

In de buitenwijk van Buenos Aires bevindt zich het project La Casita, een centrum voor kansarme 

kinderen en jongeren uit de wijk. Hier worden allerlei naschoolse activiteiten georganiseerd, 

maaltijden aangeboden, kunnen ze gebruik maken van computers, … Wat verderop ligt de boerderij 

van La Casita. Hier kweken ze groenten voor de maaltijden die ze aanbieden aan de kinderen en 

jongeren. Het overschot verkopen ze op de markt voor extra inkomsten.  De jongeren van het project 

werken mee op de boerderij en leren hier de handen uit de mouwen te steken. 

Onze vrijwilligers hebben geholpen bij het organiseren van naschoolse activiteiten en uitstapjes voor 

kinderen en jongeren (een paasfeestje, pannenkoekenbak, afscheidsfeestje, knutselactiviteiten, …). 

Ook bij de opvang, animatie en verzorging van de kleuters werden onze vrijwilligers ingeschakeld.  

Daarnaast werd de patio helemaal opgeknapt (meubels repareren + schilderen, speelgoed selecteren 

en afwassen, de muren schuren en schilderen, nieuw materiaal kopen, …). 
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Cuba 

Uitgaven werkmateriaal Cuba        855€  

In Santiago, een grote stad aan de zuidkust van Cuba werd met het materiaalbudget de plaatselijke 

muziekschool gerenoveerd. Die was in slechte staat en muziek is heel belangrijk voor de Cubaanse 

bevolking. Het budget werd vooral besteed aan de renovatie van het sanitair van de school (tegels, 

…). Door het feit dat in Cuba al het materiaal geïmporteerd moet worden (en door embargo’s) is het 

materiaal er heel duur. 
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Peru 

 

In Cai Cay, een klein dorpje op een boogscheut van Cuzco, leeft men vooral van de landbouw. Het is 

een arme regio en het contrast met de toeristische stad Cuzco is erg groot. Bouworde ondersteunt er 

sinds kort het project Fe Yunca Puncu. Dit gemeenschapscentrum werd 12 jaar geleden opgezet om 

kinderen uit Cai Cay en omgeving een zinvolle tijdsbesteding aan te bieden na schooltijd. 

Wij hebben er dit jaar de keuken heropgebouwd en buiten het terras helpen heraanleggen. 

Uitgaven werkmateriaal        5187,59 €  

Met dit budget werd het nodige werkmateriaal aangekocht. Het betrof voornamelijk cement, zand, 

ijzerdraad, elektriciteitsmateriaal en loodgieterij, maar ook de transportkosten, brandstof en de 

lokale bouwvakkers werden zo betaald. Daarnaast werden er ook een aantal sport- en 

spelmaterialen en boeken aangekocht. 
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Ecuador  

 

Sinds 2005 ondersteunt Bouworde vzw het project Bospas in El Limonal, een dorp op de westelijke 

uitlopers van de Andes, op 1000 meter boven de zeespiegel in Ecuador. Vlaming Piet Sabbe is de 

bezieler van het project. Hij startte in 1995, samen met zijn vrouw, met de aanplanting van bomen 

op 15 hectare verwaarloosd land aan de rand van het dorp. De drijvende kracht achter het project is 

een sterk geloof in de filosofie en praktijk van permacultuur en ecologische restauratie. 

Bospas Fruit Forest Farm is een familieboerderij met een sterk geloof in de filosofie en praktijk van 

permacultuur. De eigenaar, Piet Sabbe, is een Vlaming die in 1990 naar Ecuador kwam om er als 

technische assistent mee te werken aan een Indianenproject in Otavalo. Zowel Piet als Olda zijn 

pioniers in natuurconservatie en ecotoerisme in het bekken van de Guallupe Rivier. Ze zijn ook leden 

van een boerenorganisatie en betrekken er de plaatselijke bevolking bij. De naam Bospas staat voor 

Bosque de Paz (Vredesbos) en is voortgesproten uit de overtuiging dat planten en bomen essentieel 

zijn voor het leven, de voedselzekerheid en de sociale vrede. Als de mensheid zich in de komende 

decennia niet ernstig gaat toeleggen op het beschermen van bestaande natuurlijke ecosystemen en 

het herbebossen van grote schrale oppervlaktes op aarde (vooral in de tropische gebieden), zal de 

verwoestijning zich uitbreiden en zal de oppervlakte landbouwgrond inkrimpen, waardoor er 

gewelddadige conflicten zullen ontstaan over het bezit van vruchtbare gronden en waterbronnen. 

Bospas Farm/ Bosque de Paz draagt zijn boompje bij om de aarde te groenen. 

Uitgaven werkmateriaal Ecuador        492 €  

Met het ontvangen bedrag werden er vooral PVC buizen en PPE-waterslangen aangekocht. Inmiddels 

ligt het hele buizensysteem aangesloten op het aftakpunt op de rivier...en komt er overvloedig veel 

water binnen op het terrein. 

Daarmee kunnen ze nu het hele jaar door de bomen en planten van water voorzien, vooral de 

fruitbomen (Mandarijn, Mango en Bananen). De groep heeft dus vooral helpen graven en de buizen 

in elkaar gestoken. Waar nodig werd ook de grond vrijgemaakt. 
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Kaapverdië 

Uitgaven werkmateriaal Kaapverdië       5351,04 € 

Baraca 

Op Boa Vista, het derde grootste eiland van de Kaapverdische eilanden, en één van de bekendst 

toeristische eilanden, hebben we gewerkt aan een schooltje. Dit was in een buitenwijk van Sal Rei (in 

Baraca). Dit schooltje bestond uit allerlei afval en karton. We hebben dit, samen met plaatselijke 

werkmannen en een Nederlandse stichting omgebouwd tot een volwaardig klasje.  

Het geld ging dan ook vooral naar materiaal zoals staal, kiezels, ijzer, dakplaten houten balken, 

bakstenen, zand, cement. Maar ook het transport kostte veel geld, aangezien alles van het vaste land 

moest komen. Ten slotte ging er ook een heel groot budget naar werkmannen om alles in goede 

banen te leiden. 
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Porto Novo 

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.  

Net op de grens van de stad, in het dorpje Catoona, is de lagere school Ribeira das patas in slechte 

staat. Het sanitair is er erg basic en momenteel onhygiënisch, de keuken en opslagruimte zijn aan 

renovatie toe, de verf schilfert in verschillende lokalen af en ook de verlichting moet dringend 

worden aangepakt. Bovendien moet het kleine schoolpleintje heringericht en opgevrolijkt worden. 

Dit jaar hebben we vier klaslokaaltjes aangepakt. Er werd vooral bepleisterd en geschilderd. 

Daarnaast werd er ook nog aan een tweede schooltje gewerkt (dat is intussen afgewerkt). Hier 

werden de klassen aan de buitenkant, alsook de speelplaats opgevrolijkt. 

Het geld ging dan ook grotendeels naar verf, primers, borstels, … Daarna werden er ook enkele 

nieuwe ramen aangekocht, nieuwe tegels werden er geplaatst en voor sommige klassen zijn er ook 

nieuwe schoolborden aangekocht. 
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Gambia 

 

Onderstaande projecten in Gambia waren nieuw in 2018. 

Uitgaven werkmateriaal 2018 Gambia       2633,10 € 

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, …  

We hebben de bib en het gemeenschapscentrum onder handen genomen, daarnaast zijn de 

vrijwilligers ook gaan helpen bij de zomerklasjes. 

Het ingezamelde geld ging vooral naar verf en materiaal, meubels en matjes voor de bibliotheek. Het 

ingezamelde budget werd ook besteed aan activiteiten van de school, zoals een feestje om het einde 

van het schooljaar te vieren. Er was nog wat budget over. Hiermee wordt de bouw van een 

vormingscentrum gefinancierd. Zo wil men de plaatselijke bevolking ecologischer leren tuinieren.  
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Khartong 

In Gambia zijn de kansen voor kinderen vaak beperkt. Kleuters gaan er vaak niet naar school en de 

kinderen die wel naar school gaan, komen vaak in overvolle klassen terecht. Kuntangdafero (wat 

vlinder betekent) wil kinderen tussen 2 en 14 jaar vleugels geven. In het kinderatelier kunnen zij 

spelen en leren, tekenen, schilderen, sporten en musiceren. Ze kunnen er kortom écht kind zijn!  

Zoals je op de foto’s kan zien werd het materiaalbudget gebruikt voor een creatief bouwsel nl. een 

zeer grote hangmat (knopentouw in de boom) voorzien van een laddertje. Kinderen genieten er 

100% van. Er werd ook geïnvesteerd in de nieuwe slaapplaats die nodig moest afgewerkt worden om 

iedereen een dak boven het hoofd te geven.  

De vrijwilligers hebben boekjes gekocht in de enige echte boekhandel van het land. In België werd 

een dvd-speler aangekocht en om mee te starten enkele Dvd’s bij Bol.com Om de tv-kamer veilig af 

te sluiten, werd ook een deur met slot aangekocht. Daarnaast werd er ook veel knutselmateriaal en 

spelletjes aangekocht. 
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Marokko 

In het Atlasgebergte rond de provinciehoofdstad Taroudant zet Bouworde zich al meer dan 10 jaar in 

kleine dorpen in om de positie van de vrouwen (en kinderen) te verbeteren en analfabetisme tegen 

te gaan via de bouw van vrouwencentra en schooltjes. Daar leren kinderen lezen en schrijven, leren 

vrouwen een beroep, … 

Daarnaast ondersteunen we er verschillende projecten rond water via de bouw van waterbassins en 

afwateringskanalen. 

Tot slot ondersteunen we er een onderbemand weeshuis en een centrum voor straatkinderen. 

In 2018 trokken er 24 groepen jongeren (in totaal 244 personen tussen 15 en 30 jaar) naar de regio 

om er mee te bouwen en/of kinderen te verzorgen en animeren. 

Uitgaven werkmateriaal, verzorgings- en educatief materiaal   36428,80 €  

Dit budget werd gespendeerd op 6 verschillende projecten in verschillende dorpen: 

Assaka Verder bouwen aan een vrouwencentrum 

Imoulasse Verder bouwen aan een vrouwencentrum + straten herstellen 

Taroudant  

Kinderverzorging in weeshuis en kinderanimatie in centrum voor 

straatkinderen 

Tamaloukte Verder bouwen van afwateringskanalen en een waterreservoir 

Adar Bouwen aan een schooltje/gemeenschapscentrum 

Affensou Bouwen van een vrouwencentrum  

Met het vermelde budget werd enerzijds heel wat verzorgingsmateriaal en educatief materiaal 

aangekocht voor het weeshuis en het centrum voor straatkinderen. Zo betaalde Bouworde mee voor 

eten, schoolbenodigdheden, kledij, en luiers. Daarnaast besteden we ook een bedrag aan de 

keukenuitrusting, aan 30 bedden, 6 tafels en 30 stoelen. Ten slotte ging er ook heel veel naar ons 

project in Agadir, waar wij, op vraag van Centre Alhi, een vakantiekamp organiseren voor de 

straatkinderen. Het vakantiekamp wordt volledig vergoed door Bouworde (vervoer, slaapplaats, 

maaltijden, Marokkaanse medemonitoren, …). Op die manier hebben de straatkinderen ook even 

een vakantiegevoel. 

Er werd ook heel divers technisch werkmateriaal mee aangekocht voor de bouw/verdere 

bouw/afwerking van de gemeenschapscentra (vrouwencentra), schooltjes en afwateringskanalen. 

Het gaat om: zand, cement, gravel, dakpannen, kiezelstenen, bakstenen, bekisting en mallen voor 

bekisting, nagels, ijzerdraad, hout, meerdere kruiwagens en ladders, witte cement, pleister, 

schuurpapier, borstels, verfborstels en verf, plakband, meerdere schoppen, emmers, steengruis, 

wapening, …  Ook de technische werkkrachten en de transportkosten van het nodige werkmateriaal 

naar de diverse dorpen werden met dit budget betaald. 
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Tamaloukte 
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Imoualsse 
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Taroudant – Agadir: 
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Senegal  
 

Bouworde vzw werkt al enkele jaren samen met de Senegalese NGO Chaulmoogra. De naam verwijst 

naar een plant waarvan de olie een heilzame werking heeft op leprapatiënten. De NGO 

Chaulmoogra, geleid door Masse M’baye, werkt in diverse Senegalese dorpen aan de sociale 

integratie van (gewezen) lepralijders en sociaal achtergestelde families. Chaulmoogra is actief op 

diverse domeinen. Elk ervan wordt sterk gewaardeerd door de lokale bevolking en de plaatselijke 

overheden:  

• financieren van de vorming van kinderen van minderbedeelden. Eens gediplomeerd, bv. als 

verpleegster, kunnen die jongeren dan zelf de financiële zorg voor hun kansarme ouders 

overnemen 

• speelpleinwerking voor de kinderen van het dorp en wegwerken van leerachterstanden door 

persoonlijke begeleiding   

• verlenen van kleine leningen (microkrediet) waarmee de betrokken families een eigen 

economische activiteit kunnen opstarten,  

• kleine gezinswoningen bouwen voor wie het moeilijk heeft - het bouwen van polyvalente ruimtes 

voor alfabetisering en naaicursussen,  

• prefinanciering van kleinschalige landbouwprojecten en die realiseren samen met lokale 

bevolking, bv. tropische tuintjes aanleggen. 

Hierdoor krijgt de bevolking toegang tot meer vitaminerijk voedsel en kunnen ze een eigen handeltje 

opstarten. - financieren van medische zorgen voor chronisch zieken - verdeling van kleding, 

geneesmiddelen en schoolmateriaal. Bij het uitwerken van zijn programma besteedt Masse M’baye 

veel aandacht aan vorming, sensibilisatie en het werken aan de mentaliteit. Zelfredzaamheid en 

eigen initiatief staan daarbij voorop. De plattelandsbevolking moet leren op eigen benen te staan en 

minder afhankelijk te worden van (buitenlandse) hulp. 

Uitgaven werkmateriaal Senegal       20612,95 €  

Dit jaar werkten we op 2 projecten Sowane en Mbodiene. Budgetten gaan naar bakstenen, planken, 

cement, zand, allerlei materialen, inhuren van werkmannen en transportkosten. 

Sowane 

In Sowane hebben we een extra klas gebouwd voor het schooltje. Deze klas gaat gebruikt worden 

voor o.a. computerlessen. Lokale werkmannen bouwden dit lokaal van start tot eind samen met onze 

vrijwilligers. 
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Mbodienne 

In Mbodienne bouwt de NGO een agrarisch trainingscentrum. Voorbije jaren werd er hier al stevig 

aan gewerkt en nu werd er nog een extra lokaal bijgebouwd. Daarnaast werden er ook samen met de 

jongeren agrarische activiteiten gedaan. Dit centrum dient om landbouwtechnieken aan te leren aan 

arme jongeren (vooral bio). Tijdens hun opleiding kunnen de jongeren op het centrum verblijven 

(wat ook gebouwd wordt door vrijwilligers).  

Het ingezamelde budget ging vooral op aan bakstenen, beton, zand, cement, nagels, tegels, deuren 

en ramen, werkmannen en transport. 
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Tanzania 

Uitgaven werkmateriaal Tanzania       9665,95 €  

Ilboru 

Sinds vorig jaar 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.  

Met het ingezamelde budget werd het nodige werkmateriaal aangekocht. Het betrof voornamelijk 

verf, verfborstels, solvent, cement, zand, … maar ook de transportkosten, brandstof en de lokale 

bouwvakkers (schilders, metsers, elektricien), werden zo betaald. Er werd ook een nieuwe keuken 

geïnstalleerd in één van de schooltjes, alsook ramen werden aangekocht en aangebracht. Ten slotte 

werd er ook heel wat schoolmateriaal aangekocht voor zowel de kinderen als de school (bv. een 

beamer en schrijfmateriaal). 
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Mikosheni 

C-re-aid is een Vlaamse vzw gevestigd in de stad Moshi, aan de voet van de Kilimanjaro. De 

organisatie zet in op projecten die een sociaaleconomische impact hebben en zo de betrokken 

gemeenschappen een nieuwe impuls geven. Architectuur wordt zo ingezet als tool om het dagelijks 

functioneren niet enkel materieel, maar ook sociaal-cultureel te verbeteren 

Dit jaar hebben we vooral gewerkt aan enkele doktershuisjes in de plaatselijke dorpen alsook is er 

een stuk van het budget besteed aan een bikeshop in Mikosheni.  

Het budget ging dan ook grotendeels op aan zand, cement, stro, klei, deuren en hout. 
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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 
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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. 

Onze vrijwilligers gaven er mee les (vooral rond crea, sport, dans, …). Het ingezamelde budget ging 

naar twee grote watertanks en werd er een schoolbus mee gekocht om de kinderen te kunnen 

ophalen. 

  

Zanzibar 

In Zanzibar is het niet allemaal rozengeur en maneschijn. Buiten de toeristische plaatsen is er ook 

heel veel armoede op dat eiland. Daarnaast is er ook heel veel afval, zowel plastiek als flessen. C-re-

aid probeert hier iets aan te doen. Zo is er in 2018 een bibliotheek gebouwd met o.a. afvalproducten 

(lege wijnflessen en plastiek flessen).  
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Togo 

Uitgaven werkmateriaal Togo       4520,85 €  

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 bouwden onze vrijwilligers aan een computerlokaal voor de bibliotheek en een 

multifunctionele ruimte in een school. 
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Zambia 

Uitgaven werkmateriaal Zambia       1438,05 €  

Sinds 2016 steunt Bouworde, in samenwerking met de Belgische vzw Kamutamba, een project in 

Zambia, in het zuiden van Afrika. Het lokale ziekenhuis van Ibenga, waar jaarlijks meer dan 20 000 

patiënten verzorgd worden door een 4-tal dokters, is dringend op zoek naar extra fondsen om 

ziekenvervoer en maaltijden te kunnen voorzien voor de patiënten. Samen met Stijn & Kathleen van 

de vzw Kamutamba investeren ze in de bouw van gastenkamers en een gemeenschapscentrum, in de 

bouw van een bar en restaurant waarvan de opbrengsten het ziekenhuis van het nodige budget 

zullen voorzien. Op die manier willen ze de patiëntenzorg nog verbeteren.  

Dit jaar hebben de vrijwilligers allerlei kleinere technische klussen gedaan, zoals bouwen van een 

kippenhok, werk in de moestuin en herstellingswerken. 

Het budget ging naar de verdere bouw en afwerking van het gemeenschapscentrum (bouw en 

werkmateriaal, gereedschap, werkmannen, transportkosten, …). 
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Albanië 

Uitgaven werkmateriaal Albanië       4898,10 €  

 

In Albanië ondersteunen we een viertal 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 bij de 

verzorging: pampers verversen, flesjes geven, wassen, … maar geeft hen vooral de affectie 

die ze verdienen. Na twee maand 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. Wij hebben er ook dit jaar weer 

verschillende activiteiten mee gedaan (bv. zwemmen, paardrijden) als ook enkele 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 hielpen onze vrijwilligers met het organiseren van allerlei spelletjes, activiteiten, 

organiseerden enkele uitstapjes. Daarnaast werden hier ook enkele technische klussen 

geklaard. 

4. Pellumbas is een klein dorpje in het hart van Albanië, op slechts halfuurtje rijden van Tirana. 

De gemeentelijke school, waar zo'n 50 leerlingen zitten, is in slechte staat. Door gebrek aan 

financiële middelen duurt de renovatie lang en is er een tekort aan middelen. Wij hielpen er 

met het gebouw verder op te opknappen: houtwerken, schilderen, puinruimen, dak leggen ... 

Het geld werd besteed aan uitstappen met de kinderen, knutsel- en spelmateriaal, pampers, 

babyvoeding, organisatie van een feest, voedsel voor de kinderen. Maar ook aan heel wat 

werkmateriaal (verf, materiaal, plaatselijke vaklui, planken, zand, cement, …) en gereedschap.  

Jonathan Center 
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Queen Geraldina ziekenhuis: 

  

Romacentrum Tirana 
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Portugal 

Uitgaven werkmateriaal Portugal       3208,20 €  

In Vila Franca da Serra (een klein dorpje in centraal Portugal) moet de burgemeester zelf voor alles 

instaan aangezien er geen budget is voor werkmannen (grasmaaien, schilderen, klussen, snoeien, …). 

Vrijwilligers waren dan ook erg welkom. Afgelopen zomer werden er heel veel schilderwerken 

uitgevoerd (afgebladerde verf verwijderen, schilderen enz.). Zo werden de toiletten op de lokale 

school geverfd, kregen ook de buitenmuren van de school een wit laagje, werd het hek rond het 

voetbalterrein geschuurd & geverfd en werden de muren van de twee kerkhoven geschilderd...  

Daarnaast gebeurden er een aantal kleine klusjes zoals een bank herstellen, een muur van de school 

reinigen met een hogedrukreiniger, het voetbalterrein in het dorp opruimen & onderhouden, werd 

er een regenpijp geïnstalleerd in de school en werd het dorpsplein opgeruimd. 

Het ingezamelde budget werd hier dan ook volledig aan besteed. 
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Roemenië 

Uitgaven werkmateriaal Roemenië       1426,50 €  

We werken al sinds 2014 mee in het dorpje Moldovita. De eerste drie jaren hebben we gewerkt aan 

het gemeenschapscentrum. Nu dit klaar is, hebben we ons dit jaar gericht op het schooltje. Hier was 

dringend een grondige renovatie nodig. Zo hebben de vrijwilliger zowel geholpen met het uitbreken 

van de vloeren als met het schilderen van de lokalen. Daarnaast hebben ze ook wat lesmateriaal 

gemaakt. 

Het budget ging dan ook naar allerlei bouwmateriaal, gereedschappen, … 

  

 

 

 

 


