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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 

Bouworde vzw kreeg in 2019 zo’n € 118 776,67 uitbetaald aan giften en fondsenwerving. Zo’n € 115 819,89 

hiervan vormde het materiaalbudget voor de vrijwilligersgroepen die in 2019 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, alsook het 

inhuren van plaatselijke vaklui, 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. 

De overschot (€ 2 956,78) van het ingezamelde bedrag wordt overgezet naar de projecten van 2020. 

 

Specifiek 

In 2019 werden o.a. onderstaande 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 hier niet in opgenomen. 
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Sri Lanka 

Uitgaven werkmateriaal 2019        € 335,10 

Andigama 

Sinds enkele jaren steunt Bouworde in Andigama, Sri Lanka een opvanghuis, dit 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. Daarnaast ging er nog heel 

wat budget naar spelmateriaal, kledij en het nieuwjaarsfeestje. 

Er ging dit jaar één vrijwilligersgroep naar dit project. 
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I 

Indonesië 

Uitgaven werkmateriaal 2019 Indonesië        € 9 615,60 

Bouworde steunt 3 projecten in Indonesië.  Er werden in 2019 6 groepen vrijwilligers uitgestuurd. 

Sukaraja 

Bouworde steunt de school Al-‘Izz Islamic Traditional and Modern Boarding voor het vijfde 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. 

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. Er werd één klein 

schoolgebouw opgetrokken en een volledige klas gebouwd.  Daarnaast werd ook de bouw van een brug 

gerealiseerd.  

Naast de fondsen die door Bouwordevrijwilligers werden ingezameld, heeft ook de school zelf voor de nodige 

financiering gezorgd.  
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Klasgebouw 1 - resultaat 

   

Klasgebouw 2 - resultaat 
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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. 

In de zomer van 2019 stond de bouw van een volledig nieuw gebouw gepland. Het materiaalbudget ging dan 

ook naar bakstenen, verf, cement, zand, het loon van werkmannen en het transport van het materiaal. 

Afbreken en daarna opnieuw opbouwen: 
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Het voorlopige resultaat 
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Orong 

Het eiland Lombok werd in het najaar van 2018 heel zwaar getroffen door verschillende aardbevingen. Huizen 

werden vernield en mensen sliepen in tenten omdat ze nergens naartoe konden. Al snel werd duidelijk dat de 

bamboehuizen er minder onder hebben geleden dan de stenen huizen. Vzw Grenzeloos Milieu, die op het eiland 

al vele jaren werkt rond afvalproblematiek en natuurbehoud, wil daarom een educatief centrum bouwen waar 

mensen kunnen zien hoe er gebouwd wordt met Bamboe. Ze willen ook enkele bamboehuizen bouwen als 

voorbeeld voor de lokale bevolking om zo dit duurzame bouwmateriaal te promoten. 

Er gingen afgelopen zomer twee groepen vrijwilligers in Lombok aan de slag om hen hierbij te helpen. 

Het ingezamelde budget ging voor het grootste gedeelte naar funderingen, bamboe, golfplaten, alsook naar het 

vervoer van al het materiaal.  

De eerste groep begon met de funderingen. 
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Uiteindelijk zag het resultaat op het moment van vertrek er zo uit: 
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De volgende vrijwilligersgroep ging aan de slag in universiteitsstad Ampenan, een stad vlak bij de hoofdstad 

Mataram. Hier heeft professor Indri een “sociale tuin” waar zijn studenten leren over de aanleg en het beheer 

van bossen. Bovendien zorgt hij ervoor dat studenten die in slechte financiële papieren zitten, kunnen helpen in 

een lokaal koffiehuis in ruil voor een vermindering van het inschrijvingsgeld.  

Ook zijn sociale tuin is beschadigd geraakt tijdens de aardbevingen. Het lokaal waar de studenten les krijgen is 

overeind gebleven, maar het dak is zwaar beschadigd.  Vrijwilligers vervingen het dak met behulp van 100% 

duurzame tetrabricks, golfplaten die bestaan uit samengeperste stukken bamboeafval en die bovendien lokaal 

te produceren zijn. Zo werd het leslokaal klaargestoomd voor het nakende natte seizoen. 
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Het resultaat: Dak afgewerkt! 
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Nepal 
 

In Nepal ondersteunen we twee projecten in de bergen. Het eerste project bevindt zich in Pharpu. Hier zijn we 

al sinds 2014 aan de slag. Het tweede in Japhe is een nieuw project. 

Uitgaven werkmateriaal Nepal        € 12 094,26  

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 Japhe is 

dit het geval. Daarom wordt er hier vooral gewerkt aan deze schoolgebouwen. 

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 bouw van nog twee klassen op 

het programma, dit keer voor de lagere school. Daarnaast werd er ook een toilet gebouwd. 

Het schooltje met in totaal 45 leerlingen had slechts drie lokalen. Vrijwilligers hielpen bij de bouw van twee 

extra klasjes. Zo is er voldoende plaats voor alle kinderen. Volgend jaar staat nog de afwerking van deze lokalen 

op het programma (bepleisteren, schilderen, …), maar ze kunnen intussen alvast gebruikt worden.  

De ingezamelde fondsen werden ingezet voor de aankoop van werkmateriaal als bakstenen, cement, deuren en 

ramen, dak, werkmateriaal, … Daarnaast werden er via dit budget ook lokale vaklui betaald. Tot slot werd er ook 

nog enkele speeltoestellen en spelmateriaal aangekocht voor het schooltje. 

Twee extra klasjes 
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Speeltoestellen + WC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 

 

 

Japhe 

Het dorpje Japhe ligt op 170 km van Kathmandu en is een van de vele mooie bergdorpjes waar het typische 

Nepalese plattelandsleven nog intact is.  

Hier zorgden vrijwilligers voor de bouw van een extra verdieping op het schoolgebouw. Zo zijn er meer klassen.  

De bouw van het dak was alvast uitgevoerd. Bouwordevrijwilligers konden zo tijdens het regenseizoen droog 

verder bouwen aan de eigenlijke muren. Een zware klus omdat alle stenen naar boven gesjouwd moesten 

worden. 

Ook hier werd het ingezamelde budget gebruikt voor de aankoop van de werkmaterialen, voor de voorbereiding 

van de werken, het betalen van lokale vaklui en om het transport te financieren. 

Intussen is de extra verdieping bepleisterd en voorzien van deuren, maar er moeten nog ramen in, er moet nog 

geschilderd worden, er moet nog een goede trap gezet worden, ….  
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Het eindresultaat: 
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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         € 2 700,60 

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...  

Dit jaar werden er twee daken gerepareerd, een trap gebouwd en een brug gemaakt. Daarnaast werden er ook 

een aantal huizen opgeknapt. 

De ingezamelde fondsen gingen vooral naar de aankoop van bamboe, naar werkmateriaal zoals machetes en 

naar de aankoop van natuurlijke verf. Er werden ook een aantal werkmannen betaald met dit budget en ook de 

afwerking (na het kamp) werd met het ingezamelde budget mogelijk gemaakt. 

Bamboe voorbereiden: 
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Daken herstellen 

    

Bouwen aan brug en trap: 

 

  

   

  



22 

 

 

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. 

Uitgaven werkmateriaal        € 1 551,00  

Afgelopen zomer werkten vrijwilligers samen met lokale werkmannen aan de bouw van een extra lokaaltje voor 

de naschoolse activiteiten met de kinderen. Concreet werd er gewerkt aan een keuken waar de kinderen samen 

kunnen leren koken. 

Vrijwilligers hielpen vooral bij de ruwbouw: funderingen uitgraven, zand wegbrengen, stenen maken, cement en 

mortel maken, helpen bij het metselen, … Intussen werkte de lokale schrijnwerker aan het kader van het lokaal. 

Tijdens de namiddagen organiseerden de vrijwilligers nog leuke activiteiten voor de kinderen. 

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

cement, piepschuim, bakstenen, maar ook de transportkosten, brandstof en de lokale bouwvakkers, … werden 

zo betaald.  
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Kaapverdië 

Uitgaven werkmateriaal 2019 Kaapverdië       € 4 049,43 

Er gingen dit jaar 3 groepen vrijwilligers naar Kaapverdië. Twee naar Santo Antão en één naar Santiago. 

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.  Zo werd een eerste schooltje volledig opgeknapt. 

Dit jaar werd een schooltje in een klein dorpje in het zuiden van het eiland gerenoveerd. De eerste 

vrijwilligersgroep werkte vooral buiten aan de renovatie van het gebouw. De tweede groep zorgde binnen voor 

de nodige afwerking.  

Het ingezamelde budget ging dan ook grotendeels naar de aankoop van verf, pleister, primers, verfborstels, …  

Daarnaast werden er ook enkele nieuwe ramen aangekocht en werden er nieuwe tegels geplaatst. 

 

   



24 

 

 

  



25 

 

  

Tarrafal (Santiago) 

Op het eiland Santiago zet Bouworde zich tijdens de zomer, in samenwerking met de organisatie Delta Cultura, 

in voor de kinderen en jongeren van Tarrafal. Delta Cultura wil armoede bestrijden via onderwijs en vorming van 

de lokale kinderen. Daartoe organiseren ze jaarlijks een groot vakantiekamp voor een 260-tal kinderen tussen 6 

en 18 jaar oud. 

Het ingezamelde materiaalbudget zorgt ervoor dat er spelmateriaal en knutselgerij aangekocht kan worden, 

maar ook dat alle kinderen gratis eten en drinken krijgen tijdens het vakantiekamp. Op die manier verlaagt de 

deelnameprijs voor de kinderen en is het toegankelijk voor iedereen. 
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Gambia 

 

Sinds 2018 zet Bouworde zich in op twee diverse projecten in Gambia: Gunjur & Khartong. In totaal gingen hier 

vier groepen vrijwilligers aan de slag. 

Uitgaven werkmateriaal 2019 Gambia        € 8 032,54 

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, …  

De eerste groep vrijwilligers werkte vooral aan de Kajabang community health post. Dit gezondheidscentrum 

werd geschilderd en hersteld waar nodig. Daarnaast werden er enkele malarianetten en -medicijnen 

aangekocht. Er werd ook een waterpomp geplaatst voor het centrum zodat ze er proper, drinkbaar water bij de 

hand hebben. Daarnaast werden er enkele fruitbomen aangekocht en werd er een uitstap gemaakt met de 

kinderen van het schooltje. 
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De tweede groep heeft muurschilderingen gemaakt voor een lokaal schooltje. Het geld ging naast verf en 

borstels, ook naar de herstelling en plaatsing van ramen en vensters. Daarnaast werden er ook nog enkele 

planten aangekocht voor de school. Ten slotte ging het laatste stukje van hun budget naar de sponsoring van 

het lesgeld van een van de schoolkinderen. 
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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!  

Via het ingezamelde budget konden vrijwilligers een daguitstap organiseren voor 56 kinderen. Het werd een 

boottrip op de Gambiarivier en alle kinderen kregen een drankje en een picknick. 

Daarnaast werden er 15 zitjes/stoeltjes aangekocht, er werd een nieuwe deur voor de muziekkamer geplaatst 

en er werd ook voor nieuwe ramen gezorgd. 
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Ghana 

Uitgaven werkmateriaal 2019 Ghana        € 1 235,00 

Adawso 

In Ghana steunen we, samen met de Internationale Bouworde, de organisatie Compassion for Humanity (C4H). 

Deze organisatie zet zich in bij de ontwikkeling van kansarme kinderen het Oosten va Ghana. Omdat veel 

kinderen uren moeten lopen om naar school te gaan, wil deze organisatie meer scholen en bibliotheken 

bouwen.  

Onze vrijwilligers hebben in 2019 dan ook vooral meegebouwd aan een nieuw schoolgebouw.  Het ingezamelde 

budget ging dan ook naar de aankoop van bakstenen, cement, zand, ramen, verf, … maar ook naar de verloning 

van de lokale vaklui. 
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Het resultaat: 
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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 2019 trokken er 18 groepen jongeren naar de regio om er mee te bouwen en/of kinderen te verzorgen en 

animeren. 

Uitgaven werkmateriaal, verzorgings- en educatief materiaal    € 34 250,25 

Dit budget werd gespendeerd op 5 verschillende projecten in verschillende dorpen: 

Assaka Verder bouwen aan een vrouwencentrum (coöperatieve) 

Imoulasse Verder bouwen aan een vrouwencentrum + straten herstellen 

Taroudant  

Kinderverzorging in weeshuis en kinderanimatie in centrum voor 

straatkinderen 

Adar Bouwen aan een schooltje/gemeenschapscentrum 

Agadir Organisatie van een vakantiekamp voor de straatkinderen 

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. Ten slotte ging er ook heel veel naar ons project in Agadir, waar wij, op 

vraag van Centre Ahli, een vakantiekamp organiseren voor de 129 straatkinderen. Daar wordt allemaal vergoed 

door Bouworde (vervoer, slaapplaats, maaltijden, Marokkaanse medemonitoren, …), op die manier hebben de 

kinderen ook even een vakantiegevoel. 

Er werd ook heel diverse technische 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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Adar 
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Assaka 
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Taroudant – Agadir: 
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Senegal 

Uitgaven werkmateriaal Senegal        € 9 966,53 

Mbodienne 

In Mbodienne bouwt de NGO Chaulmoogra een agrarisch trainingscentrum. Dit centrum dient om (biologische) 

landbouwtechnieken aan te leren aan arme jongeren uit de streek. Tijdens hun opleiding kunnen de jongeren in 

het centrum (dat ook door vrijwilligers wordt gebouwd) verblijven.  

Voorbije jaren werd hier al stevig aan gewerkt. In 2019 bouwden we er een extra lokaal. Daarnaast werden er 

samen met de jongeren agrarische activiteiten gedaan.  

Dit jaar hebben de vrijwilligersgroepen ook twee huisjes afgewerkt (met baksteen) en een klaslokaal met 

petflessen opgetrokken. Daarnaast werd er ook een waterput geboord (fourage). 
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Tanzania 

Uitgaven werkmateriaal Tanzania         € 9 680 

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.  

Met dit 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. Ten slotte werd er ook hee wat schoolmateriaal aangekocht voor zowel de 

kinderen als de school. 
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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 werd er een huisje gerenoveerd van een oude vrouw en haar mindervalide dochter. Daarnaast werd nog 

het doktershuis van het dorp afgewerkt. Hierbij werd o.a. gebouwd met duurzame zandzakken (earthbags). 
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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. 

Onze vrijwilligers gaven er mee les (vooral rond crea, sport, dans, …).  
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Togo 

Uitgaven werkmateriaal Togo        € 6 282,60 

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. Vorig 

jaar stond het funderen en de gelijkvloers op het programma, dit jaar de eerste verdieping. 
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Cambodja 
 

Uitgaven werkmateriaal Cambodja        € 2 467,95 

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.  

De opbrengst van de fondsenwervende acties ging dan ook volledig naar de aankoop van cement, zand, 

bakstenen, verfgerief, ramen en enkele werkmannen die ingehuurd werden om te helpen. Daarnaast werd er 

ook een bord aangekocht, alsook gordijnen, een trap en deuren, … 
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Kirgizië 
 

Uitgaven werkmateriaal Kirgizië         € 340 

Kirgizië is één van de armste landen in centraal Azië. Door de slechte economische situatie hebben veel 

gezinnen problemen. Kinderen uit arme gezinnen kunnen niet naar school, zieken kunnen door geldgebrek niet 

behandeld worden, families vallen uiteen door verhuizing in de hoop om werk te vinden, … 

SOS-kinderdorpen probeert hier iets aan te doen. Zo hebben ze in Kirgizië twee SOS-kinderdorpen, een 

jongerenproject, twee kleuterscholen, drie buurtcentra en één school. Tijdens de zomervakantie gaan sommige 

kinderen tijdelijk terug naar hun familie. De kinderen die ‘achterblijven’ hebben een lange zomervakantie 

zonder opvulling. 

Onze vrijwilligers gaan tijdens die zomervakantie helpen om de vrije tijd voor de kinderen wat in te vullen. 

Het ingezamelde bedrag ging dit jaar vooral naar de aankoop van spelmateriaal, maar ook naar de aankoop van 

schoolpakketten voor de kinderen. 
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Albanië 

 

Uitgaven werkmateriaal Albanië        € 9 381,75 

In Albanië ondersteunen we 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 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. 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. Fravesh 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 het gebouw verder op 

te opknappen. Vrijwilligers verrichtten hier vooral schilderwerken.  

5. Libohovë is een stad in het zuidoosten van Albanië. We hadden hier in het verleden al aan een 

kleuterschooltje gewerkt, nu was het de beurt aan een grotere school voor middelbare schoolkinderen. 

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

babyvoeding, de organisatie van een feest, voedsel voor de kinderen. Daarnaast financierde het ook heel wat 

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

“Ik ben vandaag teruggekomen van een fantastische en unieke reis!!  

We hebben een hele goede band opgebouwd met de kindjes. 

Met het ingezamelde geld zijn er rolstoelen gekocht, zijn de kindjes kunnen gaan zwemmen, vandaag zijn de 

kindjes ook naar een andere stad gegaan om een vakantiegevoel te hebben en nog zo veel meer. 

We hebben gedanst, gelachen, de kindjes verzorgd en zoveel meer. 

We kregen heel veel liefde van hun, we gaan hun nooit vergeten.  

En zij zijn heel dankbaar voor alles wat we doen. 

Heel erg bedankt allemaal om de kindjes te steunen!! Alles is goed terecht gekomen. De mensen en de kindjes 

vinden het fantastisch!!”  

 

Aldus een vrijwilliger in Tirana. 
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Queen Geraldina ziekenhuis: 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



48 

 

 

Libohovë 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



49 

 

Fravesh 
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Portugal 
 

Uitgaven werkmateriaal Portugal        € 2 222,18 

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 zomer 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, ... 

Het ingezamelde budget werd dan ook vooral besteed aan de nodige werkmaterialen hiervoor. 
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Roemenië 

 

Uitgaven werkmateriaal Roemenië        € 1 615,10 

Bouwordevrijwilligers zijn al sinds 2014 aan de slag in het dorpje Moldovita. De eerste drie jaren werd er 

gewerkt aan het gemeenschapscentrum. Vervolgens werd het schooltje onder handen genomen. Afgelopen 

zomer richtten we onze pijlen op de bibliotheek van het schooltje. De bib werd verhuisd. De boeken werden 

verplaatst, de kasten werden uit elkaar gehaald, er werd geschilderd, geschuurd en gepoetst, … 

Daarnaast speelden vrijwilligers ook met de plaatselijke kinderen en maakten ze kennis met de jongeren uit het 

dorp. 

De ingezamelde fondsen werden gebruikt voor de aankoop van allerlei materialen zoals parket, plinten, 

meubels, verf, gereedschappen, … 

  

 

 


