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Blikveld
ACHTERGRONDINFORMATIE BIJ DE ACTIVITEITEN  VAN DE KONING BOUDEWIJNSTICHTING

KONING BOUDEWIJNPRIJS  
VOOR ONTWIKKELING IN AFRIKA
ADISCO (BURUNDI)

Onder het Erevoorzitterschap van H.M. Koningin Mathilde

http://www.kbs-frb.be


De Koning Boudewijnstichting steunt projecten en burgers die zich engageren voor een betere samenleving.  
We willen op een duurzame manier bijdragen tot meer rechtvaardigheid, democratie en respect voor diversiteit.  
De Koning Boudewijnstichting is onafhankelijk en pluralistisch. Ze werd opgericht in 1976 toen Koning Boudewijn 25 jaar 
koning was.
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“Geld is niet het belangrijkste 
dat wij nodig hebben, maar 
zelfvertrouwen.” De uitspraak 
heeft mij geraakt en komt  
van Deogracias Niyonkuru, 
de secretaris-generaal van 
de Burundese organisatie 
ADISCO die begin juni de Koning 
Boudewijnprijs voor Ontwikkeling 
in Afrika overhandigd kreeg. Deo, 
zoals iedereen hem noemt, heeft 
begrepen dat het probleem van 
armoede en onderontwikkeling 
in Afrika en elders in de wereld 
niet zal worden opgelost door 
internationale instanties die met 
veel  geld ergens neerstrijken en 
hun programma’s proberen te 
realiseren boven de hoofden van 
de bevolking. De mensen, voor 
wie deze middelen bestemd 
zijn, moeten vooreerst geloven 
dat zij het zelf kunnen. ADISCO 
draagt daartoe bij door mensen 
in de heuvels van Burundi een 
opleiding te geven en hen te 
ondersteunen bij de oprichting 
van coöperatieven die ze dan 
ook zelf leiden. Haguruka is het 
woord dat zij daarvoor gebruiken 
‘Sta op en neem uw ontwikkeling 
in eigen handen’. Wij zijn bij de 
Stichting dan ook zeer blij met 
deze sterke laureaat die door een 
onafhankelijke  jury werd gekozen 
en u leest er uitgebreid over in ons 
dossier. 

Het woord vertrouwen viel 
ook tijdens een voorafgaande  
ontmoeting van Koningin Mathilde 
met een aantal jongeren die 
betrokken waren bij de uitreiking 

van de Prijs van haar Fonds. Ze 
maakten deel uit van de jury of 
vertegenwoordigden één van de 
geselecteerde projecten.  Ook zij 
hadden een boodschap voor de 
Koningin en bij uitbreiding voor alle 
volwassenen:  “Heb vertrouwen 
in ons. Dan zullen we vertrouwen 
hebben in onszelf. Geef ons een 
kans.”  De vraag kan niet mooier 
geïllustreerd worden dan met 
de winnaar van de Koningin 
Mathildeprijs, de Kruiskenshoeve 
uit Sint-Laureins. Stichter en 
bezieler Robert Accoe geeft de 
jongeren die zich in een moeilijke 
periode in hun leven bevinden, de 
kans om tot rust te komen. Door 
hun arbeid op de boerderij en door 
de manier waarop de begeleiders 
met hen omgaan, neemt hun 
zelfvertrouwen toe. 

In mei publiceerde de Stichting een 
nieuw portret van de Marokkaanse 
en Turkse Belgen. We deden dit ook 
al in 2007 en 2009, maar de foto 
was aan een nieuwe scherpstelling 
toe.  Essentieel voor de methode 
was dat deze bevolkingsgroepen 
zelf het woord kregen en dat ze, 
naast het kwantitatieve, ook  een 
kwalitatieve analyse van hun 
situatie gaven. Het resultaat is 
een verhelderend beeld van onze 
medeburgers.

Met dit goedgevulde nummer 
gaan we de vakantie in. Misschien 
kan het u inspireren of misschien 
is deze Blikveld voor u wel ideale 
zomerlectuur. Ik wens u alvast een 
verkwikkende periode toe. 

Volg ons op:
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De laureaat van de Koning Boudewijnprijs voor Ontwikkeling in Afrika 2014-2015 is ADISCO, een 
ngo die welvaart, solidariteit en waardigheid wil brengen op het platteland van Burundi. Die visie 
wordt vandaag werkelijkheid, in een land dat op dit moment niet uit het nieuws weg te branden is.

“We zeggen  
tegen de mensen:  
jullie kunnen aan de armoede 
ontsnappen, ze is niet 
onvermijdelijk.” 
Deogratias Niyonkuru,  
oprichter van ADISCO

Deogratias Niyonkuru, de oprichter van 
ADISCO, legt kort uit hoe de organisatie 
gemeenschappen leert om hun lot in 
eigen handen te nemen.

Wat is de missie van ADISCO?
Deogratias Niyonkuru: “We willen bijdra-
gen aan de opkomst en de uitbreiding 
van een nationale sociale beweging die 
haar eigen ontwikkeling kan sturen en 
die het beleid kan beïnvloeden om reke-
ning te houden met de armsten in de 
samenleving. ADISCO wil mensen ook 
bevrijden van het gevoel dat ze niet aan 
de armoede kunnen ontsnappen. We 
zeggen hen: jullie kunnen uit de armoe-
de geraken, ze is niet onvermijdelijk.”

Hoe helpt u de plattelandsbevolking om 
haar eigen lot in handen te nemen?
“We mikken daarvoor op wat we ‘fer-
menten’ noemen: mannen en vrou-
wen die representatief zijn voor hun 

gemeenschap en die er gewaardeerd 
worden, niet zozeer voor hun techni-
sche expertise dan wel voor de men-
selijke waarden waar zij voor staan. Na 
een opleiding vormen deze referentie-
figuren ‘groepen voor zelfredzaamheid 
en solidariteit’ (IGG in Kirundi) rond zich. 
Uit die kernen groeien verschillende 
gemeenschapsprojecten.
We zoeken geen externe financiering, 
want we weten dat dit ‘koud’ geld – 
gemakkelijk geld dat de gemeenschap 
bereikt zonder dat ze er inspanningen 
voor moet doen – zelden leidt tot duur-
zame ontwikkeling. Alle plaatselijke pro-
jecten zijn dus financieel autonoom. Ze 
werken dankzij eigen initiatieven voor 
fondsenwerving: bijdragen voor de ziek-
teverzekering, sociale deelnames aan 
coöperatieven, of het systeem van de 
Afrikaanse tontine voor de IGG. We hel-
pen mensen ook om zich te organiseren 
om samen oplossingen te vinden voor 

de productie, commercialisering en 
bewerking van hun producten.”

Welke impact zal deze Prijs hebben op 
het werk van ADISCO?
“We hopen dat door deze Prijs beleids-
makers meer belangstelling zullen 
tonen voor ADISCO en voor de voor-
stellen die we doen.”

MEER INFO?
adisco.org – kbprize.org 

Meer informatie over de laureaat,  
de Prijs en de selectieprocedure: p. 4-7

MET ADISCO IS VERANDERING IN OPMARS  
IN HET LAND VAN DE HEUVELS

KONING BOUDEWIJNPRIJS VOOR ONTWIKKELING IN AFRIKA

3

http://www.kbs-frb.be/grant.aspx?id=316616&langtype=2067
adisco.org
kbprize.org


Met naar schatting 80% van de 
bevolking onder de armoededrem-
pel is Burundi een van de armste 
landen ter wereld. Het is zelfs het 
land met het hoogste percentage 
van de bevolking dat aan onder-
voeding lijdt volgens de rangschik-
king van de Global Hunger Index. 
ADISCO, dat sinds 2011 de belang-
rijkste partner is van de Stichting 
in Burundi, brengt daar verande-
ring in door mensen, gezinnen en 
gemeenschappen te helpen om aan 
de armoede te ontsnappen.

“Terwijl ik voordien 12 kilo zaaigoed nodig had om ongeveer 165 kilo padie  
te bekomen, oogst ik nu 220 kilo rijst met een kilo zaaigoed.” 
Joselyne Habarugira, boerin en voorzitster van verschillende boeren- en vrouwenorganisaties 

4

Op de heuvel van Rugajo, in het noord-
westen van Burundi, timmert een jonge 
vrouw van 25 jaar vastberaden aan de 
weg naar een beter leven. Joselyne 
Habarugira is boerin en voorzitster 
van verschillende lokale boeren- en 
vrouwenorganisaties. In 2008, na haar 
studies Rechten in Bujumbura, ging ze 

tegen alle verwachtingen in 
niet aan de slag in de recht-
bank, maar keerde ze terug 
naar haar dorp.

Jezelf niet onderschatten
Ze ontmoette er mensen die samen-
werkten met ADISCO en was onder 
de indruk van de visie op ontwikkeling 
van deze organisatie. Ze sloot zich bij 
ADISCO aan. Ze herinnert zich nog 
goed wat haar zo aantrok: “ADISCO 
stimuleert ons om hard te werken 
en onze eigen mogelijkheden niet te 
onderschatten. De organisatie toont 
ons hoe we armoede vaarwel kunnen 
zeggen en legt ons uit hoe ontwikke-
ling begint en eindigt met onszelf.”

Joselyne bezocht de hele heuvel en 
sensibiliseerde de boeren van Rugajo. 
Ze richtte eerst IGG's (lokale groepen 
van maximum 10 leden) op, vervol-
gens een coöperatieve. ADISCO leer-
de haar ook nieuwe landbouwtech-
nieken: “Ik was het gewoon om rijst 
te zaaien door uit te strooien”, zegt 
ze. “Vandaag zaai ik korrel per kor-
rel. Terwijl ik vroeger 12 kilo zaaigoed 
nodig had om ongeveer 165 kilo padie 
(volwitte rijst, red.) te krijgen, oogst ik 

nu 220 kilo voor een kilo zaaigoed. Veel 
buren zijn mijn voorbeeld gevolgd.”

ADISCO zet volop in op onderwijs en 
begeleiding om een type landbouw te 
promoten dat meer geschikt is voor 
de overbevolkte regio en de kwetsbare 
bodem van de Afrikaanse bergen. Dit 
maakt mensen minder afhankelijk van 
schommelingen in de markt, laat toe 
om spaarzaam te zijn met natuurlijke 
hulpbronnen en om voedselzeker-
heid te garanderen voor de plaatselijke 
gemeenschappen. 

Joselyne Habarugira zag al snel de 
positieve effecten van deze aanpak 
voor haar familie. Haar man en zij-
zelf hebben nooit geld te kort. In de 
gemeenschap nemen boeren voor-
taan zelf hun verantwoordelijkheid 
voor hun ontwikkeling dankzij lokale 
organisaties die aan hun behoeften 
tegemoetkomen, zoals de IGG's van 
vrouwen, coöperatieven en zieken-
fondsen.

ARMOEDE VAARWEL ZEGGEN

http://www.kbs-frb.be/grant.aspx?id=316616&langtype=2067


“Het belangrijkste is de samenwerking tussen 
agronomen en de lokale bevolking.” 
Serge Ngendakumana, lid van de algemene vergadering van ADISCO

Flexibele instrumenten
Met deze aanpak en ondersteuning 
wil ADISCO een beweging van zelf-
ontwikkeling stimuleren en omkade-
ren, een beweging die vertrekt van 
het individu en die zich uitbreidt naar 
families, kleine gemeenschapsgroe-
pen, coöperatieven, en zelfs het hele 
land.

Serge Ngendakumana, hoofdexpert 
en coördinator van het Nationale 
Agentschap voor Strategische 
Studies en Ontwikkeling van Burundi, 
is lid van de algemene vergadering 
van ADISCO. Als agronoom en speci-
alist in de klimaatverandering heeft hij 
oog voor het belang van vernieuwen-
de technieken voor een duurzamere 
landbouw.

Hij waardeert de flexibiliteit van de 
raad van bestuur en van het team 
van ADISCO en de manier waarop ze 
zich aanpassen aan de veranderende 
lokale behoeften. “Hun instrumenten 
zijn erg vernieuwend en op het ter-
rein zie je dat wat ze doen, afgestemd 
is op de lokale mogelijkheden”, zegt 
hij. “Er is een compliciteit tussen het 
team en de mensen op het terrein. Ze 
gooien hun ideeën samen om te zien 
wat het beste werkt.”

Struikelblokken opsporen en 
overwinnen
Serge Ngendakumana neemt het 
voorbeeld van koffie, waarbij ADISCO 
en de boeren hebben samengewerkt 
om struikelblokken in de waardeke-
ten op te sporen, van de teelt over 

de behandeling tot de commerciali-
sering. Ze hebben daarna manieren 
gezocht om deze struikelblokken uit 
de weg te ruimen door de ideeën van 
de lokale bevolking en wetenschap-
pelijke vernieuwingen te combineren. 
“Deze aanpak kan ook in andere sec-
toren worden toegepast, zoals die van 
de ananas. Essentieel is de samen-
werking tussen de agronomen en de 
plaatselijke bevolking.”

Volgens hem zijn de coöperatieven 
een enorm succes en doet ADISCO 
ook op politiek vlak een en ander 
bewegen. “De organisatie neemt deel 
aan de regionale en nationale debat-
ten over het landbouwbeleid. De boe-
ren laten hun stem horen.”
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In december 2014 bereikte het Haguruka-programma van ADISCO zowat 112.000 mensen uit ongeveer 18.000 
gezinnen, verenigd in 2.128 IGG's en 26 coöperatieven, met 686 vrijwillige coördinatoren. Deze resultaten werden 
behaald in een gebied van 399 heuvels, 59 gemeenten en 14 provincies.

• 1.689 JONGVOLWASSENEN NEMEN DEEL AAN HET PROGRAMMA VOOR SOCIO-ECONOMISCHE ONTWIKKELING VAN DE JEUGD; 
• 86% VAN DE HUISHOUDENS HOUDT MINSTENS ÉÉN DIER;
• 77% VAN DE HUISHOUDENS HEEFT EEN ANTI-EROSIESYSTEEM INGEVOERD;
• 70% HEEFT BOMEN GEPLANT IN HET KADER VAN AGROBOSBOUW;
• DE ZIEKENFONDSEN HEBBEN MEER DAN 113.000 BEGUNSTIGDEN.

DE VISIE VAN ADISCO IN RESULTATEN



De Koning Boudewijnprijs voor 
Ontwikkeling in Afrika bekroont 
vernieuwende initiatieven die 
de levenskwaliteit van plaatse-
lijke gemeenschappen verbete-
ren en hen helpen hun ontwikke-
ling zelf in de hand te nemen. De 
Selectiecommissie heeft een keuze 
gemaakt uit 200 kandidaten en 
heeft de Prijs 2014-2015 toegekend 
aan ADISCO.
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Deze Commissie van 14 leden wordt 
voorgezeten door Koen Vervaeke, 
hoofdcoördinator voor de Grote Meren 
van de EU en directeur voor de Hoorn 
van Afrika, Oost- en Zuidelijk Afrika en 
de Indische Oceaan bij de Europese 
Dienst voor Extern Optreden. Hij legt 
ons uit hoe de Selectiecommissie 
tewerk gaat.

Was de keuze voor ADISCO een lastige 
voor de Selectiecommissie?
Koen Vervaeke: “De keuze van een lau-
reaat is altijd een avontuur. Wanneer 
de Selectiecommissie een eerste blik 
werpt op de meer dan 200 sterke kan-
didaturen die we ontvangen hebben, 

voel je de opwinding en de verwach-
tingen in de zaal. We zijn ons bewust 
van onze verantwoordelijkheid om het 
even goed te doen als de voorgaande 
jaren en om een kandidaat te vinden 
die een prestigieuze Prijs als deze waard 
is. Het lastigste is deze lange lijst her-
leiden tot een handvol projecten die 
eruit springen en die een terreinbezoek 
verdienen.

Het is nooit gemakkelijk want de Prijs 
is voor mensen en organisaties die 
actief zijn op heel verschillende domei-
nen, van lokale ontwikkeling tot sociaal 
ondernemerschap, van de bevordering 
van het Afrikaans cultureel erfgoed tot 
de verdediging van de mensenrech-
ten, voor onderzoeksinstellingen of nog 
vele andere actoren. De concurrentie 
is scherp, maar uiteindelijk spreekt de 
kwaliteit van de laureaat voor zich.”

Waarom heeft de Selectiecommissie 
gekozen voor ADISCO?
“De laureaat moet kunnen aantonen 
dat hij de levenskwaliteit van lokale 
gemeenschappen verbetert, en dat hij 

een vernieuwende aanpak heeft die zijn 
tijd ver vooruit is. Hij moet een bewijs 
en een inspiratiebron zijn van de vele 
positieve veranderingen die Afrikanen 
zelf brengen op hun continent. ADISCO 
beantwoordt perfect aan dit profiel.”

Waarvan was u het meest onder de 
indruk in dit initiatief ?
“De visie en de ‘stille kracht’ van de stich-
ter van ADISCO, Deogratias Niyonkuru: 
zijn overtuiging dat duurzame ontwik-
keling moet steunen op vermogen van 
mensen om hun leven in eigen handen 
te nemen. Niet door hen geld te geven, 
maar door hen op te leiden en te bege-
leiden, zodat ze hun eigen lot kunnen 
bepalen. ADISCO past deze logica toe, 
maar meet resultaten niet alleen af aan 
inkomen. ADISCO gelooft in menselijke 
ontwikkeling in de brede zin, waarbij 
gemeenschappen samenwerken om 
gezondheid, onderwijs en basisrechten 
te verbeteren.”

Kan de aanpak van ADISCO volgens u 
werken in andere landen in Afrika?
“Zonder twijfel. Dat is de essentie van 

DE LAUREAAT KIEZEN, IS ALTIJD EEN AVONTUUR

http://www.kbs-frb.be/call.aspx?id=293286&langtype=2067
http://www.kbs-frb.be/call.aspx?id=293286&langtype=2067


Afrikaanse oplossingen voor Afrikaanse 
problemen. Je ziet dezelfde vormen 
van solidariteit in andere regio’s van 
Afrika, via het systeem van de tontine, 

een vorm van investeren om kapitaal 
bijeen te brengen. ADISCO heeft dit 
systeem echter geperfectioneerd en 
heeft er een bredere solidariteitsbe-

weging van gemaakt in het hele land. 
Daarom ook is ADISCO al sinds 2011 
de belangrijkste partner van de Koning 
Boudewijnstichting in Burundi.” 

“De Selectiecommissie was onder de indruk van de overtuiging 
van ADISCO dat duurzame ontwikkeling gebeurt wanneer je 
mensen helpt hun leven in eigen handen te nemen.” 
Koen Vervaeke, voorzitter Selectiecommissie
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De Koning Boudewijnprijs voor Ontwikkeling in Afrika is opgericht in 1978 om sociale vooruitgang in 
ontwikkelingslanden te bevorderen. In 2011, na de bekroning van 17 individuen en organisaties, heeft de 
Stichting beslist om de prijs te heroriënteren en de beloning (200.000 euro) en erkenning toe te kennen daar 
waar de behoeften het grootst zijn. Om de twee jaar gaat de Prijs naar een individu of een organisatie voor een 
opmerkelijke bijdrage aan de ontwikkeling van Afrika.

2012-2013: BOGALETCH GEBRE – Ethiopië, voor haar mobiliserende leiderschap en haar vastberadenheid om de positie 
van vrouwen in Ethiopië te versterken en, vanuit de gemeenschappen, een beweging voor sociale verandering te bouwen. 
KMG mocht haar best practices op het vlak van maatschappelijke verantwoordelijkheid in april 2014 voorstellen, in het kader 
van een programma van de Wereldbank.
kmgusa.org

2010-2011: DR DENIS MUKWEGE – Democratische Republiek Congo, voor zijn toewijding en zijn bijdrage aan een 
integrale gezondheidszorg in het oosten van Congo en voor zijn niet aflatende pleidooi voor vrede. Het Europees Parlement 
onderscheidde hem in 2014 met de Sakharovprijs voor vrijheid van denken, die mensen en organisaties bekroont die strijden 
voor mensenrechten en basisrechten.
panzihospital.org

2004-2005: OUSMANE SY – Mali, voor zijn overtuigingen over behoorlijk bestuur in Afrika en voor zijn originele acties in 
Mali. Via een participatief proces van decentralisatie en de organisatie van transparante verkiezingen is hij erin geslaagd om 
een kader te creëren dat goed openbaar bestuur en stabiliteit stimuleert, twee essentiële voorwaarden voor ontwikkeling. In 
2012 werd Ousmane Sy aangeduid als raadgever-expert bij het Ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties. Hij is later 
voorzitter geworden van de Commissie voor Decentralisatie en Institutionele Hervorming in Mali.
afrique-gouvernance.net

OPMERKELIJKE BIJDRAGEN AAN DE ONTWIKKELING VAN AFRIKA

http://www.kbs-frb.be/grant.aspx?id=305746&langtype=2067 
http://www.kbs-frb.be/grant.aspx?id=297836&langtype=2067 
http://www.kbs-frb.be/publication.aspx?id=294852&langtype=2067


Een rivier die zich doorheen een val-
lei slingert, een heuvellandschap van 
bossen en velden, een groen domein 
rond een historisch gebouw… Deze 
meesterwerken van de natuur zijn 
onlosmakelijk verbonden met ons 
collectieve geheugen en hebben dus 
een onmiskenbare culturele en erf-
goedwaarde. Om ze te behouden is 
intensief overleg nodig tussen ver-
schillende betrokkenen. Een nieu-
we brochure toont, in woorden en 
(prachtige) beelden, hoe de Koning 
Boudewijnstichting hiertoe bijdraagt.

Zonder grenzen
De Stichting is zelf niet altijd de eige-
naar van deze natuurlijke sites. Het 
Centrum voor Filantropie helpt poten-
tiële schenkers die zich tot de Stichting 
wenden, om de meest geschikte for-
mule te vinden en om de doelstellin-
gen te bepalen. In de praktijk betekent 
dit vaak de oprichting van een Fonds 
op naam, waar de te beschermen site 
aan geschonken wordt. De Stichting 
is dan de spil die het overleg tussen 
de verschillende betrokkenen coör-
dineert voor een duurzaam beheer, 
volgens de wensen van de schenker.

Dat is bijvoorbeeld het geval voor 
het Fonds Kok-Krahé, een van de 
pioniers op dit vlak, dat de aankoop 
en de uitbreiding ondersteunt van 
natuurreservaten aan weerszij-
den van de Belgisch-Nederlandse 
grens. Dit Fonds, opgericht door een 
Nederlands echtpaar dat in België 
woont, bewijst dat de natuur geen 
grenzen kent. In een andere uithoek 
van België is het een liefhebber van 
de Hoge Venen, Jean Vin, die dit 
onschatbaar natuurlijk erfgoed heeft 
willen helpen beschermen. 

Bij ‘bescherming van erfgoed’ denkt iedereen meteen aan kunstwerken of historische 
gebouwen. Maar de Koning Boudewijnstichting bekommert zich ook om ons natuurlijk erfgoed: 
de waardevolle sites en landschappen die we willen behouden voor toekomstige generaties.
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NATUURLIJKE SITES 
VOOR ALTIJD BEWAARD

DOMEIN VAN FREŸR

http://www.kbs-frb.be/publication.aspx?id=315747&langtype=2067
http://www.kbs-frb.be/philanthropy.aspx?langtype=2067
http://www.kbs-frb.be/fund.aspx?id=293638&langtype=2067
http://www.kbs-frb.be/fund.aspx?id=293598&langtype=2067


Sommige waardevolle sites hangen 
vast aan historische eigendommen. 
Het prestigieuze domein van Freÿr, 
beschermd als uitzonderlijk erf-
goed in Wallonië, is daar een mooi 
voorbeeld van. Dankzij het Fonds 
Laubespin-Lagarde is de toekomst 
ervan verzekerd. De tuin wordt geres-
taureerd, het bosafval gevaloriseerd 
en de energie-efficiëntie verbeterd in 
projecten die een voorbeeld zijn voor 
andere beschermde monumenten. 
In Vlaanderen looft het Fonds Louise 
Vanden Bulcke jaarlijks een prijs uit 
voor de restauratie van bepalende 
elementen in historische tuinen, 
zoals beelden, portieken, bruggen, 
serres of grotten.

Een mozaïek van natuurlijke 
leefomgevingen
Sinds 2003 verzekert de Stichting 
eveneens de bescherming van een 
oud familiedomein in Maransart, 
in Waals-Brabant. Ook hier blijft ze 
trouw aan de geest van de schen-
ker, André Ganshof van der Meersch, 
door verschillende functies te ver-
enigen: landbouw, bosbouw, wande-
len en jacht. In samenwerking met de 
vzw Faune et Biotopes werd een alge-
meen beheersplan opgesteld voor 
het behoud van de biodiversiteit op 
dit enorme domein van 160 hectare, 
dat een mozaïek is van leefomgevin-
gen: hagen en hoogstamfruitbomen, 
beheer van bosranden, strijd tegen 
uitheemse soorten…

Tot slot is er het behoud van drie eilan-
den in de Semois, het sluitstuk van 
een heel ander verhaal. Aanvankelijk 
had een groep vissers en liefhebbers 
van deze rivier geld bijeengebracht 
zodat de Stichting de eilanden van 
Bohan en Vanne-Cunin kon aanko-
pen. Een derde eiland, het eiland 
van Poupehan, kwam erbij dankzij 
de schenking van de eigenaars, het 
echtpaar Peyrassol. Het actieplan dat 
werd uitgewerkt in overleg met Natura 
2000, het Waalse Gewest en plaatse-
lijke actoren geeft deze bijzondere 
biotoop zijn landschaps-, natuurlijke 
en historische functie terug.

ELO (European Landowners’ Organization) is een 

Europese organisatie die duurzaam beheer van 

het platteland wil stimuleren, door de belangen 

van verschillende stakeholders te verzoenen: 

eigenaars, landbouwers, overheden, bewoners, 

bezoekers, jagers en vissers… “Natuurreservaten 

zijn goed, maar je kunt er niet overal creëren”, 

zegt de secretaris-generaal van ELO, Thierry 

de l’Escaille. “Je moet ook het respect voor de 

biodiversiteit en de bescherming van wilde fauna 

en flora stimuleren in plattelandsgebieden die niet 

noodzakelijk beschermd zijn. ELO verleent onder 

andere het kwaliteitslabel Wildlife Estates om 

gebieden te valoriseren die worden beheerd op een 

duurzame en ecologisch verantwoorde manier. Dat 

is het grootste netwerk van private reservaten in 

Europa.” Daarvoor is een dialoog nodig tussen de 

betrokkenen die, aanvankelijk, niet altijd dezelfde 

belangen hebben, gaat Thierry de l’Escaille voort. “De 

KBS oefent deze overlegfunctie voorbeeldig uit in de 

gebieden die haar zijn toevertrouwd – ik denk nu aan 

het domein van Maransart, dat op dit moment de 

erkenningsprocedure voor het label Wildlife Estates  

doorloopt. Ze streeft naar een evenwicht tussen de 

verschillende functies van de site, een voorwaarde 

voor behoud op de lange termijn.” 

THIERRY DE L’ESCAILLE: 
“EEN VOORBEELD VAN OVERLEG”

De brochure ‘Natuurlijk erfgoed en culturele sites’ is te raadplegen of gratis te downloaden 
via onze website www.kbs-frb.be (tik: ‘Natuurlijk erfgoed’) 9

EILANDEN IN DE SEMOIS (BOHAN)

DRUIVENSERRE 
IN ‘DE TUINEN VAN HOEGAARDEN’

http://www.kbs-frb.be/fund.aspx?id=293718&langtype=2067
http://www.kbs-frb.be/fund.aspx?id=293718&langtype=2067
http://www.kbs-frb.be/fund.aspx?id=293597&langtype=2067
http://www.kbs-frb.be/fund.aspx?id=293597&langtype=2067
http://www.kbs-frb.be/fund.aspx?id=293644&langtype=2067
http://www.kbs-frb.be/fund.aspx?id=314466&langtype=2067 
http://www.kbs-frb.be/fund.aspx?id=314466&langtype=2067 
http://www.kbs-frb.be/publication.aspx?id=315747&langtype=2067


In zijn testament was Jules Bouts, een 
dokter uit Kinrooi en jarenlang hopman 
bij de scouts van Bree, zeer specifiek. Hij 
wilde een deel van zijn vermogen gebrui-
ken om jeugdbewegingen te stimuleren 
een positieve rol te spelen in de samen-
leving. Het Fonds dat zijn naam draagt, 
steunt initiatieven, tot 2.000 euro, die 
bijvoorbeeld de deuren openzetten 
voor kwetsbare groepen of die inzetten 

op diversiteit, gezond leven of bewuste 
omgang met het milieu. 

De oproep was zo eenvoudig mogelijk 
gehouden om zoveel mogelijk jeugdbe-
wegingen aan te trekken. Het was een 
kans die lokale jeugdbewegingen in heel 
Vlaanderen met beide handen hebben 
gegrepen. Uit de 57 geldige kandidaturen 
selecteerde het Fonds 12 laureaten. De 

leden van het bestuurscomité hebben 
allen een verleden in de jeugdbeweging 
en zijn dus vertrouwd met de dynamiek 
en de uitdagingen in een lokale  groep.

Drempels leren begrijpen
Eén zo een uitdaging is kinderen aantrek-
ken die niet tot het traditionele publiek 
van de jeugdbeweging behoren. “We 
doen al inspanningen om deze kin-
deren te werven”, zegt Ona Meirlaen 
van Gouw Antwerpen van de Scouts 
en Gidsen Vlaanderen, die de groe-
pen in Antwerpen ondersteunt. Gouw 
Antwerpen is een van de twaalf laurea-
ten van de eerste oproep 2015.

Het gaat bijvoorbeeld om kinderen uit 
kansarme gezinnen of kinderen met een 
migratieachtergrond. “En als ze aange-
sloten zijn, is het niet evident om hen bij 

DOKTER JULES  
HOUDT JEUGDBEWEGINGEN WAKKER

Een jeugdbeweging leert een kind zoveel meer dan kampen 
sjorren. Het is leren over het leven. Vanuit dat besef richtte dok-
ter Jules Bouts, scout in hart en nieren, het gelijknamige Fonds 
op, dat initiatieven steunt van jeugdbewegingen met een meer-
waarde voor de samenleving. 
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“We merken ook dat onze leiding nood heeft aan 
vorming over specifieke onderwerpen, zoals het 
contact met ouders met een migratieachtergrond.” 

Ruben Brondeel, volwassenbegeleider van Chirogroep Jijippeke

http://www.kbs-frb.be/call.aspx?id=308077&langtype=2067
http://www.kbs-frb.be/fund.aspx?id=303211&langtype=2067 


de groep te houden. Waarom is dat zo 
en wat kunnen we eraan doen? Dat is ons 
uitgangspunt”, zegt Meirlaen. Ze kan zelf 
redenen bedenken waarom het niet lukt. 
“Maar we willen het vooral vragen aan de 
mensen die de drempels ervaren.”

Daarom komt er met de steun van het 
Fonds volgend jaar een activiteitendag 
voor de kinderen van het asielcentrum 
op Linkeroever. “Deze kinderen hebben 
een moeilijke tijd. Er is veel onzekerheid 
en stress. We willen hen een leuke dag 
bezorgen, met klassieke spelletjes maar 
ook met activiteiten die de stempel van 
de scouts dragen. Zo kunnen we tonen 
wat er bestaat.”

Tijdens de voorbereidingen voor deze 
dag zal de leiding de leefwereld van 
vluchtelingen leren kennen en leren hoe 
te werken met deze doelgroep. “We vin-
den het belangrijk dat onze leiding ook 
stilstaat bij deze realiteit. Deze expertise 
kunnen ze doorgeven aan de volgende 
generatie leiding.” ’s Avonds volgt nog 
een debat over diversiteit in het jeugd-
werk, met de asielzoekers maar ook met 
organisaties die op het vlak van diversi-

teit oplossingen gevonden hebben.

Vorming op maat
Chiro Jijippeke in Sint-Jans-Molenbeek, 
ook een laureaat, is zo een organisatie 
waarvoor diversiteit al een realiteit is. De 
leiding en de leden van deze jeugdbewe-
ging in het hart van Brussel zijn een mix 
van nationaliteiten, culturen en achter-
gronden. Dat helpt om ouders in de eigen 
taal te woord te staan, of om te begrijpen 
welke impact sommige aspecten van de 
werking hebben.
 “Veel van onze leiders komen niet uit 
de traditie van de jeugdbeweging”, 
zegt Ruben Brondeel, begeleider van 
Chirogroep Jijippeke. “Het maakt van 
ons een heel open groep. Onze manier 
van werken, onze gewoonten liggen min-
der vast. Nieuwe ideeën vinden sneller 
ingang.”

“Maar we merken ook dat onze leiding 
nood heeft aan vorming over specifieke 

onderwerpen, zoals het contact met 
ouders met een migratieachtergrond bij-
voorbeeld, of over hoe om te gaan met 
moeilijk gedrag”, zegt Brondeel. “Deze 
onderwerpen spelen bij andere groepen 
minder, dus daar bestaat minder vor-
ming rond. Omdat veel van onze mensen 
niet opgegroeid zijn met de jeugdbewe-
ging, vinden ze bovendien niet zo snel 
de weg naar de vormingsdagen van de 
koepel.”

Met de steun van het Fonds wil de groep 
een vormingsweekend organiseren voor 
de leiding, een combinatie van ontspan-
ning, vorming en teambuilding. Ze willen 
organisaties uitnodigen die ervaring heb-
ben met de thema’s waarmee zij worste-
len. “Zo zoeken we ook organisaties die 
ons kunnen leren hoe we meer gebruik 
kunnen maken van de stad als speelter-
rein. Nu zoeken we vooral de parken op. 
Dat is ook goed, maar er ligt een schat aan 
mogelijkheden die we nu niet benutten.”

"We willen de kinderen een leuke dag bezorgen,  
met klassieke spelletjes maar ook met activiteiten  

die de stempel van de scouts dragen.  
Zo kunnen we tonen wat er bestaat." 

Ona Meirlaen 

11MEER INFO?
De volledige lijst van de laureaten vindt u op de website van de Koning Boudewijnstichting.

ANIMATIEFILMPJE LOKT JONGEREN NAAR HET FONDS
Jongeren hebben hun eigen leefwereld met hun eigen informatiekanalen. Om zoveel mogelijk jeugdbewegingen warm 
te maken voor het Fonds Dokter Jules Bouts nam het bestuurscomité Mediaraven in de arm, een ngo die jongerenor-
ganisaties ondersteunt op het vlak van digitale media. “We hebben deelnemen zo eenvoudig mogelijk gemaakt”, zegt 
Kristof D’hanens van Mediaraven. Dus geen tien pagina’s tellend kandidaatsformulier, geen ingewikkelde voorwaarden. 
Mediaraven ontwikkelde een website (www.dokterjules.be), die kort en helder uitlegt waar het Fonds Dokter Jules Bouts 
voor staat en wat het voor jeugdbewegingen kan betekenen. De kandidatuur indienen verliep via de website, aan de hand 
van vier vragen: wie is je groep, wat is je project, hoeveel geld wil je en hoe ga je dat besteden? “Om de oproep te ver-
spreiden en te linken naar de website maakten we een animatiefilmpje, met een figuurtje dat dokter Bouts voorstelt, dat 
we verspreid hebben via sociale media zoals Facebook. We lieten de advertentie verschijnen op Facebookpagina's van 
jongeren die op een of andere manier een link hebben met de jeugdbeweging.” Op die manier ging de oproep zijn eigen 
leven leiden, met 57 geldige kandidaturen als resultaat.  Dit najaar wordt de campagne herhaald.

www.dokterjules.be


De studie van 2014, ‘Belgo-Marokkanen 
en Belgo-Turken’, is van de hand van 
een consortium van de Vrije Universiteit 
Brussel en het Instituut voor Europese 
Studies. De bedoeling was om meer 
inzicht te krijgen in het verband tussen 
sociaal-economische omstandigheden 
en integratie, etnische identiteit, religio-
siteit, deelname aan de Belgische poli-
tiek en meningen en persoonlijke erva-
ringen inzake burgerschap en waarden.

De KBS wil dat de stem van mensen 
met een migratieachtergrond gehoord 
wordt, maar via de filter van kwantitatie-
ve en kwalitatieve analyse. Ze wil zo een 
onderbouwd debat op gang brengen, 
gebaseerd op informatie die het resul-
taat is van wetenschappelijk onderzoek. 
Het uiteindelijke doel is om samen de 
situatie van iedereen te verbeteren door 
alle belanghebbenden te mobiliseren.

Onderzoekers interviewden 350 Belgo-
Marokkanen en 319 Belgo-Turken van 16 
tot 65-plus, van studenten en beroeps-
activiteiten tot werklozen en ouderen.

ENKELE BEVINDINGEN
• Vrouwen met een Marokkaanse of 

Turkse achtergrond hebben twee keer 
zoveel kans om een hoger diploma 
te halen dan mannen met dezelfde 
achtergrond, maar ze zijn veel min-
der actief op de arbeidsmarkt. 

• Een meer praktiserende moslim zijn, 
heeft geen invloed op de meeste indi-
catoren voor integratie die werden 
bestudeerd. (Een ‘meer praktiseren-
de’ moslim is iemand die zegt dat hij 
of zij ‘altijd de gebeden en de rama-
dan respecteert’). Bij mensen met een 
Turkse migratieachtergrond die meer 
praktiserend zijn, verhoogt weliswaar 
de kans dat ze 'de democratische 
waarden volledig aanhangen' en voor-
al vrienden hebben die moslim zijn. 

• Belgo-Marokkanen geboren in België 
hebben meer kans op een diploma 
dan degenen die niet in België geboren 
zijn. Ze hebben wel een kleinere kans 
om deel te nemen aan de arbeids-
markt en de kans is ook kleiner dat ze 
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De Koning Boudewijn-
stichting werkt al langer 
rond de uitdagingen en 
kansen van de multicultu-
rele samenleving. In 2013 
besliste de Stichting om 
de plaats van de islam in 
de Belgische samenleving 
onder de loep te nemen, 
meer bepaald de integra-
tie van de gemeenschap-
pen die oorspronkelijk 
uit Marokko en Turkije 
komen – de twee grootste 
migrantengemeenschap-
pen in België. Een studie 
uitgevoerd met de steun 
van de KBS in 2014 bouwt 
voort op onderzoek in 
2007 en 2009.

LUISTEREN NAAR STEMMEN UIT DE  
BELGO-MAROKKAANSE EN  
BELGO-TURKSE GEMEENSCHAP

Een bezoek van een groep kinderen van Turkse oorsprong aan het Mijnmuseum van Beringen.  
Ter herdenking van de mijnramp van 13 mei 2014 in de Turkse stad Soma.

http://www.kbs-frb.be/publication.aspx?id=316644&langtype=2067


de democratische waarden aanhan-
gen. Ze beschouwen Belgen zonder 
een migratieachtergrond als anders 
of heel anders. Belgo-Marokkanen 
die in België geboren zijn, hebben 
minder belangstelling voor politiek 
en een groter risico op discrimina-
tie. Dit is niet het geval voor Belgo-
Turken die geboren zijn in België. 

• Belgo-Marokkanen en Belgo-Turken 
van de tweede en derde generatie 
hebben af te rekenen met discrimina-
tie in het onderwijs en op de arbeids-
markt.

Onderwijs is de sleutel
Fouad Gandoul, politiek wetenschap-
per, lid van EmBem (een groep voor 
empowerment van Belgische moslims) 
en rechter in Hasselt, nam deel aan 
de enquête. Voor Gandoul is onder-
wijs de sleutel. Voor jonge Marokkanen 
die in België geboren zijn is de situatie 
'rampzalig', omdat hun ouders meer 
dan waarschijnlijk analfabeet zijn en 
hun kinderen niet kunnen begeleiden 
in hun schoolloopbaan. “We zitten met 
een generatie slechtopgeleide jonge 
Marokkaanse mannen. Jonge vrouwen 
zijn succesrijker omdat zij onderwijs 
zien als een manier om te ontsnap-
pen aan het traditionele gezin”, zegt 
hij. “Helaas krijgen jonge Marokkaanse 
vrouwen te weinig kansen omwille van 
discriminatie op de arbeidsmarkt en 
culturele fenomenen zoals de hoofd-
doek of huwelijkstradities.”

Een 'afschuwelijke' 
alfabetiseringsgraad
De alfabetiseringsgraad van jonge 

Marokkanen in Vlaanderen is “afschu-
welijk slecht”, stelt Gandoul. Op school 
doen jongeren van de tweede en derde 
generatie het erg slecht in vergelijking 
met Belgo-Turken. “Leerkrachten moe-
ten verder willen kijken dan de culturele 
en traditionele achtergrond van jonge-
ren en hun creativiteit aanmoedigen”, 
zegt hij.

Jonge Belgo-Marokkanen vergaat het 
over het algemeen beter in Brussel en 
Wallonië. Volgens Gandoul hebben 
ze daar rolmodellen van succesvolle 
ondernemers en professionals. Hij stipt 
aan dat wanneer een jonge Belgo-Turk 
geen baan vindt, hij of zij zelf met een 
zaak begint. “Jonge Belgo-Marokkanen 
hebben deze ondernemersgeest min-
der”, zegt hij.

“Over het algemeen is er vooruitgang 
op het vlak van sociaaleconomische 
integratie, maar de tweede en derde 
generatie heeft nog steeds af te reke-
nen met discriminatie op school en op 
de arbeidsmarkt.”

Belgo-Turkse vrouwen 
studeren, maar velen 
werken niet
Nuran Cicekciler, een psychologe die 
aan de slag is in het centrum voor fami-
lieplanning in Brussel, nam ook deel aan 
de enquête. Volgens haar studeren veel 
Belgo-Turkse vrouwen, maar werken ze 
nadien meestal niet. Een van de hin-
derpalen is kinderopvang, maar als ze 
doorzetten vinden ze een baan. Veel 
Turkse families moedigen hun zonen 
en dochters aan om mee te helpen in 
de familiezaak. Uit economische nood-

zaak wordt inkomen belangrijker geacht 
dan studeren.

Maar Belgo-Turkse vrouwen worden 
ook gediscrimineerd omdat ze vrouw 
zijn. “Als een jonge Belgo-Turkse vrouw 
en een Belgische man zonder migratie-
achtergrond solliciteren naar dezelfde 
baan, dan zal de man ze krijgen”, zegt ze.

Beroepsonderwijs 
aantrekkelijker
Cicekciler zegt dat vele jonge Belgo-
Turken tevreden zijn met beroepson-
derwijs. Dat kan aan de taal liggen. “Het 
is een algemeen probleem met scho-
len in België. In de Brusselse gemeente 
Schaarbeek vind je scholen waar 80 
procent van de Belgo-Turken Turks 
spreken en geen Frans. Er zit verbete-
ring in deze toestand, maar het is nog 
steeds een probleem.”

Deelnemen aan de 
democratie en verandering 
bewerkstellingen
Nog een verschil tussen de gemeen-
schappen is dat Belgo-Turken geneigd 
zijn om vaker politiek actief te zijn, 
zegt Cicekciler. “Veel Turkse organisa-
ties moedigen hun leden aan om deel 
te nemen aan de Belgische politiek. 
Er zijn veel erg zichtbare Turkse poli-
tici in België. Politiek wordt gezien als 
een manier om deel te nemen aan de 
democratie en verandering te bewerk-
stelligen.”

“Als een jonge Belgo-Turkse vrouw en een Belgische man 
zonder migratieachtergrond solliciteren  

naar een baan, dan krijgt de man ze.”
Psychologe NURAN CICEKCILER

“Hoogopgeleide jonge Marokkaanse vrouwen missen 
kansen door discriminatie op de arbeidsmarkt en culturele 
fenomenen zoals de hoofddoek en huwelijkstradities.”

Rechter FOUAD GANDOUL

LUISTEREN NAAR STEMMEN UIT DE  
BELGO-MAROKKAANSE EN  
BELGO-TURKSE GEMEENSCHAP
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MEER INFO?
Het rapport 'Marokkaanse en Turkse Belgen' is te vinden op de site van de Koning Boudewijnstichting. Het gaat om een 
kwantitatieve en kwalitatieve studie.  De ondertitel luidt: 'een (zelf)portret van onze medeburgers'. Met deze publicatie wil 
de Stichting het integratiedebat voeden met correcte cijfers en informatie. www.kbs-frb.be/portret_medeburgers.htm
Er werd ook een ZOOM (beknopte publicatie van 4 blz.) met als titel ‘Marokkaanse en Turkse Belgen: (zelf)portret van onze 
medeburgers’ gemaakt  die terug te vinden is op de site.

http://www.kbs-frb.be/publication.aspx?id=316644&langtype=2067 
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De maskers zijn een onderdeel van de 
collectie van meer dan 4.000 voorwer-
pen van het Missionarissenmuseum 
van de Sociëteit van Jezus – de jezuïe-
ten – in Heverlee. De uitzonderlijke col-
lectie kon in Heverlee niet in optimale 
omstandigheden bewaard worden 
en werd in bewaring gegeven aan het 
Koninklijk Museum voor Midden-Afrika 
(KMMA) in Tervuren. Het KMMA staat 
nu in voor de conservering, archive-
ring en restauratie van deze stukken en 

verricht er onderzoek naar.
 
De band tussen jezuïeten en museum 
gaat terug, tot 1910. De jezuïeten van het 
vicariaat van Kwango in het zuidwesten 
van Congo begonnen toen objecten en 
informatie erover, te sturen naar wat 
toen het ‘Museum van Belgisch Congo’ 
was. Dat droeg op zijn beurt bij tot de 
wetenschappelijke vorming van de mis-
sionarissen door onder meer publica-
ties en vaktijdschriften te sturen om hen 

beter voor te bereiden op het onderzoek 
op het terrein.
 
Het was in de reserve van de opvolger 
van dat Museum van Belgisch Congo, 
het KMMA, dat dr. Julien Volper, con-
servator van de dienst Erfgoedstudies, 
op de collectie van het vicariaat van 
Kwango stootte. Ze was nog niet bestu-
deerd. “Het was bijna ontroerend om er 
stukken te vinden die ik beschreven had 
zien staan in naslagwerken van jezuïe-

 DANKZIJ MISSIONARISSEN-VERZAMELAARS
Congolese maskers praten
De missionarissen die naar Congo trokken, deden meer dan zieltjes 
winnen. Paters verdiepten er zich in de culturen en verzamelden  
objecten. De stille getuigen daarvan zijn nu te zien in het BELvue 
museum, dat een unieke collectie reuzenmaskers uit Congo van de 
jezuïeten tentoonstelt. 

http://www.belvue.be/nl/museum/tijdelijke-tentoonstellingen/reuze-maskers-congo
http://www.belvue.be/nl/museum/tijdelijke-tentoonstellingen/reuze-maskers-congo


ten-missionarissen uit de vorige eeuw.” 
Volper wilde de dialoog van het KMMA 
met de jezuïeten-missionarissen voort-
zetten via deze collectie.
 
Wie waren deze jezuïeten-verzamelaars, 
die ervoor gezorgd hebben dat deze 
stille getuigen van vaak verloren gegane 
Congolese culturen bewaard zijn geble-
ven? “Ze hadden zeker geen opleiding in 
antropologie gehad”, zegt Julien Volper. 
“Die wetenschap stond toen nog in de 
kinderschoenen. In tegenstelling tot de 
missionarissen die naar Azië gingen, 
wisten de missionarissen die in Congo 
belandden toen niet veel over de plaat-
selijke bevolking en culturen. Ze konden 
niet anders dan zich verdiepen in hun 
omgeving als ze hun werk wilden doen.” 
 
De jezuïeten waren in de eerste plaats 
naar Congo gekomen om mensen 
te bekeren, maar er waren onder hen 
ook archeologen, linguïsten of bota-
nisten van opleiding, die er hun per-
soonlijke interesse konden botvieren. 
“Missionarissen van alle ordes hebben 
dit soort veldwerk gedaan”, zegt Volper, 
“maar jezuïeten meer dan anderen”. 
Hun onderzoekers-verzamelaarsmen-
taliteit vloeit volgens Volper voort uit de 
manier waarop ze te werk gingen. “Hoe 
beter je de mens begrijpt, hoe beter je 
hem kan bekeren.” 
Precies omdat deze jezuïeten geen door 
de wol geverfde onderzoekers waren, 

doen sommige hedendaagse weten-
schappers al eens schamper over hun 
veldwerk. “Onterecht”, zegt Volper. 
“Verscheidene missionarissen heb-
ben hun werk gepubliceerd, van enke-
len heeft dat publicaties opgeleverd 
die vandaag nog altijd incontournable 
zijn voor wetenschappelijk onderzoek.” 
Volgens Volper kan je culturen niet 
begrijpen zonder 'ruwe gegevens' uit de 
tijd en de context waarin ze gedijden. “En 
dat is wat die brieven, notitieboekjes en 
publicaties bieden. Ja, deze missionaris-
sen hadden hun overtuigingen. Maar ze 
leefden wel daar, vaak twintig tot der-
tig jaar lang. Ze beschreven de culturen 
en de objecten in een bepaald tijdperk 
en hoe ze gebruikt werden. Dat levert 
onschatbare informatie op.”
Al even kwalijk als hun reputatie van 
huis-, tuin- en keukenetnologen is de 
beschuldiging dat ze ordinaire dieven 
waren van Congolees erfgoed. “Deze 
missionarissen leefden onder de bevol-
king. Ze konden het zich niet veroorlo-
ven om zomaar aan de haal te gaan met 
objecten die voor de gemeenschap 
een grote waarde hadden.” In een van 
de brieven op de tentoonstelling drukt 
een missionaris de wetenschapper 
van het museum op het hart dat hij 
de objecten die hij stuurt als geschenk 
heeft ontvangen.
 
Met deze tentoonstelling wil Julien 
Volper dit etnografische erfgoed van de 
jezuïeten-missionarissen en de rol die zij 
hebben gespeeld, in ere herstellen. “Ik wil 
de voorwerpen doen praten, de mensen 
tonen die ze gemaakt en gebruikt heb-
ben en de mensen die ze tot hier hebben 
gebracht.” De collectie van de jezuïeten 
was, zoals wel meer collecties van mis-
sionarissen en zusters, een collectie die 
dreigde verloren te gaan, versnipperd, 
in handen van buitenlandse privéverza-
melaars of musea. “En met de objecten 
zou een stuk geschiedenis verdwenen 
zijn die het hart raakt van het Belgische 
erfgoed.” 

De tentoonstelling ‘Reuzemaskers uit Congo’ brengt het verhaal van de collectie van het vicariaat van Kwango. Documenten 
vertellen over de samenwerking tussen missionarissen en museum. Indrukwekkende maskers, zowel dansmaskers als de 
zeldzame kakuunga-maskers, reuzenmaskers, illustreren het mukanda-overgangsritueel bij de Yaka en Suku. Een begelei-
dende publicatie gaat dieper in op de objecten en op het belang van dit etnografische erfgoed van de Belgische jezuïeten.
De tentoonstelling in het BELvue museum loopt nog tot 8 november 2015. www.belvue.be
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ETNOCOLL 
ETNOGRAFISCH ERFGOED 
IN ERE HERSTELLEN

Het KMMA organiseert de 

tentoonstelling Reuzenmaskers uit 

Congo onder andere met de steun 

van de Koning Boudewijnstichting. Die 

maakt deel uit van Etnocoll, een platform 

van experten, collectiebeheerders en 

verzamelaars, dat etnografisch erfgoed 

in België wil valoriseren. Beheerders 

en verzamelaars van etnografisch 

erfgoed krijgen te maken met specifieke 

problemen. Zo zijn restauratie en 

conservatie vaak complex omdat 

veel voorwerpen verschillende 

materialen zoals textiel, hout en leer 

combineren. Opleidingen restauratie 

van dit etnografische erfgoed zijn 

schaars geworden in België, zodat 

wie restaurateur wil worden meestal 

naar het buitenland moet. Er is ook de 

kwestie van restitutie van erfgoed aan 

de gemeenschappen van oorsprong. 

Rond deze en andere thema’s zitten 

de leden van het platform samen om 

oplossingen te zoeken en expertise 

uit te wisselen. Zo was er vorig jaar 

een studiedag rond restitutie, en dit 

najaar is er één rond de etnografische 

collecties van congregaties, zoals die 

van de jezuïeten. Bedoeling is om voor 

dit erfgoed oplossingen aan te reiken en 

om het brede publiek bewust te maken 

van het belang van deze collecties voor 

het begrip van ons verleden. Samen 

met FARO, het Vlaams steunpunt voor 

cultureel erfgoed, faciliteert de Koning 

Boudewijnstichting de werking van 

Etnocoll.

www.etnocoll.be

Julien Volper

http://www.belvue.be/nl/museum/tijdelijke-tentoonstellingen/reuze-maskers-congo
www.belvue.be/nl
www.etnocoll.be
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Het domein van de geestelijke gezondheid is volop in 
beweging. Nieuwe herstelpraktijken houden meer rekening 
met de ervaring van de gebruiker. Een recente publicatie wil 
de belangrijkste vernieuwende benaderingen op het terrein 
opsporen, beschrijven en bundelen.

HERSTELPRAKTIJKEN IN KAART GEBRACHT

GEESTELIJKE  
GEZONDHEID
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‘Herstel in de praktijk’ (gepubliceerd 
door Lannoo) is een onderzoeks-
project dat is uitgevoerd met de 
steun van het Koningin Fabiolafonds 
en het Fonds Julie Renson, twee 
Fondsen onder de vleugels van de 
Koning Boudewijnstichting die actief 
zijn in het domein van de geestelij-
ke gezondheid. Samen met Pascale 
Jamoulle en Emmanuel Nicolas is Luc 
Van Huffel (Universiteit van Bergen) 
een van de auteurs van deze publica-
tie. Hij schetst hier de grote lijnen.

“Dit boek is gebaseerd op een enquê-
te bij een vijftiental vernieuwende 
initiatieven in de geestelijke gezond-
heid in heel België. Ze zijn vernieu-
wend omdat ze expliciet rekening 
houden met wat de gebruiker ver-
telt en ervaart, en omdat ze ook de 
familie betrekken, die lang ver van 
de behandeling werd gehouden. We 
hebben ons ondergedompeld in de 
voorzieningen, we hebben de prak-
tijken geobserveerd, we hebben de 
verzorgenden, de gebruikers en hun 
directe omgeving bevraagd. We heb-
ben ons ook laten inspireren door de 
uitwisseling tijdens twee seminaries 
die de Koning Boudewijnstichting 
heeft georganiseerd met telkens een 
honderdtal actoren uit de sector.”

Welke zijn de belangrijkste benaderin-
gen die u hebt teruggevonden?
“We hebben ze onderverdeeld in vier 
groepen, goed wetende dat ze elkaar 
ook deels overlappen. Eerst en vooral 
heb je de nabijheidsbenadering, die 
banden wil smeden met mensen in 
een zeer kwetsbare situatie en die hun 
kennis wil aanspreken, in nieuwe vor-
men van ruimte en tijd. De gemeen-
schapsaanpak wil de informele soli-

dariteitsnetwerken in achtergestelde 
wijken aanspreken. Samen met de 
drijvende krachten worden creatieve 
praktijken opgebouwd die de impact 
van uitsluiting en kwetsbaarheid op 
de psychische gezondheid van men-
sen kunnen beperken. Een derde 
stroming steunt op ervaringskennis: 
gebruikers van de geestelijke gezond-
heid worden erkend als ‘experts in 
de beleving’. Ze zijn niet alleen actor 
in hun eigen herstel, ze zijn ook zorg-
partners, aan de zijde van professio-
nals, voor andere patiënten. Tot slot 
mikt de aanpak gebaseerd op crea-
tiviteit en sociale overdracht op het 
artistieke potentieel: via communica-
tie-instrumenten zoals theater, radio 
of beeldende kunsten krijgt de rea-
liteit van het psychisch lijden vorm 
en wordt aan het brede publiek een 
eigen universum getoond, individueel 
of collectief.”

Hebben deze vernieuwende praktijken 
ook gemeenschappelijke kenmerken?
“Zeker. Aan de hand van een trans-
versale analyse vonden we drie sleu-
telelementen in elke herstelpraktijk 
die gericht is op emancipatie. De eer-
ste voorwaarde is om een vertrou-
wensband (her)op te bouwen, en dat 
kan wel wat tijd vragen met mensen 
die zwaar lijden of die erg kwetsbaar 
zijn. We merken op de ene of andere 
manier ook een proces van opbouw 
van gemeenschappelijke kennis: zon-
der de eigen expertise opzij te schui-
ven, want die heeft een grote waarde, 
moet de professionele verzorgende 
zich openstellen voor andere vormen 
van kennis, kennis die de gebruikers 
halen uit hun ervaring met de ziekte. 
De ontmoeting van deze twee vor-
men van kennis levert herstelpraktij-

ken op die dicht bij de behoeften van 
de persoon blijven. De derde dimen-
sie is die van de overdracht. Al deze 
initiatieven worden gekenmerkt door 
een vast voornemen om de samenle-
ving duidelijk te maken wat het bete-
kent, leven met een geestesziekte, en 
om zo het stigma dat er toch nog altijd 
aan vastkleeft, weg te nemen. Ik denk 
dat dit drie sleutelfactoren zijn die het 
herstel bepalen.”

U praat over ‘herstel’: kan je niet gene-
zen van een geestesziekte?
“In de geestelijke gezondheid praten 
we inderdaad liever over ‘herstel’. 
Het gaat immers niet om de eenvou-
dige genezing van een ziekte. Voor 
iemand die psychische problemen 
heeft gehad is een terugkeer naar de 
eerdere toestand, waarbij de symp-
tomen volledig verdwenen zijn, over 
het algemeen moeilijk. Herstel is een 
intiem proces waarbij de persoon in 
kwestie zijn kwetsbaarheid erkent, 
maar die ook kan overstijgen om een 
nieuwe betekenis te geven aan zijn 
leven en een plek te vinden als een 
volwaardige burger in deze samenle-
ving. Het is een proces waarbij hoop 
een belangrijke rol speelt. Ook bin-
nen de vier grote categoriën die we 
geïdentificeerd hebben, zijn de her-
stelparcours rijk gevarieerd.”

Samen met dit boek verscheen ook het boek 'Herstellen kan je zelf', eveneens bij Lannoo. Daarin geeft Chantal Van 
Audenhove (KU Leuven) het woord aan een tiental patiënten en ex-patiënten die getuigen over hun weg naar het herstel.  
Hun verhalen vormen de basis voor een reeks aanbevelingen aan verzorgenden, instellingen, beleidsmakers. Een ZOOM 
(beknopte publicatie over de problematiek) met de titel 'Herstel: de kracht van psychische kwetsbaarheid' is online.   
Meer info? www.kbs-frb.be  zoek: Herstel

“Verzorgenden en 
gebruikers bouwen 
vandaag gemeen-
schappelijke kennis op, 
die vertrekt vanuit hun 
eigen ervaring.”
Luc Van Huffel, auteur van de studie

http://www.kbs-frb.be/publication.aspx?id=316523&langtype=2067 
http://www.kbs-frb.be/publication.aspx?id=316516&langtype=2067
http://www.kbs-frb.be/publication.aspx?id=316799&langtype=2067


PREVENTIE, HUMANISERING, PARTICIPATIE: 
DE PRIORITEITEN VAN DE BURGERS
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Ter gelegenheid van zijn vijftigjarige bestaan heeft het RIZIV de Belgische bevolking bevraagd over 
hoe zij het Belgische gezondheidssysteem ziet evolueren. Vanuit haar ervaring in dit domein heeft 
de Koning Boudewijnstichting deze burgerdialoog helpen organiseren.

http://www.kbs-frb.be/otheractivity.aspx?id=312150&langtype=2067
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De administrateur-generaal van het 
Rijksinstituut voor Ziekteverzekering en 
Invaliditeit, Jo De Cock, vertelt hoe dit ini-
tiatief voor burgerparticipatie ontstaan 
is en welke voor hem de belangrijkste 
lessen zijn.

Jo De Cock: “Een verjaardag als deze is 
traditioneel een moment om terug te 
blikken. Maar we hebben ons daartoe 
niet willen beperken. In het licht van de 
uitdagingen waar ons systeem van soci-
ale bescherming voor staat, leek het ons 
belangrijk om ook te beginnen nadenken 
over de toekomst van de ziekteverzeke-
ring: niet alleen door sleutelactoren van 
de sector te bevragen, maar ook door 
het gesprek aan te gaan met de burger 
en te luisteren naar wat die te zeggen 
heeft.”

Hoe bent u te werk gegaan?
“We hebben eerst onze eigen beden-
kingen gebundeld in een document 
‘Mijlpalen van het verleden, bakens voor 
de toekomst’. Daarover hebben we een 
open raadpleging gehouden op de web-
site van het RIZIV en ongeveer 500 men-
sen hebben gereageerd. 

Er was daarnaast een grootschalige 
enquête bij een representatief staal van 
de bevolking. Maar er was ook een meer 
gestructureerde, kwalitatieve analyse 
nodig om de perceptie van mensen te 
verfijnen: welke invulling geven ze bij-
voorbeeld aan het principe van solida-
riteit, hoe wegen ze dat af tegen andere 
waarden? In overleg met de belangrijkste 
actoren uit de gezondheidssector heb-
ben we enkele grote reflectiethema’s 
bepaald om voor te leggen aan de bur-
gers. En we hebben ons gewend tot de 
Koning Boudewijnstichting om ons te 
helpen deze dialoog op poten te zetten.” 

Waarom de Stichting?
“Omdat ze ervaring heeft me dit type 

participatieve processen en het ons 
wenselijk leek dat de burgerdialoog geor-
ganiseerd werd door een onafhankelijke 
actor, buiten het RIZIV om. Er was een 
tiental rondetafels in heel België: zowat 
400 mensen kwamen een avond lang 
debatteren over verschillende thema’s 
die raken aan de toekomst van de 
gezondheidszorg. Een unieke ervaring!”

Welke belangrijke lessen trekt u hier uit?
“Burgers evalueren de Belgische gezond-
heidszorg over het algemeen als positief, 
ook al zijn ze nogal pessimistisch over de 
toekomstige evolutie ervan. Interessant 
is dat ze ook concrete suggesties doen 
om de zorg te verbeteren en efficiënter 
te maken. Eerst en vooral door de voor-
keur te geven aan preventie: ze vragen 
dat er meer middelen worden besteed 
om mensen gezond te houden, terwijl 
ons huidige systeem erg gericht blijft op 
de behandeling achteraf van ziekten. 

Preventie gaat ook veel verder dan vac-
cinatie of raadplegingen bij Kind & Gezin: 
het betekent rekening houden met de 
impact op de lange termijn van bepaalde 
maatregelen. Anderzijds pleiten burgers 
ook voor de humanisering van medi-
sche zorg, en een globale aanpak van 
de patiënt. Ze vragen een eenvoudi-
ger systeem, dat leesbaarder is dan de 
nomenclatuur van gezondheidspresta-
ties. In plaats van problemen in hokjes te 
duwen moet er gekeken worden naar de 
hele mens.”

Zijn dat realistische voorstellen, in het 
licht van de huidige budgettaire context?
“Burgers onderstrepen dat bepaalde 
van de voorgestelde maatregelen, zoals 
een welbegrepen preventiebeleid, 
het systeem net besparingen kunnen 
opleveren. Over het algemeen stellen 
we vast dat ze zich bewust zijn van de 
budgettaire beperkingen. Waar ze zich 
tegen verzetten, is een logica van blinde 

besparingen, die het fundament zelf 
van de solidariteit onderuit kan halen. 
Ze menen dat er veel mogelijkheden 
zijn voor ‘zachte’ besparingen in het sys-
teem zelf, meer bepaald om verspilling 
te vermijden. Kortom, hun voorstellen 
lijken me niet onrealistisch: het is vooral 
een kwestie van politieke wil.” 

Betekent dit dat burgers meer zou-
den moeten worden betrokken bij het 
gezondheidsbeleid?
“Dat is in elk geval wat ze vragen! Ze 
hebben het gevoel dat ze op dat niveau 
onvoldoende vertegenwoordigd zijn. 
Burgers en patiënten willen hun stem 
laten horen. Ze willen een plek in het 
beslissingsproces.”

Wat wilt u hier nu mee doen ?
“Een eindrapport, dat ook publiek wordt 
gemaakt, zal al deze uitwisselingen bun-
delen. Het zal dienen als basis voor een 
nieuw debat met de belangrijkste acto-
ren van de gezondheidssector om te 
zien welke koerswijzigingen mogelijk 
zijn. We willen in elk geval rekening hou-
den met de bekommernissen die bur-
gers hebben geuit tijdens deze ronde-
tafels. Als je een proces van die omvang 
opzet, en mensen vraagt om deel te 
nemen, dan is het niet om hun aanbe-
velingen te begraven ergens onderaan 
in een lade!”
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“Burgers verzetten zich tegen een logica  
van blinde besparingen, die dreigt het fundament  

zelf van de solidariteit onderuit te halen.”
Jo De Cock, administrateur-generaal van het RIZIV

MEER INFO?
Het rapport Maatschappelijke 
dialoog. '50 jaar RIZIV' is de neerslag 
van de burgerdialoog die tussen 
maart 2014 en april 2015 tijdens  
10 regionale rondetafelgesprekken 
werd georganiseerd en waar 400 
burgers aan deelnamen.

U vindt het op
www.kbs-frb.be/50jaarRIZIV.htm
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De nieuwe oproep van het Koningin 
Mathildefonds was dit jaar een groot 
succes. Niet minder dan 207 dossiers 
werden ingediend. Een onafhankelijke 
jury van experten koos daaruit 16 pro-
jecten die een bedrag tussen 2.000 
en 15.000 euro krijgen. Een enthou-
siaste jongerenjury, een klas van het 
Collège Saint-Michel van Etterbeek en 
een klas van het Koninklijk Atheneum 
van Antwerpen, gingen daarna aan de 
slag om de laureaat aan te duiden. Elk 

van de 16 geselecteerde projecten, 
die uitblonken door de kwaliteit van 
hun dossier, kwam zich voorstellen 
aan de jongeren, die daarna grondig 
beraadslaagden. Uiteindelijk sleep-
te de Kruiskenshoeve de Koningin 
Mathildeprijs van 10.000 euro in de 
wacht.

Voor de prijsuitreiking ontmoette 
Koningin Mathilde enkele jongeren als 
vertegenwoordigers van de laureaten 
en de jury. Zij brachten aan de Koningin 
de boodschap dat de samenleving 
vertrouwen in hen moet hebben en 
hen kansen moet geven. “Heb vertrou-
wen in ons. Dan zullen we vertrouwen 
hebben in onszelf. Geef ons een kans. 
Geef ons de mogelijkheid om andere 
jongeren te ontmoeten.”

Die mogelijkheid krijgt een aantal van 
hen alvast in de Kruiskenshoeve. Dit is 
een boerderij in het Meetjesland, ten 
noorden van Gent, waar kleine groep-
jes jongeren elke week de groentetuin 
komen onderhouden, de dieren ver-
zorgen, hout kappen. Het comfort is 
beperkt, ze verwarmen zich met een 
houtkachel en moeten alles zelf doen. 
En toch hoor je niemand klagen, inte-
gendeel! Voor deze jongeren is dit ver-

blijf op de hoeve een sleutelmoment 
op een vaak moeilijke levensweg.

Time-out
Na 42 jaar carrière bij de politie wilde 
Robert Accoe niet gewoon rustig 
genieten van een welverdiend pen-
sioen. “Ik wilde iets doen voor deze 
jongeren in moeilijkheden met wie ik 
vaak te maken kreeg tijdens mijn werk 
voor de afdeling Jeugd van de Gentse 
politie. Er bestaat een massa diensten 
en instellingen, maar voor sommige 
jongeren zijn de mazen van het net te 
groot. Ze glippen er doorheen. Ik wilde 
een soepele structuur, voor iedereen 
toegankelijk, zonder strakke regels of 
beperkingen.”
 
Onvermoede talenten
De Kruiskenshoeve vangt elk jaar bijna 
250 jongens en meisjes in moeilijkhe-
den op, van 8 tot 18 jaar, ofwel over-
dag, ofwel met overnachting. Ze wor-
den gestuurd door jeugdinstellingen, 
begeleidingsdiensten, scholen. En de 
wachtlijst is lang, want het concept 
van time-out vult een behoefte in. Het 
biedt iedereen – de jongere zelf maar 
ook  zijn opvoeders en begeleiders – 
een rustmoment, dat helpt om nadien 
weer met goede moed voort te doen.
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Op 7 mei stond de toekomst 
centraal in het Koninklijk 
Paleis bij de uitreiking van de 
Koningin Mathildeprijs 2015 
voor organisaties die werken 
met kwetsbare jongeren. Het 
accent lag dit jaar op initiatie-
ven die jongeren stimuleren 
om hun leven zelf in handen te 
nemen en hun moeilijkheden 
aan te pakken. De jongeren-
jury koos het project ‘time-
out’ van de Kruiskenshoeve 
als eindlaureaat.   

KONINGIN MATHILDEPRIJS  
Jongeren nemen hun leven in eigen handen

http://www.kbs-frb.be/fund.aspx?id=293623&langtype=2067
http://www.kbs-frb.be/fund.aspx?id=293623&langtype=2067
http://www.kbs-frb.be/event.aspx?id=293502&langtype=2067
http://www.kbs-frb.be/event.aspx?id=293502&langtype=2067


“Geleidelijk zie je deze jongeren evolue-
ren, rijper worden, verantwoordelijkheid 
nemen, elkaar helpen”, zegt Robert 
Accoe. “Een tiener die al sinds zijn vier-
de in een instelling leeft, komt me dan 
zeggen dat hij de week nadien een stage 
begint. Geweldig, niet? Ik geloof dat het 
hen deugd doet om op een eenvoudige 
en authentieke manier te leven.” 

“Met het geld van het Koningin 
Mathildefonds zullen we een loods 
verbouwen waar we nieuwe activitei-
ten kunnen ontwikkelen. Maar zonder 
overbodige luxe, want dat zou indruisen 
tegen de geest van het project”, zegt 
Robert Accoe.

 Ceci n’est pas un jeune
Het project ‘Ceci n’est pas un jeune’, 
dat werd ingediend door de Fédération 
des Maisons de jeunes en Belgique 
Francophone, kreeg een speciale ver-
melding. Hoewel het helemaal anders is 
dan De Kruiskenshoeve, heeft het toch 
een gelijkaardige doelstelling: jongeren 
zuurstof geven, een plek waar ze vrij 
zijn om zich te uiten, om aan zichzelf 
te werken en vaardigheden op te doen.

“Sinds 2011 heeft een dertigtal Brusselse 
jeugdhuizen en verenigingen zich ver-
enigd om culturele producties (theater, 
video, foto, dans, zang,…) gemaakt door 
jongeren uit zogenaamde achtergestel-
de wijken, op te zetten en te versprei-

den”, vertelt coördinatrice  Nathalie 
Heusquin. “We bereiden nu volop de 
derde editie voor van een groot festival 
dat de mogelijkheden in de kijker zet 
van jongeren die vaak met de vinger 
gewezen worden. Interessant is de hele 
dynamiek die zo ontstaat: de discus-
sies over het thema, de ontmoetingen 
tussen verenigingen, de uitwisseling. 
De jongeren zijn heel nauw betrokken 
bij de organisatie van dit evenement: 
als artiest, als verantwoordelijke voor 
het onderhoud of voor de logistiek, als 
woordvoerder tegenover de media. 
Het is een mooie oefening in burger-
schap! Als je hen vertrouwt en hun ver-
antwoordelijkheid geeft, dan komt hun 
potentieel vanzelf naar boven.”
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“Als je jongeren vertrouwt, 
komt hun potentieel vanzelf naar boven.”

Nathalie Heusquin, Fédération des Maisons de jeunes en Belgique Francophone

Robert Accoe

 
Agora van burgers over de man-vrouw verhoudingen  

tijdens het Festival Ceci n’est pas un jeune 2014 georganiseerd  
door de Maisons de Jeunes in Franstalig België.



Slachtoffers van mensenhandel kunnen het best geholpen 
worden met stabiele ondersteuning op langere termijn. Op 
die manier lopen ze minder risico om opnieuw in handen van 
handelaars te vallen. Met het Trafficking Victims Reintegration 
Programme hielp de Koning Boudewijnstichting ngo’s in 
7 Zuidoost-Europese landen een langetermijnaanpak te 
ontwikkelen die op maat en daardoor efficiënt is.

De aandacht van de Stichting voor 
slachtoffers van mensenhandel in 
de Balkan gaat terug tot 2003, maar 
het was in 2007 dat ze begon met 
het Trafficking Victims Reintegration 
Programme (TVRP). Dat programma 
steunde tussen 2007 en 2014 15 
ngo’s in 7 landen in het zuidoosten 
van Europa die slachtoffers van men-
senhandel helpen vanuit het concept 
van re-integratie. Tijd voor een eind-
evaluatie. 

“Vóór het TVRP was er ook wel hulp 
aan slachtoffers van mensenhan-
del, maar die was niet gericht op de 
lange termijn en ze was niet onder-
bouwd door een visie”, zegt Rebecca 
Surtees, hoofdonderzoeker bij 
NEXUS, Instituut voor de Strijd tegen 
de Mensenhandel, die de impact van 
het programma bestudeerde.
 
Met het TVRP-concept wordt het hele 
leven van het slachtoffer aangepakt, 

zodat het zich economisch, sociaal 
en familiaal opnieuw kan integreren 
en zo minder kwetsbaar wordt: een 
veilige en betaalbare woning, medi-
sche hulp, psychologische of mate-
riële bijstand, familiale bemiddeling, 
opleiding en arbeidsbemiddeling. 

Aanvankelijk ging de aandacht vooral 
uit naar vrouwen die het slachtoffer 
waren van seksuele uitbuiting, maar 
de ngo’s identificeerden ook andere 
doelgroepen voor wie tot dan wei-
nig aandacht was geweest: jongens 
en mannen die verhandeld worden 
voor arbeid of prostitutie, of kinderen 
die leven op straat en die verhandeld 
worden om te bedelen.

TVRP verschoof ook de focus van 
het slachtoffer naar het hele gezin. 
“De meeste donoren staan niet te 
springen om zogenaamde secun-
daire begunstigden te helpen”, zegt 
Surtees. “Maar doe je dat niet, dan 
neem je de kwetsbaarheid van een 
slachtoffer niet weg.” 

LEVEN NA MENSENHANDEL
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“TVRP verschoof ook de focus  
van het slachtoffer naar 
het hele gezin.”
Rebecca Surtees, hoofdonderzoeker bij NEXUS,
Instituut voor de Strijd tegen de Mensenhandel

http://www.kbs-frb.be/call.aspx?id=293255&langtype=2067
http://www.kbs-frb.be/call.aspx?id=293255&langtype=2067
http://www.kbs-frb.be/call.aspx?id=293255&langtype=2067
http://www.kbs-frb.be/call.aspx?id=293255&langtype=2067


Partners in het beleid
Het programma versterkte ook de 
werking van de ngo’s. “Doordat ze 
over een langere periode een stabiele 
en voorspelbare financiering kregen, 
konden ze duurzaam werken.” Via 
een onderling netwerk leerden ze van 
elkaars ervaringen en fouten om zo de 
eigen aanpak te verbeteren. 

“Daarnaast had het programma ook 

als doel om de overheid uit te leggen 
wat re-integratie is en ze bij te staan 
in de ontwikkeling van een gepaste 
dienstverlening. Voor overheidsdien-
sten ging het nog te vaak om de juiste 
formulieren invullen en de juiste vak-
jes aanvinken. Voor hen was het vaak 
ook nieuw om rekening te houden 
met de respons van de slachtoffers.”
In sommige landen worden ngo’s 
sinds het TVRP meer dan voorheen 

gezien als een partner in het beleid. 
In andere landen is er nog een hele 
weg te gaan. “De bedoeling is dat 
overheden hun verantwoordelijkheid 
nemen. Dit zijn hun burgers. We zien 
vaak dat slachtoffers een kwetsbaar-
heid hadden, op het vlak van inkomen, 
opleiding, gezondheid of gezin, voor 
ze slachtoffer werden.”  
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TVRP IN CIJFERS
• 7 landen: Albanië, Bulgarije, Macedonië, Roemenië, Servië, Kosovo 
 en Bosnië-Herzegovina

• 1,5 miljoen euro voor 15 ngo’s

• 1.731 mensen en hun gezinnen geholpen, vooral mensen die verhandeld 
werden voor prostitutie, huishoudelijk werk, bouw, landbouw en bedelen

• 1.190 of 60 % van de mensen – met hun gezin – werden met succes  
gere-integreerd

“KBS GAF ONS TIJD, RUIMTE EN VRIJHEID”
Vóór het TVRP was Atina een actieve maar kleine ngo in Servië die zich inzette voor 
slachtoffers van mensenhandel. Nu beheren ze opvanghuizen in opdracht van de 
overheid en zijn ze het referentiepunt in de strijd tegen de mensenhandel.

“Vrijheid”, zegt Jelena Hrnjak van Atina, een van de 15 partner-ngo’s van het TVRP, 
“dat heeft het programma ons in de eerste plaats geboden. De vrijheid om in te 
spelen op de reële behoeften van de slachtoffers van mensenhandel, in plaats van 
te moeten werken in het keurslijf van donoren.”

De resultaten, zegt Hrnjak, zijn geweldig als je weet wie de doelgroep is. “Van 
gemiddeld 60 procent van de deelnemers aan het programma beschouwen we 
het traject als geslaagd. Dit gaat om mensen die voordien in een uiterst kwetsbare 
positie zaten.” Hun leven heeft nu een relatief hoge mate van stabiliteit, zodat ze uit 
de klauwen van mensenhandelaars blijven.

“Dit is niet het soort werk waarbij je de resultaten na een maand ziet. Dit is een werk 
van jaren. Je ploetert elke dag voort. Maar je ziet wat er mogelijk is als je de ruimte en 
de tijd krijgt om te werken, als je slachtoffers sterker kunt maken.”
De kroon op het werk  is de sociale onderneming die Atina recent heeft opgericht 
met de steun van de Stichting: een bakkerij in het centrum van Belgrado, waar ze 
bagles maken en verkopen. “We stellen er mensen uit het programma tewerk. 
De inkomsten gebruiken we voor onze programma’s.   Bovendien zijn we zo 
niet afhankelijk van de overheid om de strijd te voeren voor de slachtoffers van 
mensenhandel.”

“De strategie is er, de energie is er. De Koning Boudewijnstichting heeft ons 
ondersteund en op weg geholpen. Het is nu tijd dat we het in ons eentje doen, zoals 
de mensen die wij begeleid hebben nu ook hun eigen leven kunnen leiden.”

Het volledige evaluatierapport van het TVRP, Life beyond trafficking, met 
vele verhalen van begunstigden, is te vinden op de website van de Stichting:  
www.kbs-frb.be, onder Publicaties.

Een ZOOM ‘(Her)integratie, een weg terug voor de slachtoffers van 
mensenhandel’ is terug te vinden op de site www.kbs-frb.be

• 
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Recent zijn er onder meer vier 
nieuwe Fondsen opgericht  
binnen de Koning Boudewijn-
stichting door mensen die zich 
willen engageren voor een thema 
met maatschappelijk belang. 

NIEUWE 
FONDSEN

• H e t  Fo n d s  M u l t i â g e s  w i l 
samen-huizen voor mensen van 
verschillende leeftijden stimuleren 
om zo deels gemeenschappelijk 
samenleven te ontwikkelen. 

• H e t  Fo n d s  G r a u l s  w i l  d e 
bewustwording stimuleren rond 
het probleem van de mentale 
gezondheid van jonge slachtoffers 
van politiek, etnisch of seksueel 
geweld in de Centraal-Afrikaanse 
Republiek en projecten van 
algemeen belang ondersteunen 
voor psychosociale en andere 
begeleiding van deze slachtoffers.

• Het Fonds Walckiers-Van Dessel 
wil de levenskwaliteit verbeteren 
van patiënten met hartziekten, 
longziekten en astma. Het zal 
zowel medisch-wetenschappelijk 
onderzoek ondersteunen als de 
omkadering en de begeleiding van 
patiënten.

• Het AIESEC-Fund zal projecten 
en programma’s van algemeen 
belang rond onderwijs, vorming 
en ontwikkeling van vaardigheden 
en competenties op het vlak van 
leiderschap ondersteunen.

http://www.kbs-frb.be/publication.aspx?id=316546&langtype=1033
http://www.kbs-frb.be/fund.aspx?id=316250&langtype=2067


 

 

Medisch-wetenschappelijk onderzoek: meer dan 2 miljoen in 2014

Koning Boudewijnstichting 

Et cetera

De Koning Boudewijnstichting dankt de Nationale Loterij en alle schenkers voor hun gewaardeerde steun. 
Deze driemaandelijkse nieuwsbrief ‘Blikveld’ verschijnt in het Nederlands en Frans. U kunt hem nalezen op www.kbs-frb.be. Daar kunt u zich abonneren op een digitale of papieren 

versie. U kunt ook bellen 02-500 45 55 of mailen publi@kbs-frb.be

Twee keer per jaar verschijnt onze international newsletter. En een tweewekelijkse e-news houdt u op de hoogte van al onze activiteiten. Vanzelfsprekend zijn alle  

abonnementen op onze nieuwsbrieven gratis. 

Nieuwe publicatie: 
jaarmagazine
In mei jl. werd een nieuwe telg van de familie van publicaties van de Stichting 
voorgesteld. Vanaf dit jaar wordt het jaarverslag in een handige magazinevorm 
gepubliceerd. Dat is veel beknopter dan het oorspronkelijke volledige jaarverslag dat 
nog enkel online te lezen valt. Het magazine combineert de cijfermatige informatie 
over de Koning Boudewijnstichting met artikels en informatie in de stijl van een 
magazine.  Die behandelen een aantal hoogtepunten van onze werking in 2014. Het 
magazine kan worden gedownload op onze site www.kbs-frb.be  

Koningin Mathilde is erevoorzitster van de Koning Boudewijnstichting 
geworden. Dat gebeurde op vraag van de raad van bestuur van de 
Stichting. Zij treedt daarmee in de voetsporen van Koningin Fabiola die 
eind vorig jaar overleed.  Koningin Mathilde is de tweede erevoorzitster 
in de geschiedenis van de Stichting. Het erevoorzitterschap impliceert 
geen enkele operationele verantwoordelijkheid. 

De Koningin is sterk betrokken bij het Koningin Mathildefonds dat zijn 
acties richt op kwetsbare kinderen en jongeren. Jaarlijks reikt het de 
Koningin Mathildeprijs uit. 

Het Erfgoedfonds van de Koning Boudewijnstichting heeft een belangrijk werk 
van de Oostendse kunstenaar Léon Spilliaert gekocht bij Sotheby’s in Parijs. 
Het gaat over ‘de absintdrinkster’ uit 1907 en het zal worden toegevoegd aan de 
collectie van het Museum van Schone Kunsten van Gent. ‘De absintdrinkster’ 
vervoegt andere werken in het bezit van de Stichting zoals ‘Portret van Marguerite’ 
van Fernand Khnopff en ‘De kleine Charles’ van Evenepoel. De Stichting wil deze 
werken tegen elke prijs bewaren en ter beschikking stellen van musea om ze aan 
het grote publiek te tonen. 

Koningin Mathilde 
erevoorzitster 

Erfgoedfonds verwerft werk 
van Spilliaert

http://www.kbs-frb.be/newsletter-data.aspx?langtype=2067
mailto:publi%40kbs-frb.be?subject=
http://www.kbs-frb.be/international-data.aspx?langtype=2067 
http://www.kbs-frb.be/enews-subscription.aspx?langtype=2067 
http://www.kbs-frb.be/jaarverslag.aspx?langtype=2067
http://www.kbs-frb.be/pressitem.aspx?id=315911&langtype=2067
http://www.kbs-frb.be/pressitem.aspx?id=317017&langtype=2067 

