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Verklaring Van duurzaamheid
Broederlijk Delen streeft naar een duurzame wereld zonder ongelijk-
heid. Toch staan we niet altijd stil bij de impact van onze activiteiten 
op sociaal, ecologisch en maatschappelijk vlak. Daarom beslisten 
we in 2010 om onze jaarverslagen conform het modulaire rap-
porteringssysteem GRI (Global Reporting Initiative) uit te werken. 
Impact op het milieu, de werkomstandigheden en maatschappelijke 
verwezenlijkingen zijn sindsdien opgenomen in ons jaarverslag. We 
rapporteren volgens niveau C.

Lieve Herijgers, directeur
Huidevettersstraat 165 • 1000 Brussel
lieve.herijgers@broederlijkdelen.be • tel. 02 213 04 42
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131
ParTnerOrganisaTies

1.764
CamPagneaCTiViTeiTen

24.931
aCTieVe sChenkers

Broederlijk Delen kan de strijd tegen ongelijkheid niet alleen aan. We doen dit samen 
met anderen. In 2014 vonden 1.764 campagneactiviteiten plaats dankzij onze vrijwil-
ligers, samen met 24.931 schenkers en 131 partnerorganisaties zetten zij zich in om 
de vooropgestelde doelstellingen te bereiken. Verder engageerde Broederlijk Delen 
zich in allerlei netwerken en samenwerkingsverbanden, zowel nationaal als internati-
onaal. Bevoorrechte partners zijn Studio Globo, waarmee wij een gemeenschappelijk 
programma bij de overheid indienen, onze koepelorganisatie 11.11.11., Welzijnszorg, 
Pax Christi Vlaanderen en CIDSE, de internationale koepel van katholieke ontwikkelings-
organisaties met een vastenactie. 

Broederlijk Delen is ook lid van of werkt samen 
met 2015 De tijd loopt, Cifca, Coalitie tegen de 
honger, Coördination Europe-Haïti, EurAC, Orbit 
vzw, Klimaatcoalitie, Netwerk Rechtvaardigheid 
en Vrede, ngo-federatie, Spoor ZeS, OIDHACO 
en Wereldmediahuis.

BEDANKT !
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2014 was een boeiend én bewogen jaar voor Broederlijk Delen. De 

rode draad van onze werking in 2014 hebben we vertaald in 

volgende sleutelwoorden.

alternatieven. ‘Steeds meer hebben’ staat nog altijd centraal in het huidige ontwik-

kelingsdenken. Op termijn is dat sociaal en ecologisch onhoudbaar. Daarom willen we 

mensen in Vlaanderen aanzetten om te leven met genoeg. Een uitdagende maar moeilijke 

boodschap in een land waar bijna iedereen een eigen gsm, computer, huis en wagen heeft.

kracht van ontmoeting. De organisatie Zuiddag moedigt Vlaamse en Brusselse scholie-

ren aan om gedurende één schooldag de boeken naast zich neer te leggen en te gaan 

werken. Hun loon staan ze af aan een organisatie in het Zuiden. In 2014 was dat Theatre 

Day Productions, een partnerorganisatie van Broederlijk Delen. Belgische jongeren trok-

ken naar Palestina en Palestijnse jongeren uit Gaza reisden naar België. Onvergetelijke 

ontmoetingen vonden plaats. Een hoopvol signaal ondanks het verschroeiende conflict 

dat blijft duren.

Toekomst. ‘Plan(t) de toekomst’ was de slogan van de campagne 2014. Jongeren, zoals 

het campagnegezicht Ibrahima uit Senegal, willen een leven als boer uitbouwen op 

het platteland. Want daar zijn ze thuis. Maar de uitdagingen zijn groot: er is een gebrek 

aan water om het hele jaar door te boeren en veel vruchtbare landbouwgrond ging de 

voorbije jaren verloren.

Ibrahima slaagt in zijn opzet. Dankzij de steun van duizenden vrijwilligers, schenkers en 

sympathisanten bewerkt hij vandaag een perceel op een tuinbouwveld. En met succes! 

Zijn oogst is goed. En zijn familie heeft minstens een maaltijd per dag.

In dit jaarverslag gaan we dieper in op de activiteiten van 2014: hoe we stappen voor-

uitzetten om onze doelstellingen te realiseren, wat er goed liep en waar we moe(s)ten 

bijsturen. Nieuw dit jaar is dat we nog meer dan vroeger inzoomen op de resultaten die 

we behalen. Met tekst, beeld en cijfers.

Broederlijk Delen werkt mee aan positieve veranderingen. En dat kunnen we maar dankzij 

uw steun als vrijwilliger, schenker of sympathisant van Broederlijk Delen. Samen met u 

doen we graag verder. Zo bouwen we aan een duurzamere wereld zonder ongelijkheid!

Veel leesplezier.
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DIENST BELEID EN 
ALGEMENE ZAKEN

DIENST INTERNATIONALE PROGRAMMA’S
België en buitenland

COMMISSIE INTERNATIONALE PROGRAMMA’S COMMISSIE NOORD

RAAD VAN BESTuuR

ALGEMENE VERGADERING

Broederlijk Delen is een Vlaamse organisatie voor ontwikkelingssamenwerking die zich inzet voor 
een waardig leven voor gemeenschappen op het platteland in Afrika en Latijns-Amerika.

missie
Broederlijk Delen streeft naar een duurzame wereld zonder 
ongelijkheid. Want er is genoeg voor iedereen. En toch leven er 
mensen in armoede. Delen en herverdelen. En investeren in de 
eigen plannen van de armste gemeenschappen in het Zuiden. 
Dat is voor ons de oplossing.

Visie
De ongelijkheid in de wereld neemt toe, zelfs bij economische 
groei. Die groei heeft haar grenzen bereikt. Broederlijk Delen 
kiest voor een alternatief: ‘genoeg is goed’ in plaats van ‘nooit 
genoeg’. Dat doen we niet alleen. We willen een brede solidari-
teitsbeweging zijn, zowel in Vlaanderen als wereldwijd. Samen 
bouwen we aan onze droom van een wereld zonder ongelijk-
heid. We vertrekken daarbij vanuit een langetermijnvisie. We 
zijn ervan overtuigd dat dit de enige manier is om duurzame 
resultaten te behalen.

insPiraTiebrOn
Broederlijk Delen ontstond in 1961 als noodhulporganisatie. De 
aanleiding was de hongersnood in Congo. De Katholieke Kerk 
riep op om in de vastenperiode een gift te doen voor een volk 
in nood. Daarna evolueerde Broederlijk Delen naar een ngo die 
op structurele manier aan ontwikkelingssamenwerking doet. 

De rode draad doorheen onze werking is onze christelijke inspira-
tie. Deze inspiratie weerspiegelt zich in de keuzes die wij maken. 
Zo werken wij met de armste en meest kwetsbare bevolkings-
groepen. In Vlaanderen geven we een eigentijdse invulling aan 
de vasten. We roepen op om de tendens van ‘steeds meer’ naast 
zich neer te leggen. Wij pleiten voor ‘genoeg is goed’: de bewuste 
keuze voor een leven waarin er aandacht is voor de draagkracht 
van de aarde en van elkaar.
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landen Waar We aCTieF zijn

belgië

bOliVia13

haÏTi10

Peru15

niCaragua2

senegal9

rWanda5

burkina FasO7

PalesTina/israël8

guaTemala10

burundi8

Oeganda12

COngO11

aanTal ParTnerOrganisaTies 
TOTAAL 131 
(INCLuSIEF 7 INTERCONTINENTALE)

aanTal COöPeranTen 
TOTAAL 16 
(INCLuSIEF 1 INTERAFRIKAANS)

aanTal lOkale VerTegenWOOrdigers 
TOTAAL 11

COlOmbia14

WaT dOen Wij?

IN HET ZuIDEN
Broederlijk Delen heeft een typische manier van werken. We 
stellen de plannen van de plaatselijke bevolking tegen armoede 
en ongelijkheid centraal. Om die plannen te realiseren, onder-
steunen we initiatieven van lokale organisaties. We starten zelf 
geen projecten op. 

Broederlijk Delen werkt samen met 131 partnerorganisaties. 
We steunen deze organisaties met geld. We delen onze kennis, 
brengen hen samen om ervaringen uit te wisselen en stimuleren 
onderlinge netwerking. Zo zijn ze als organisatie sterker en komen 
ze samen op voor hun rechten.

We zijn actief in dertien landen: zes landen in Afrika, zes in 
Latijns-Amerika en in Israël-Palestina. 

IN VLAANDEREN 

Politiek werk en beleidsbeïnvloeding

Politieke en economische keuzes hebben een grote invloed 
op de ontwikkeling van landen in het Zuiden. Vaak werken ze 
ongelijkheid in de hand.

Via ons politiek werk willen we daar iets aan doen. We pleiten bij 
de Belgische en Europese overheid voor een rechtvaardig beleid 
in het Zuiden. We zetten onze eisen kracht bij door het Vlaamse 
publiek te informeren en we voeren actie. Om zwaarder te wegen 
op het beleid werken we samen met anderen.

sensibiliseren en aanzetten tot actie

We informeren en sensibiliseren Vlaanderen over de oorzaken 
van ongelijkheid en armoede. Samen met duizenden vrijwilligers 
voeren we actie. En we stimuleren mensen om na te denken over 
hun manier van leven: welke impact heeft die op onze wereld? 

Zo roepen we op tot concrete solidariteit. Het hoogtepunt is onze 
jaarlijkse campagne tijdens de vasten, 40 dagen voor Pasen.

WaT is Onze ThemaTisChe FOCus?
Om resultaten te boeken, moeten we gericht werken. Daarom 
kiest Broederlijk Delen voor het platteland. Ongelijkheid pakken 
we aan via drie thema’s:

RECHT OP VOEDSEL
Één op acht mensen heeft honger, ook op het platteland. Samen 
met lokale organisaties werken we aan oplossingen om de huidige 
voedselcrisis aan te pakken. Met respect voor mens en milieu. 

DuuRZAAM BEHEER VAN NATuuRLIJKE 
RIJKDOMMEN
De honger naar grondstoffen van de wereldeconomie groeit. Om 
die honger te stillen, willen bedrijven steeds meer grondstoffen 
ontginnen. Ook heel wat land en water komt zo in handen van 
deze bedrijven.

Boeren kunnen niet aan landbouw doen zonder land en water. 
Maar de toegang wordt hen vaak bemoeilijkt of zelfs met geweld 
ontnomen.

Broederlijk Delen eist dat land, water en grondstoffen duurzaam 
beheerd worden. Met inspraak van de lokale bevolking. 

INSPRAAK EN VREDE
In vele landen zien mensen hun rechten geschonden. Bijvoorbeeld 
door gewapende conflicten, repressieve regimes en wanpraktij-
ken van bedrijven.

Broederlijk Delen stimuleert mensen en organisaties om hun 
stem te laten horen. Om op te komen voor hun rechten en deel 
te nemen aan overleg. Zo dragen ze zelf bij aan goed bestuur. 



PROGRAmmAwERKING: ONDERSTEUNEN 
VAN DE EIGEN PLANNEN VAN HET ZUIDEN

WAAROM ONDERSTEuNT BROEDERLIJK DELEN 
DE EIGEN PLANNEN VAN HET ZuIDEN?
In de programmawerking stellen we de plannen van de plaat-
selijke bevolking tegen ongelijkheid centraal. We zijn actief in 
dertien landen: zes landen in Afrika, zes in Latijns-Amerika en 
in Israël-Palestina. Dat is vooral historisch bepaald. We kiezen 
wel zeer bewust voor een regionale samenhang tussen onze 
partnerlanden: Andesregio (Bolivia, Colombia en Peru), Centraal-
Amerika (Guatemala, Haïti en Nicaragua), de Sahel (Burkina Faso 
en Senegal) en de Grote Meren (Burundi, DR Congo, Oeganda 
en Rwanda).

We starten zelf geen projecten op. Om de plannen van het Zuiden 
te realiseren, werken we samen met 131 lokale organisaties. 
Zij kennen de noden in de streek het beste. Samen bepalen we 
de aanpak op lange termijn. Deze manier van werken geeft de 
beste garantie op blijvende verandering.

WERKEN MET STREEKPROGRAMMA’S
In elk land concentreren we ons op één of twee streken. Daar 
proberen we samen met onze partnerorganisaties een coherent 
programma uit te bouwen. We selecteren een streek op basis 
van verschillende criteria: de vraag vanuit de gemeenschappen, 
de armoedegraad, de inbedding van onze partnerorganisaties in 
de streek, en het potentieel dat de streek biedt om er een zinvol 
programma op te bouwen.

De streekaanpak heeft vele voordelen. We bereiken meer dan 
wanneer we zouden samenwerken met elke partnerorganisatie 
afzonderlijk. Maar het is ook intensief. Daarom beperken we 
het aantal partnerorganisaties per land. Alleen zo kunnen we 
de kwaliteit van de samenwerking garanderen.

In elke streek brengen we de verschillende lokale partnerorga-
nisaties bijeen om ervaringen uit te wisselen. Samen stellen we 
concrete doelen op. We delen kennis en stimuleren onderlinge 
samenwerking en netwerking. We werken ook aan het verster-
ken van de capaciteiten van deze partnerorganisaties. En we 
ondersteunen ze financieel.

EEN GOEDE RELATIE MET DE BEVOLKING
Onze partnerorganisaties werken met plattelandsgemeenschap-
pen, vrouwen en/of jongeren. Samen zoeken ze naar oplossingen 
om te komen tot een beter en waardig leven.

Sommige partnerorganisaties werken eerder ondersteunend. Ze 
leren bijvoorbeeld duurzame landbouwtechnieken aan. Andere 
doen aan politiek werk op lokaal, nationaal of internationaal 
niveau. Zo proberen ze overheidsbeslissingen te beïnvloeden. 
Of respect af te dwingen voor de rechten van boeren, vrouwen 
of jongeren. De belangrijkste thema’s die aan bod komen in het 
werk zijn het recht op voedsel, duurzaam beheer van natuurlijke 
hulpbronnen, en inspraak en vrede.

EEN ALTERNATIEF VOOR HET HuIDIGE 
ONTWIKKELINGSDENKEN 
In het huidige denken over ontwikkeling staat de notie ‘groei’ zeer 
centraal. Maar we botsen overal op grenzen. Gemeenschappen 
op het platteland zoeken vaak naar alternatieven voor deze 
manier van ‘ontwikkeling’. Ze zetten bijvoorbeeld in op solidaire 
economische initiatieven, agro-ecologische landbouw, en/of het 
herwaarderen van hun culturele waarden en identiteit.

Broederlijk Delen kiest ervoor om deze sociaal vernieuwende 
initiatieven te ondersteunen. Onze partnerorganisaties in Bolivia, 
Colombia en Peru zijn voortrekkers op dat gebied. In 2014 hebben 
ze een aantal van hun ervaringen uitgewisseld. Dat gebeurde 
onder meer tijdens een seminarie in Cauca (Colombia), met 
delegaties uit verschillende landen van Latijns-Amerika. De 
insteek: de rol van vrouwen in maatschappelijke vernieuwing. 
Zulke initiatieven werken inspirerend en laten goede ideeën en 
voorbeelden ook elders ingang vinden.

DIENST INTERNATIONALE PROGRAMMA’S
Om dit alles te realiseren en op te volgen, werken we met lan-
denteams. Per regio beschikken we over een programmaverant-
woordelijke en een projectbeheerder. Zij werken op de hoofdzetel 
in Brussel. In elk land is er een lokale vertegenwoordiger. In de 
meeste partnerlanden hebben we één of twee ontwikkelingswer-
kers (coöperanten). Twee medewerkers hebben zich toegelegd 
op ‘Monitoring & Evaluatie’. Dat gaat over de werkmethodes 
die we kunnen gebruiken om partnerorganisaties bij te staan 
om kwaliteitsvol werk te leveren. De dienst wordt geleid door 
een diensthoofd.

Door deze manier van werken staan we  dicht bij de partner- 
organisaties, en dat waarderen ze. Dat werd recent ook positief 
geëvalueerd door externe experten.

HOE wERKEN wE?
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• Programmaverantwoordelijke: suzy serneels
Suzy (links op de foto) 
volgt het programma 
op vanuit Brussel. Ze 
bewaakt de uitwerking 
volgens de visie en 
waarden van Broederlijk 
Delen. Via jaarlijkse ter-
reinbezoeken volgt ze 
de programmaresulta-
ten op. Ze werkt nauw samen met het Broederlijk Delenteam 
in Senegal. Ze doet dit ook voor de werking in Burkina Faso.

• Lokale vertegenwoordiger: katelijne suetens
Katelijne (rechts op de foto) woont in Thiès. Zij begeleidt de 
programmadynamiek en volgt de uitvoering van de activi-
teiten door de partnerorganisaties op.

• Coöperant: marieke kruis
Marieke is genderspecialiste. Ze helpt 
de partnerorganisaties en Broederlijk 
Delen met het inbedden van gender in 
alle aspecten van het werk. Zowel binnen de 
organisaties als in het programma. 

• Dossierbeheerder: Claire Thienpont.
Claire verzorgt vanuit Brussel de part-
neradministratie en de financiële afreke-
ning van de partnerdossiers voor onder 
meer Senegal.

We werken samen met acht partnerorga-
nisaties: GRAIM, ADT-GERT, AGRÉCOL Afrique, FPN, CPR, ARAF, 
Caritas Kaolack en Symbiose. Zij voeren het programma uit 
dat ze samen opstelden.

BROEDERLIJK DELEN IN SENEGAL

doelstellingen programma

Broederlijk Delen werkt in Senegal samen met acht partner-
organisaties. Ons programma focust zich op het herstellen en 
duurzaam beheren van grond, water en natuurlijke vegetatie. Niet 
enkel door de plattelandsbevolking, maar ook door hun overhe-
den. Zo kunnen familiale landbouwbedrijfjes weer winstgevend 
worden. En kunnen de boeren een waardig leven uitbouwen op 
het platteland. 

We bereiken meer dan 11.000 boerenfamilies in twee streken: 
het Plateau van Thiès (ten noordoosten van de hoofdstad Dakar), 
en de vallei van de Grote Baobolong (in de buurt van de grote 
stad Kaolack).

Daar investeren we in het herstel van de bodemvruchtbaarheid. 
We ondersteunen boerenfamilies om op te komen voor hun rech-
ten. En begeleiden hen bij het diversifiëren van hun activiteiten en 
bronnen van inkomen. Er gaat veel aandacht naar het duurzaam 
verbeteren van de kwaliteit én omvang van hun oogst. Vorming 
en begeleiding op het terrein spelen daarin een belangrijke rol.

Case 1: senegal
Senegal is bij ons vooral bekend als een ideaal vakantieland. Wie tijdens 
onze wintermaanden het land bezoekt, kan zich moeilijk voorstellen 
dat 77 % van de Senegalese bevolking leeft van de landbouw. Het plat-
teland lijkt dan op een dorre, hete, met ravijnen doortrokken zandbak.

De laatste jaren is de omvang van de oogst erg gedaald. Door de droogte. 
Maar ook door de degradatie van de bodem: al meer dan de helft van 
de vruchtbare landbouwgrond ging verloren. De gevolgen zijn onmid-
dellijk voelbaar en nefast: toenemende armoede, meer honger.

broederlijk delen biedt optimale ondersteuning
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budget senegal

In 2014 investeerde Broederlijk Delen 625.852 euro in Senegal.

Activiteit Overheidssubsidies via DGD 

(inclusief 20 % Broederlijk Delen)

Broederlijk Delen

Partnerorganisaties 446.659 euro 74.200 euro

Activiteiten 

samen met 

partnerorganisaties

17.215 euro /

Personele 

ondersteuning

87.778 euro /

2014: WAT HEBBEN WE BEREIKT?
Op het plateau van Thiès werpt de oprichting en versterking van 
(bestaande) dorpscomités vruchten af. In deze comités komen 
de bevolking en hun verkozenen samen. Ze krijgen vorming rond 
duurzaam beheer van productiemiddelen zoals water, grond en 
vegetatie. De mensen zijn nu beter op de hoogte van hun rechten 
en plichten. Ze weten wat ze zelf of samen kunnen doen om het 
milieu te beschermen.

Onze partnerorganisaties definieerden indicatoren om de vooruit-
gang van het programma te meten. Ze volgen deze gezamenlijk 
op. Het gaat onder andere over de evolutie van het bruto-inkomen 
van de tuinbouwers, het aantal mensen/groepen dat hun land-
bouwpercelen erkend krijgt en de oppervlakte aan geërodeerde 
grond die weer gebruikt kan worden voor landbouw.

In de Baobolong werd het eerste werkjaar vooral gewijd aan het 
opstarten van de samenwerking tussen partnerorganisaties en 
met lokale autoriteiten. Twee gezamenlijke terreinbezoeken met 
de partnerorganisaties zorgden alvast voor veel stof tot discussie 
en mogelijke samenwerkingen. In 2015 wordt het programma 
verder uitgewerkt. 

VOORBEELD 1: FPN
FPN werkte in 2014 met zes tuinbouwgroepen (209 leden) en vier 
vrouwengroepen (133 leden). Ze starten allerlei kleine activitei-
ten op om een extra inkomen te genereren zoals graanbanken, 
verwerking van landbouwproducten (bijvoorbeeld gierst) en 
kleinveeteelt. Elke tuinbouwgroep bestaat uit een 40-tal leden, 
die telkens actief zijn op één tuinbouwveld. Elke tuinbouwer 
krijgt een perceel van 1.200 m2 tot zijn beschikking.

een hoger inkomen voor de boeren

Het gemiddelde netto inkomen van de 209 leden, waarvan 14 % 
vrouwen zijn, van FPN bedroeg in 2014 575 euro per boer of 
boerin. De vrouwengroepen verdienden geld met het vetmesten 
van schapen. En via hun graanbanken: die laten toe om het graan 
na de oogst langer te bewaren en te verkopen op het moment 
dat de prijzen goed zijn. Vanaf 2015 willen we via FPN vooral 
deze vrouwengroepen steunen. We doen dat in de eerste plaats 
via kleine biologische tuinbouwveldjes in hun achtertuin of in 
de buurt van het dorp.

Op weg naar financiële autonomie

FPN haalt zijn inkomsten uit dienstverlening aan de leden: intres-
ten op krediet, winstmarge op groepsaankopen van zaaigoed 
en meststoffen, ter beschikking stellen van infrastructuur zoals 
tractor en stockageruimte, enzovoort. Een economische studie 
bevestigde nu dat die inkomsten bijna gelijk zijn aan de lasten 

van FPN. Met een kleine extra inspanning is financiële autonomie 
van FPN haalbaar. 

In 2014 investeerde Broederlijk Delen 16.031 euro in FPN. 

activiteit kosten in euro

Aankoop landbouwwerktuigen 3.647

Vorming alfabetisering 2.328

Technische vorming (financieel beheer, bodemvrucht-

baarheid, gewasbescherming, planning teeltrotatie, 

kippenkweek, …)

3.084

Werking 2.528

Personeel 4.444

VOORBEELD 2: AGRÉCOL AFRIquE (AGRÉCOL)
AGRÉCOL werkte in 2014 met 114 tuinbouwers in de omgeving 
van Thiès. In de Vallei van de Baobolong heeft AGRÉCOL zijn 
strategie licht gewijzigd. In plaats van te werken met 83 indi-
viduele vrouwen, kozen ze ervoor om te werken met de goed 
georganiseerde reeds aanwezige vrouwengroepen in de dorpen. 
Het aantal boerinnen in de eerste drie groepen telt 150 leden.

geen uitgaven voor pesticiden en chemische 
meststoffen

Alle boeren die door AGRÉCOL worden begeleid, produceerden 
in 2014 100 % zonder chemische stoffen. Ze gebruiken enkel 
dierlijke mest op hun akkers. Door het weren van pesticiden uit 
de velden, kunnen ook vrouwen en kinderen mee komen werken 
of spelen op de velden. De vrouwengroepen in Baobolong waren 
snel gewonnen voor biologische productie van groenten. Zeker 
na een uitwisselingsbezoek aan hun collega’s in Ndondol (Thiès).

Oogst: geslaagd

Voor de boerengroepen van Thiès was 2014 een goed jaar voor 
de tomatenoogst. De uienoogst was zeer goed, behalve voor 
de boerengroep in het dorp Nghémé. Zij experimenteerden met 
het tegelijkertijd kweken van aardappelen en ajuinen. Daarbij 
ging veel water naar de aardappelen, waardoor er onvoldoende 
overbleef voor de ajuinen. Met gemiddeld 802 euro aan bruto-
inkomsten benaderen ze de verwachte verhoging (van 700 euro 
in 2013 naar 850 euro in 2014). In alle dorpen combineren de 
vrouwen hun tuinbouwveld nu ook met een kleine biologische 
kippenkwekerij. Dat levert hen mest en bijkomende inkomsten 
op.

In 2014 investeerde Broederlijk Delen 103.930 euro in AGRÉCOL. 

activiteit kosten in euro

Investeringen (irrigatiesysteem, aankoop landbouwwerk-

tuigen, omheining tuinbouwvelden, enzovoort.)

35.082

Technische vorming (compost maken, welke planten 

samen telen zodat ze elkaar beschermen (intercropping), 

afwisselen van teelten, natuurlijke windbrekers, zuinig 

omgaan met water, enzovoort.

18.552

Personeel 38.933

Werking 11.363

lees meer over het werk van broederlijk delen in senegal 
op www.broederlijkdelen.be/senegal
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IBRAHIMA DIONE, EEN BOER MET TOEKOMST
De 26-jarige Ibrahima Dione was het gezicht van de campagne 2014. In 2009 kreeg hij 
in zijn dorp Nghémé een tuinbouwveld van FPN. “Ik kan nu het hele jaar door op het 
veld werken en geld verdienen,” zegt Ibrahima daarover. “Daardoor is het niet meer 
nodig om nog in de stad te gaan werken.”

In 2013 begeleidde AGRÉCOL het tuinbouwveld (en dus ook Ibrahima) bij de overscha-
keling naar biologische tuinbouw. Een geslaagde onderneming: in 2013 was Ibrahima’s 
oogst een groot succes. Midden 2014 was het resultaat minder positief: de tomaten 
brachten ongeveer evenveel op als het jaar voorheen. En Ibrahima produceerde een pak 
minder ajuinen. De oorzaak: een misgelopen experiment met het tegelijkertijd kweken 
van aardappelen en ajuinen.

Eind 2014 was de situatie alweer een pak rooskleuriger: Ibrahima kreeg een nieuw per-
ceel, aangezien het vorige volledig uitgeput was. Zijn oogst is goed, en de vooruitzichten 
zijn positief. Ibrahima heeft nu het hele jaar lang voldoende eten voor zijn familie. En 
hij kan zelfs af en toe een beetje sparen.

Case 2: Peru

In Peru is Broederlijk Delen actief in het Andesgebergte. We werken 
er op het platteland, in de regio’s Cusco en Apurímac.

mijnbouw vernietigt de omgeving

Een nieuwe dreiging hangt de boerengemeenschappen boven 
het hoofd. De ondergrond in het Andesgebergte zit boordevol 
grondstoffen. De Peruviaanse regering zet dan ook sterk in op 
mijnbouw. Op korte termijn zorgt de export van grondstoffen 
voor spectaculaire economische groei. Pas na een tijd worden 
de negatieve effecten zichtbaar: het water en de grond van de 
streek raken vervuild, vee sterft, mensen worden ziek en de 
rechten van de lokale bevolking worden geschonden.

Grote mijnbouwbedrijven winnen aan terrein ten koste van 
kleine boeren. De impact op het leven van de boeren is enorm 
ingrijpend. Toch hebben ze bijna geen inspraak in beslissingen die 
een stempel drukken op hun toekomst. De overheid houdt amper 

rekening met de noden en verwachtingen van de plattelandsbe-
volking. Vele Andesgemeenschappen willen geen economie die 
gebaseerd is op winstbejag. Maar wel op respect voor het leven 
en de harmonie tussen mens en natuur.

de macht van bedrijven

De bedrijfswereld heeft enorm veel macht in Peru. De nationale 
regering stelt zich op als de beschermheer van buitenlandse 
investeringen. Het bewaken van de rechten van de lokale bevol-
king is geen prioriteit. Het beleid van de regering ten gunste van 
de mijnbouw stuit steeds vaker op sociaal protest. Opstand wordt 
gewelddadig onderdrukt en leiders worden gecriminaliseerd. Zo 
probeert men het verzet monddood te maken.
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Het leven is er hard. Aan landbouw doen op 4.000 meter 
hoogte vraagt doorzettingsvermogen en ondernemerschap. 
Bijna het hele jaar heerst er een enorme droogte. Eén van 
de grootste zorgen is dan ook het gebrek aan water. Want 
geen water betekent ook geen voedsel.
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BROEDERLIJK DELEN IN PERu

doelstellingen programma

Broederlijk Delen werkt in Peru samen met vijftien lokale organi-
saties. Zij nemen het op voor de armste boerengemeenschappen. 
Zodat zij in hun gemeenschap op een waardige manier kunnen 
blijven leven.

Samen met onze lokale partnerorganisaties slagen de gemeen-
schappen er goed in om zich aan te passen aan het strenge en 
wispelturige klimaat. Onze partnerorganisaties verdedigen ook de 
rechten van de plattelandsbevolking. En versterken de politieke 
en sociale positie van gemeenschappen. Zo kunnen zij zelf hun 
toekomstplannen uittekenen en een stem krijgen in belangrijke 
beslissingen.

budget Peru
In 2014 investeerde Broederlijk Delen 774.580 euro in Peru.

Activiteit Overheidssubsidies via DGD 

(inclusief 20 % Broederlijk Delen)

Broederlijk Delen

Partnerorganisaties 439.946 euro 190.480 euro

Activiteiten 

samen met 

partnerorganisaties

31.000 euro /

Personele 

ondersteuning

113.154 euro /

broederlijk delen biedt optimale 
ondersteuning
• Programmaverantwoordelijke: Thomas Craenen
Thomas (rechts op de foto) is verantwoordelijk voor het 
Andesprogramma. Hij volgt vanuit Brussel de financiering, 
werking en planning op van onze lokale partnerorgani-
saties in Peru, Colombia en Bolivia.
• Lokale vertegenwoordiger: raphael hoetmer

Raphael (links op de 
foto) ondersteunt de 
partnerorganisaties ter 
plaatse. Hij zorgt ervoor 
dat ze informatie, ken-
nis en ervaring kunnen 
uitwisselen en hun 
krachten bundelen. Op 
die manieren bereiken 
we sterkere resultaten

• Coöperant: ard schoemaker
Ard ondersteunt partnerorganisaties 
Cedep Ayllu en DHSF. Ard is expert in 
water- en milieubeheer en bouwde 
veel ervaring op in mijnbouwzones. 
Hij geeft vormingen en trainingen 
aan onze partnerorganisaties die rond 
milieuthema’s werken.
• Dossierbeheerder: Claire Thienpont
Claire (midden op de foto) verzorgt vanuit Brussel de 
partneradministratie en de financiële afrekening van de 
partnerdossiers voor onder meer Peru.
We werken samen met vijftien partnerorganisaties: Cedep 
Ayllu, DHSF, CooperAccion, Tarpurisunchis, CBC, APRODEH, 
Arariwa, CDH, IBC, IDL, MANTHOC, PDTG, DocuPeru, 
REMuRPE en CEPRODER.

2014: WAT HEBBEN WE BEREIKT?
In 2014 voerden onze partnerorganisaties belangrijk lobbywerk 
rond nieuwe wetten die de milieubescherming in Peru onder-
mijnen. Ze zetten ook een succesvolle internationale campagne 
mee op om de wanpraktijken van mijnbouwbedrijf Glencore 
aan de kaak te stellen. Partnerorganisatie IDL voerde veertien 
rechtszaken om de rechten van de boerenbevolking en van de 
inheemse bevolking te verdedigen. Ondanks de vele acties komt 
een dialoog met de regering traag op gang. De overheid en 
bedrijven zijn niet bereid om te onderhandelen over de echte 
verzuchtingen van de mensen, en weigeren milieuvervuiling te 
erkennen.

Tegen eind 2016 willen we het aantal publieke campagnes en 
politieke en juridische acties nog opdrijven. Nieuwe beleidsmaat-
regelen moeten het welzijn van de lokale bevolking ten goede 
komen. Dat hopen we af te dwingen door onder andere meer 
comités op te richten die milieutoezicht houden en vervuiling in 
mijnbouwzones aanklagen. Wij geloven dat een sterkere samen-
werking tussen lokale organisaties daaraan kan bijdragen. We 
zetten ook verder in op een goede ruimtelijke ordening op lokaal 
niveau. Dat maakt het goede beheer van water en land mogelijk.

Broederlijk Delen zet in op een sterk partnerschap. Het afgelopen 
jaar werkten DHSF en Cedep Ayllu nauw samen. Zo organiseerden 
ze een ontmoeting tussen dertig leiders van de provincies Paruro 
en Espinar om ervaringen uit te wisselen en elkaar te versterken. 
Er kwam ook een vormingsprogramma tot stand rond rechten, 
mijnbouw en milieuthema’s. IBC gaf aan zestig mannen en vrou-
wen een opleiding rond leiderschap. Dat wierp zijn vruchten af 
in de aanloop naar de verkiezingen: meer voorstellen kwamen 
op de politieke agenda.

VOORBEELD 1: CEDEP AyLLu
Cedep Ayllu neemt het op voor de acht armste boerengemeen-
schappen in de provincie Paruro (regio Cusco). De organisatie 
heeft een gedreven en deskundig team dat de plannen van de 
boeren ondersteunt. Broederlijk Delen werkt sinds 2001 met 
hen samen.

Cedep Ayllu bestrijdt verschillende problemen tegelijk dankzij een 
integrale aanpak. Hun missie? De levenskwaliteit van de boeren-
bevolking en hun gemeenschappen verbeteren. Ze zetten in op 
het versterken van de hele gemeenschap. Een sterke gemeen-
schap kan conflicten oplossen, plannen maken voor de toekomst 
en lokale overheden motiveren om daar in te investeren.

Cedep Ayllu reikt de gemeenschappen nieuwe irrigatie- en land-
bouwmethoden aan. In combinatie met de kennis van hun voor-
ouders maken die hen weerbaar tegen het moeilijke klimaat. 
Dankzij goed beheer van water en een betere verdeling van grond 
beschermen de boeren deze natuurlijke hulpbronnen. Ze zetten 
in op herbebossing om de vruchtbare gronden vast te houden 
en te verbeteren. En ook op diversiteit van landbouwgewassen.

Door de komst van de mijnbouw in dit gebied (tot 90 % van het 
grondgebied is in concessie gegeven aan mijnbedrijven) is de 
toekomst van de boerengemeenschappen onzeker. Cedep Ayllu 
wil via informatie en vorming de lokale bevolking voorbereiden 
om deze uitdaging het hoofd te bieden.



In 2014 investeerde Broederlijk Delen 59.355 euro in Cedep Ayllu.

Activiteit Kosten in euro

uitwisselingsactiviteiten rond rechtenver-
dediging in mijnbouwzones

2.778

Vorming van gemeenschappen (ruim-
telijke ordening, water- en landbeheer, 
milieutoezicht enzovoort)

2.319

Een volledig vormingsprogramma voor 30 
lokale leiders

4.772

Onderzoek en educatie rond natuurlijke 
rijkdommen

3.264

Versterken van jongeren- en 
vrouwengroepen

4.458

Versterken van overheden op vlak van 
milieuthema’s

2.140

Publiek debat over mijnbouw 2.426

Werking 5.016

Personeel 32.176

VOORBEELD 2: DERECHOS HuMANOS SIN 
FRONTERAS (DHSF)
Derechos Humanos Sin Fronteras (DHSF) is sinds 2012 een part-
nerorganisatie van Broederlijk Delen. Ze verdedigt de mensen-
rechten in het hooggebergte van de regio Cusco, onder andere 
in de provincie Espinar. Daar doet men al 33 jaar lang aan groot-
schalige mijnbouw. Wie zich verzet en kritiek levert op de mijn, 
riskeert vervolgd te worden. Het is een ongelijke strijd.

DHSF geeft vorming aan leiders van boerengemeenschappen 
over hun rechten. Onder begeleiding van DHSF startten ver-
schillende gemeenschappen een comité op voor milieutoezicht: 
vier comités in totaal. Ze leren hoe ze milieuvervuiling kunnen 
meten én aanklagen bij de lokale overheden. De organisatie 
neemt het op voor lokale leiders die vervolgd worden en geeft 
hen juridische bijstand. Met de steun van DHSF werden dit jaar 
verschillende strafprocessen tegen leiders gestopt. Zo werd José 
Guerra, een leider van een boerengemeenschap in Paruro, niet 
schuldig bevonden.

Daarnaast wil de organisatie ruchtbaarheid geven aan de wan-
toestanden in de regio. Door gebruik te maken van nationale en 
internationale netwerken probeert ze invloed uit te oefenen op 
overheden en bedrijven.

In 2014 investeerde Broederlijk Delen 55.590 euro in DHSF.

Activiteit Kosten in euro

Vorming van leiders over hun rechten, poli-
tieke inspraak en milieutoezicht

1.925

Lobbywerk 1.563

Voeren van strategische rechtszaken 1.194

Juridische bijstand aan leiders die vervolgd 
worden omdat ze protesteren tegen de mijn

2.588

Zichtbaar maken van criminalisering 582

Publicaties 1.274

Participatie in netwerken 1.022

Investeringen 817

Werking 5.915

Personeel 38.704

lees meer over het werk van broederlijk delen in Peru op 
www.broederlijkdelen.be/peru
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Case 3: een greeP uiT de resT Van Onze Werking in heT zuiden

BOLIVIA: INHEEMSE GEMEENSCHAPPEN KRIJ-
GEN INSPRAAK IN EIGEN TOEKOMST
De regio’s Machareti en Ivo zijn goed op weg om zelfbestuur te 
krijgen. In Machareti bereikten de inheemse organisaties dat ook 
de gemeenteraad het proces naar meer autonomie ondersteunt. 
22 gemeenschappen in de twee gebieden krijgen zo inspraak in 
belangrijke beslissingen over hun toekomst. Ze kunnen nu ook 
zelf hun natuurlijke rijkdommen, zoals water en grond, beheren.

Partnerorganisatie CIPCA begeleidt dit proces. Dat doet ze door 
de politieke en sociale positie van de inheemse organisaties 
te versterken. Deze organisaties spelen een voortrekkersrol in 
de strijd om inheemse autonomie: bestuur volgens de eigen 
culturele tradities.

BuRKINA FASO: JONGEREN KOMEN OP VOOR 
HuN RECHTEN

Het ongenoegen bij de Burkinabé zit diep. Vooral bij de jonge-
ren. Die krijgen maar heel weinig kansen. Bovendien worden 
ze geconfronteerd met een torenhoge werkloosheid en een 
stijgende levensduurte.

Partnerorganisatie ODJ verenigt jongeren uit alle lagen van de 
bevolking. Tijdens zogenaamde plateformes révendicatifs (bij-
eenkomsten of protestgroepen) die ODJ organiseert, nemen 
jongeren(organisaties) het woord en uiten ze hun bezorgdheden. 

Ze beslissen er samen om tot actie over te gaan. En zo hun eisen 
kenbaar te maken. Ook tijdens de massale volksopstand tegen 
een grondwetswijziging ten voordele van een derde ambtstermijn 
van zittend president Blaise Compaoré in oktober 2014, stond 
ODJ mee op de barricades.

BuRuNDI: WERKEN AAN VREDE VANuIT DE 
BASIS
In Burundi woedde jarenlang een burgeroorlog. Deze heeft spo-
ren nagelaten: de bevolking is verdeeld. En dat vertaalt zich 
regelmatig in conflicten. Een belangrijke stap om te komen tot 
verzoening is het versterken van het sociaal weefsel.

Hoeveel gevallen van conflict worden er in de gemeenschappen 
gerapporteerd bij de politie? En hoe voelen de mensen span-
ningen en solidariteit aan? Deze twee zaken onderzochten we 
begin 2014, en opnieuw in 2015. Opvallend was dat de scores 
significant beter waren in de gemeenschappen waar onze part-
nerorganisaties ADISCO en INADES werken. Dat verschil nam ook 
toe in 2014. 

Partnerorganisatie AJCB deed ook aan conflictbemiddeling bij 
familiale conflicten: in 25 % van de meer dan 800 behandelde 
gevallen konden hun vrijwilligers voor een vreedzame oplos-
sing zorgen.

COLOMBIA: VROuWEN EISEN HuN RECHTEN 
OP
De grootste slachtoffers van het gewapend conflict in Colombia 
zijn vrouwen. Zij worden ondersteund door partnerorganisatie 
COMuNITAR.

Zo’n honderd vrouwen in de regio Cauca konden rekenen op 
psychosociale bijstand. Ze kregen ook juridische steun van 
COMuNITAR bij het opeisen van hun rechten. De organisatie 
begeleidde 41 rechtszaken van vrouwelijke slachtoffers. Alle 
aanvragen tot erkenning en herstel boekten vooruitgang. Enkelen 
werden succesvol afgerond. De vrouwen kregen bv. grond terug 
die hen onrechtmatig werd afgenomen.

Broederlijk Delen is niet enkel actief in Peru en Senegal. Daarnaast werken we samen met organisa-
ties in Bolivia, Burkina Faso, Burundi, Colombia, Democratische Republiek Congo, Guatemala, Haïti, 
Israël-Palestina, Nicaragua, Oeganda en Rwanda. We steunen ook internationale partnerorganisaties. 
Zo bevorderen we de samenwerking tussen organisaties over de grenzen heen.



COMuNITAR organiseert ook politieke vormingen. En stimuleert 
vrouwen om een actieve rol te spelen in de vredesopbouw van 
het land. Zo’n zeventig vrouwen werkten een Vredesagenda 
uit. Die agenda is een instrument om invloed uit te oefenen op 
overheden en vrouwenrechten af te dwingen.

CONGO: BETER ZAAIGOED VOOR EEN BETERE 
OOGST

Partnerorganisatie uPAD (Kabinda) zette, samen met een land-
bouwonderzoekscentrum en met de lokale dienst voor zaaigoed 
SENASEM, het voorbije regenseizoen een traject op om zelf 
gecertifieerd zaaigoed te produceren. Degelijk zaaigoed vinden 
op de Congolese markten is namelijk niet zo eenvoudig.

70 boer(inn)en volgden daarvoor een vorming. Zo werd 120 kg 
verbeterd zaaigoed vermenigvuldigd tot 3.400 kg. Dat zaaigoed 
wordt verdeeld onder alle boerengroepen die lid zijn van uPAD. 
De landbouwdeskundige van uPAD staat in voor technische onder-
steuning. Zo kan de kwaliteit van het zaaigoed op peil gehouden 
worden zonder de veel te dure certificering.

GuATEMALA: AGRO-ECOLOGISCHE LAND-
BOuW ALS VOLWAARDIG ALTERNATIEF
De boeren beginnen agro-ecologie als een echt alternatief te 
zien. uit een enquête, uitgevoerd door zeven partnerorganisaties 
bij 817 families, blijkt dat deze gemiddeld zes agro-ecologische 

technieken toepassen. Ze doen dat voornamelijk voor de orga-
nische bemesting en bescherming van de bodem. Een volgende 
stap is het verbeteren van de opvang en recyclage van water.

Het netwerk REDSAG verzorgt het politieke luik van de agro-
ecologische vorming. REDSAG was één van de drijvende krachten 
achter het protest tegen de Monsantowet. Die moest bedrijven 
beschermen die patenten nemen op zaden. Dat zou de deur 
openzetten voor genetisch gemanipuleerde zaden. En boeren 
het recht ontnemen om zelf het zaaigoed te beheren. Door het 
massale protest moest het Guatemalteekse parlement de voor-
gestelde wet intrekken. 

HAITI: PARTNERORGANISATIES DWINGEN 
RESPECT AF VOOR DE MENSENRECHTEN 
Broederlijk Delen werkt in Haïti rond duurzame landbouw en 
mensenrechten. In 2014 sloot het werk van de mensenrechten-
organisaties nauw aan bij de concrete noden en behoeftes van 
de plattelandsbevolking. Zo startte CNJEP met een vormingscyclus 
rond het recht op een gezond milieu. POHDH voerde een groot-
schalig onderzoek naar de oorzaken en gevolgen van voedselon-
zekerheid in het land. In ateliers en groepsgesprekken getuigden 
boeren over de belemmeringen die ze ondervinden om te (over)
leven op het land. Het rapport van POHDH zal gebruikt worden 
om de overheid op te roepen tot meer technische en financiële 
steun aan de boerensector. 

ISRAëL-PALESTINA: MEER BEWEGINGSVRIJ-
HEID VOOR INWONERS GAZA
Onze partnerorganisatie Gisha publiceerde zeer waardevolle 
objectieve factsheets over de oorlog in Gaza (zomer 2014). Ze 
lobbyde ook voor procedures om gewonden uit Gaza te kunnen 
evacueren. Na de oorlog slaagde Gisha erin om een twaalftal 
wetten en resoluties te wijzigen. Daardoor krijgen nu meer per-
sonen de kans om familieleden buiten Gaza te bezoeken. Of om 
naar het werk te gaan in Israël en de Westelijke Jordaanoever, 
en daar goederen te verkopen op de markt.

Partnerorganisatie Adalah en het niet-erkende Bedoeïenendorp 
Al Sira wonnen dan weer een rechtszaak om de vernieling van 
51 huizen in het dorp door de staat Israël tegen te gaan. Adalah 
publiceerde in nationale en internationale media over deze zaken.
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NICARAGuA: FEM BEDANKT BROEDERLIJK 
DELEN VOOR JARENLANGE STEuN
In 2014 werkten we voor de laatste keer samen met FEM, sinds 
2003 een partnerorganisatie van Broederlijk Delen. FEM bege-
leidde in die periode tientallen vrouwen uit zestien plattelands-
gemeenschappen rond Estelí.

De vrouwen leerden niet alleen lezen en schrijven, maar ook 
hun eigen kracht ontwikkelen. Het basisonderwijs vond zoveel 
mogelijk plaats in de gemeenschappen, met lokale lesgeefsters. 
Via een beurzensysteem konden de vrouwen doorstromen naar 
het middelbaar, en zelfs hoger onderwijs.

De begeleidsters brachten ook organisatieversterkende en gende-
raspecten binnen in de vorming. De vrouwen richtten groepen op 
om samen een stuk grond te bewerken. Ze kregen ook toegang 
tot microkrediet. Verschillende onder hen spelen nu een leidende 
rol in lokale organisaties.

OEGANDA: GOEDE OOGST VERBETERT VOED-
SELZEKERHEID MEER DAN VERWACHT

In 2014 zaten de weersomstandigheden mee voor de Oegandese 
boeren. De oogst was een stuk hoger dan verwacht. Op sommige 
plaatsen zelfs meer dan 50 % boven de verwachtingen. Door de 
goede oogst lag de marktprijs aanzienlijk lager. Daardoor namen 
de inkomens uit de landbouw niet noemenswaardig toe.

Zowel de hoge volumes als de lage prijs kwamen de voedselze-
kerheid ten goede. Begin 2014, bij de start van het programma, 
was 30 % van de boeren waarmee we werkten in de Langoregio 
voedselzeker. Dat betekent dat ze voldoende toegang hebben tot 
aangepast voedsel. We mikten op een verhoging van 10 %. Eind 
2014 bleek het te gaan om een verhoging van 25 % tot zelfs 65 %.

RWANDA: VOEDSELPRODuCTIE IN 
RWANDA NEEM TOE. MAAR WAT MET DE 
ALLERARMSTEN?
In Rwanda is de voedselproductie de voorbije jaren sterk ver-
hoogd. Behalve bij de allerarmsten. Zij hebben grote moeite om 
aan te sluiten bij deze ontwikkelingen. Ze zijn niet in staat tot 
ook maar de kleinste investering. En raken zo ook vaak in een 
sociaal isolement.

Partnerorganisatie APROJuMAP begeleidt in een pilootproject 80 
gezinnen die in extreme armoede leven. Het doel? Hen weer 
aansluiting doen vinden bij het sociale en economische leven. 
Met alle gezinnen werden economische activiteiten opgezet, 
zoals groenteteelt. Acht op de tien betrokkenen nemen inmid-
dels weer deel aan activiteiten van het publieke leven. En één 
op de tien nam zelf initiatieven voor sociale engagementen in 
haar of zijn gemeenschap.

INTER-AFRIKAANS: WAT MET FAMILIALE 
LANDBOuW IN DE TOEKOMST?
Voor Inades Formation stond 2014 in het teken van het 
Internationale Jaar van de Familiale Landbouw. In verschillende 
landen werden nationale platformen opgericht. Daar overlegden 
verscheidene organisaties uit het maatschappelijk middenveld 
over de toekomst van familiale landbouw. Ze formuleerden geza-
menlijke eisen om te lobbyen bij de overheid.

In Burkina Faso organiseerde Inades samen met Oxfam een 
petitie om aandacht te vragen voor de financiering van famili-
ale landbouw. Dat wordt steeds moeilijker door de verstrengde 
regelgeving rond microfinanciering.
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POLITIEK wERK EN BELEIDSBEïNVLOEDING

WAAROM DOET BROEDERLIJK DELEN POLITIEK 
WERK?
Het Belgische en Europese beleid heeft grote gevolgen in het 
Zuiden. Denk maar aan de vluchtelingencrisis, het voedselvraag-
stuk en het debat over de vrijhandelsverdragen. Druk uitoefe-
nen op nationale en internationale overheden is essentieel om 
structurele verandering te creëren, ongelijkheid tegen te gaan en 
rechtvaardigere machtsverhoudingen te promoten. Daarom doet 
Broederlijk Delen aan politiek werk, ook gekend als beleidsbe-
invloeding, op nationaal en internationaal niveau.

POLITIEK WERK: WAT HOuDT DAT IN?
Beleidsbeïnvloeding wordt vaak geassocieerd met belangenbe-
hartiging van grote bedrijven. Maar beleidsbeïnvloeding is ook 
een wezenlijke doelstelling van ngo’s zoals Broederlijk Delen. 
Politieke beslissingen zijn van groot belang voor ons werk. De 
Europese unie (Eu) en haar lidstaten hebben verregaande poli-
tieke en economische relaties met de landen waar we werken. 
Het Europese beleid heeft een rechtstreekse impact op het werk 
van onze partnerorganisaties. Vaak niet ten goede. Daarnaast 
doen de Eu en haar lidstaten aan ontwikkelingssamenwerking. Ze 
promoten ook het respect voor mensenrechten en internationaal 
humanitair recht.

Ons doel is het Belgische en Europese beleid te beïnvloeden op 
domeinen die van belang zijn voor onze partnerorganisaties en 
gemeenschappen in het Zuiden. Concreet spreken we beleidsma-
kers aan: op het gevoerde beleid, maar ook op hun beloftes in 
beleidsdocumenten zoals het regeerakkoord. We geven briefings 
in onder meer het Belgische en Europese parlement, het minis-
terie voor Buitenlandse Zaken en Ontwikkelingssamenwerking 
en de Europese Dienst voor Extern Optreden. We formuleren 
alternatieve voorstellen via input voor parlementaire vragen 
en resoluties. Door aanwezig te zijn in de media, en via con-
tacten met het brede middenveld, de academische wereld en 
onze achterban verhogen we het draagvlak voor onze politieke 
voorstellen. 

In 2014 hadden de vier beleidsmedewerkers 250 contac-
ten met beleidsmakers (parlementsleden, parlementaire 
medewerkers, functionarissen bij Europese instellingen 
en Belgische ministeries, en kabinetsmedewerkers). Meer 
dan 170 personen uit de media, sociale en culturele orga-
nisaties, de academische wereld, onze achterban en het 
brede publiek deden een beroep op het team politiek voor 
lezingen, interviews of informatie. 

De medewerkers van het team Politiek spelen dus een cruciale 
rol in dit werk. Maar ook onze partnerorganisaties doen aan 
politiek werk. De jaarlijkse campagne is een belangrijk moment 
om steun te vinden voor onze politieke eisen.

DRIE CENTRALE THEMA’S
Om concrete resultaten te boeken in de strijd tegen ongelijk-
heid, spitsen we het politiek werk toe op drie thema’s: recht 
op voedsel, duurzaam beheer van natuurlijke rijkdommen 
en vrede en inspraak. Samen met lokale organisaties werken 
we aan oplossingen om de huidige voedselcrisis aan te pakken. 
Broederlijk Delen eist dat land, water en grondstoffen duurzaam 
beheerd worden. Tot slot stimuleren we mensen en organisaties 
om te bouwen aan vrede, hun stem te laten horen, op te komen 
voor hun rechten en deel te nemen aan overleg.

De beleidsmedewerkers van het team Politiek focussen zich op 
voedselzekerheid, natuurlijke rijkdommen in Latijns-Amerika en 
vrede en inspraak in Centraal-Afrika en het Midden-Oosten. Ze 
vertegenwoordigen Broederlijk Delen in verschillende netwerken. 
Zowel op Belgisch vlak, in onder meer de Vlaamse ngo-koepel 
11.11.11, als op Europees niveau, in ons internationaal netwerk 
CIDSE. Op die manier vergroten ze het bereik, en ook de impact 
van hun werk.
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Samen met Pax Christi Vlaanderen doet Broederlijk 
Delen aan beleidsbeïnvloeding en sensibilisatie 
over het Israëlisch-Palestijns conflict. Het inter-
nationaal recht is de leidraad bij ons werk voor 
vrede in Israël en Palestina. Wij benadrukken dat 
zowel de rechten van Palestijnse als Israëlische 
burgers gerespecteerd moeten worden. Alle par-
tijen moeten het internationaal recht respecteren. 
Er is echter geen gelijkheid tussen de partijen: 
als bezettende macht heeft Israël verregaandere 
verplichtingen. 

BELOFTE MAAKT SCHuLD
In 2012 verklaarden Europese ministers van Buitenlandse Zaken 
zich akkoord met de correcte etikettering van producten uit de 
Israëlische nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever, de 
Golanhoogten en Oost-Jeruzalem. Dat betekent dat de producten 
het label ‘Israëlische nederzetting’ of ‘Palestijns product’ moeten 
krijgen. De nederzettingen in bezet gebied zijn illegaal volgens 
het internationaal recht. Geen enkel land erkent ze als deel van 
Israël. Dus moet de consument het onderscheid kunnen maken 
tussen producten uit Israël en producten uit de nederzettingen.

In 2013 bevestigde toenmalig minister van Economie en 
Consumentenzaken Vande Lanotte dat er een richtlijn in België 
komt. In juli 2014 sprak minister van Buitenlandse Zaken Reynders 
zich hierover positief uit in het parlement. In augustus was 
het zover: het ministerie van Economie en Consumentenzaken 
plaatste een vrijwillige aanbeveling voor handelaars op zijn 
website.

We ijveren hier sinds 2011 voor. En verwelkomen dan ook deze 
regeringsbeslissing. Via briefings aan beleidsmakers, politieke 
nota’s en tussenkomsten in de media benadrukten we het belang. 
Ten eerste verzekert deze beslissing de correcte toepassing van de 
Europese wetgeving. Ten tweede moet de Europese unie coherent 
zijn. Ze moet dus stappen ondernemen tegen de nederzettingen 
die ze als illegaal beschouwt.

EEN SELECTIEVE MAATREGEL TEGEN ISRAëL?
Dit is geen selectieve maatregel. De nederzettingen horen niet 
bij Israël. Het standpunt van de Verenigde Naties, de Eu en 
België is duidelijk: Israël bezet de Palestijnse gebieden, en ook 
de Golanhoogte. 

Correcte etikettering is een toepassing van het Europese recht, 
onder meer van een richtlijn over oneerlijke handelspraktijken. Er 
is ook een richtlijn over foutieve of misleidende etikettering: als 
de geografische oorsprong vermeld wordt op een product, moet 
die informatie correct zijn. Ook de Belgische wet op de handels-
praktijken en consumentenbescherming bepaalt dat informatie 
voorhanden moet zijn als deze de beslissing van de consument 
kan beïnvloeden. 

CASE CLOSED?
Tijdens een interview in het tv-jour-
naal benadrukte beleidsmedewerkster 
brigitte herremans (brigitte.herremans@ 
broederlijkdelen.be) dat de regering de 
eerste stap zette. De consumentenorga-
nisaties en handelaars moeten nu instaan 
voor de uitvoering. De handelaars moeten 
bijvoorbeeld de labels voor producten uit 
de Westelijke Jordaanoever voorzien van 

de vermelding ‘Israëlische nederzetting’ of ‘Palestijns product’. 
Dat is nu niet het geval. Nederzettingsproducten in de supermarkt 
worden nog steeds als Israëlische producten verkocht. Behalve 
bij Colruyt. Die verkopen geen producten uit de nederzettingen. 

Broederlijk Delen en Pax Christi Vlaanderen benadrukken dat de 
correcte etikettering een stap is in de goede richting. Op termijn 
moeten producten uit de nederzetting verdwijnen uit de super-
markten. Samen met meer dan twintig Belgische organisaties 
voeren we de campagne ‘Made in Illegality’. Daarbij pleiten we 
voor een invoerverbod op producten uit de nederzetting. Maar 
dat zal nog enkele jaren werk vergen. 

Case 1: labeling Van PrOduCTen uiT israëlisChe nederzeTTingen
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Broederlijk Delen doet samen met Pax Christi 
Vlaanderen aan beleidsbeïnvloeding en sensibi-
lisatie rond het vredesproces in de Democratische 
Republiek Congo. Wij ijveren voor een Belgisch 
beleid dat bijdraagt aan de bescherming van de 
bevolking en duurzame vrede in Congo. 

CONGOLESE GAST VAN VREDESWEEK
Op 24 februari 2013 ondertekenden 
Congo, zijn buurlanden en de Verenigde 
Naties een belangrijk vredesakkoord. 
België wordt in dat vredesakkoord 
genoemd als een belangrijke part-
ner. Dat is voor ons een reden om bij 
Belgische politici te pleiten voor initia-
tieven die het akkoord helpen uitvoeren.

In het kader van de Vredesweek (van 21 
september tot 2 oktober 2014) verwelkomden we de vredesac-

tivist Pascal mugaruka (29) uit Goma, een 
stad in Oost-Congo. Sinds 2011 leidt hij de 
jongerenbeweging Africa Reconciled. Die 
verzoent Congolese jongeren en jongeren 
uit andere Afrikaanse landen. Ongeacht 
hun etnische en religieuze verschil-
len. Beleidsmedewerkster nadia nsayi 
(nadia.nsayi@paxchristi.be) trok met de 
Congolese gast door België om te pleiten 
voor vrede in Congo. 

WELKE ROL VOOR BELGIë IN CONGO?
Twee thema’s stonden centraal in deze lobbytour. We ijverden 
voor meer steun aan de bestrijding van rebellengroepen in Oost-
Congo. België kan dat doen door Congolese militairen te blijven 
opleiden. Zo dragen we bij aan de opbouw van een professioneel 
leger in Congo. 

In 2014 werd het debat in Congo overheerst door een even-
tuele grondwetsherziening om president Joseph Kabila aan de 
macht te houden. Tijdens onze tour vroegen we een ondub-
belzinnige Belgische houding over de organisatie van eerlijke 
verkiezingen in overeenstemming met de Congolese grond-
wet. We brachten deze boodschap ook aan de kabinetten van 
ministers Didier Reynders (Buitenlandse Zaken) en Alexander 
De Croo (Ontwikkelingssamenwerking) naar aanleiding van hun 
Congoreis. Deze vond plaats in februari 2015.

EEN RONDE LANGS BELGISCHE POLITICI
We werden ontvangen door de toenmalige Senaatsvoorzitter 
Sabine de Bethune en we hadden een gesprek met de 
Kamerfractie van de meerderheidspartij CD&V. Bij de oppositie 
ontmoetten we Dirk Vandermaelen (sp.a), volksvertegenwoordi-
ger en voorzitter van de commissie Buitenlandse Betrekkingen. 

Met dit initiatief zetten we Congo hoger op de politieke agenda. 
We deelden ook aanbevelingen voor initiatieven in het parlement. 
In overleg met Belgische ngo’s besliste de buitenlandcommissie 
om in 2015 hoorzittingen te organiseren over Centraal-Afrika. 
Het vredesproces in Congo zal uitgebreid aan bod komen. Die 
hoorzittingen moeten de regering Michel I aanmoedigen om de 
beloofde strategische nota te schrijven voor het Belgisch beleid 
in Centraal-Afrika. 

INSPIRERENDE BOODSCHAP
In Vlaanderen horen we zelden de stem van jonge Congolese 
vredesactivisten. Daarom kozen we om niet enkel politici te laten 
kennismaken met Pascal Mugaruka. We richtten ons ook naar 
journalisten en een breder Vlaams en Brussels publiek.

Samen met plaatselijke organisaties en Congolese verenigingen 
organiseerden we lezingen. Meer dan honderd mensen kwamen 
naar onze Congolese gast luisteren in Antwerpen, Brugge, Leuven, 
Roeselare en Brussel. Hij legde ook interviews af voor VRT en 
Kerk & Leven. Zo bereikte zijn hoopvolle, inspirerende boodschap 
een ruim en divers publiek.

Case 2: lObbyen meT jOnge VredesaCTiVisT uiT OOsT-COngO
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Case 3: duurzaam beheer Van naTuurlijke 
rijkdOmmen in laTijns-amerika

Grondstoffenontginning heeft vaak grote sociale en ecologische 
gevolgen voor lokale gemeenschappen op het platteland. Daarom 
zet Broederlijk Delen de komende jaren in op lobby- en sensibili-
seringswerk rond dit thema. 

In september 2014 startte Wies Willems (Wies.Willems@ 
broederlijkdelen.be) als beleidsmedewerker natuurlijke rijkdom-
men. Het aanklagen van mensenrechtenschendingen zal centraal 
staan in zijn werk. Met focus op partnerlanden van Broederlijk 
Delen in Latijns-Amerika.

Samen met onze partnerorganisaties in die landen verdedigt Broederlijk Delen inter-
nationaal erkende rechten, zoals het recht op voorafgaande raadpleging van gemeen-
schappen en het recht op vreedzaam protest. Daarnaast pleiten we ook voor bindende 
mensenrechtenwetgeving voor bedrijven. We maken concrete gevallen van schendingen 
bekend bij beleidsmakers en het bredere publiek. De Europese unie en België spelen 
via hun handels- en politieke relaties een belangrijke rol in dit verhaal.

In 2014 lag het accent van het werk vooral op de voorbereiding van de campagne van 
2015 ‘Marco is een boer en wil dat blijven.’ Deze focuste op het recht op water van de 
Peruviaanse boer. En de bedreiging van dit recht door de oprukkende mijnbouw in Peru. 

nu

binnenkOrT?

Case 4: Familiale landbOuW in de kijker

INTERNATIONAAL JAAR 
FAMILIALE LANDBOuW
De Verenigde Naties (VN) riepen 2014 uit 
tot Internationaal Jaar van de Familiale 
Landbouw. Hiermee gaf de VN aan 
dat familiale landbouwers cruciaal zijn 
in het aanpakken van de wereldwijde 
voedselproblematiek.

Er zijn ongeveer 500 miljoen familiale 
landbouwbedrijven op deze planeet. 
In vele ontwikkelingslanden heeft een 
overgrote meerderheid van de landbouw-
bedrijven een familiaal karakter. Samen 
produceren ze 70 % van al het voedsel.

Bij de lancering van het Internationaal 
Jaar benadrukte José Graziano da Silva, 
directeur van de Food and Agriculture 
Organisation (FAO), het potentieel van 
de familiale landbouw. “De uitdaging 
vandaag is een zoektocht naar echte 
duurzame landbouwsystemen die vol-
doende voedsel kunnen produceren. 
Familiale landbouw is het best geplaatst 
om die vraag in te vullen.” Het internati-
onale jaar moet deze boodschap helpen 
verspreiden. 

BELANGRIJK THEMA VOOR 
BROEDERLIJK DELEN
Familiale landbouw is natuurlijk niet 
nieuw voor Broederlijk Delen. Familiale 
boeren staan centraal in onze werking 
in de verschillende partnerlanden. Onze 
campagnes van 2013 en 2014 gingen 

over familiale landbouw. Ook ons politiek 
werk rond voedselzekerheid pleit voor 
meer middelen en mogelijkheden voor 
familiale landbouwers.

Wat ontbrak? Een eenduidig kader dat 
ons toelaat om te bepalen waar we wel 
en niet op inzetten. In 2014 startten we 
een proces om tot zo’n kader te komen. 
Daarin zouden we familiale landbouw 
promoten als een volwaardig alternatief 
voor grootschalige, industriële productie 
om de bevolking te voeden. We stelden 
een sneuveltekst op rond familiale land-
bouw. We vroegen daarvoor input aan 
het uitgebreide netwerk van Broederlijk 
Delen in het Zuiden.

In november 2014 zouden we een 
conferentie rond familiale landbouw 
organiseren in Burkina Faso. Daar zou-
den een vijftigtal deelnemers uit Afrika 
(partnerorganisaties en Broederlijk 
Delenmedewerkers) samen met een 
beperkte delegatie uit Latijns-Amerika 
discussiëren over volgende uitdaging: 
Hoe kunnen we een voedselsysteem 
uitbouwen dat gebaseerd is op familiale 
landbouw? Een systeem dat voor iedereen 
een waardig leven kan garanderen?

POLITIEKE CRISIS
De politieke actualiteit in Burkina Faso 
stak stokken in de wielen. In volle voor-
bereiding voor het seminarie liepen de 
spanningen in het land op. Het begon 
als een volksprotest tegen een geplande 

grondwetswijziging om de zittende pre-
sident een derde ambtstermijn te gun-
nen. Dat protest veranderde in een eis 
om diens ontslag. Na drie dagen vertrok 
president Blaise Compaoré en nam het 
leger de macht over.

In de protesten vielen een dertigtal doden 
en flink wat gewonden. Onze partner-
organisatie Organisation Démocratique 
de la Jeunesse du Burkina Faso (ODJ), 
een jongerenbeweging, stond mee op 
de barricades. In het heetst van de strijd 
verloren zij vijf van hun kameraden. ODJ 
riep het leger op om de macht zo snel 
mogelijk over te dragen aan een over-
gangsregering gevormd door burgers. En 
om de grondwet in ere te herstellen.

uITSTEL MAAR GEEN AFSTEL
In deze context werd besloten om het 
seminarie, gepland voor eind novem-
ber, uit te stellen naar een latere datum. 
uiteindelijk kozen we voor januari 2015. 

jo dalemans 
(Jo.Dalemans@broederlijkdelen.be) 
beleidsmedewerker recht op voedsel.
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SENSIBILISEREN EN AANZETTEN TOT AcTIE

WAAROM SENSIBILISEREN EN AANZETTEN 
TOT ACTIE?
Broederlijk Delen is ervan overtuigd dat we met zijn allen iets 
kunnen doen om de ongelijkheid in de wereld weg te werken. Er 
is voldoende rijkdom om iedereen een waardig bestaan te geven. 
Waar ook ter wereld. Maar we moeten delen. En herverdelen. 
En daarbij rekening houden met de grenzen van onze planeet. 
We hebben maar één aarde. Iedereen is verantwoordelijk om 
hiervoor zorg te dragen.

Als solidariteitsbeweging is het onze plicht om mensen correct 
te informeren en sensibiliseren. Ook in eigen land. Over wat er 
gaande is in de landen waar we actief zijn. En de thema’s waar we 
al vele jaren expertise rond opbouwen. Een uitdaging, ondanks de 
grote hoeveelheid informatie die vandaag de dag voor iedereen 
gratis toegankelijk is. Want het publiek wordt niet altijd correct 
geïnformeerd. Er is een gebrek aan duidelijke informatie over de 
uitdagingen waar we voorstaan en het inzicht erin. Bovendien 
daalt het draagvlak voor ontwikkelingssamenwerking. 

Broederlijk Delen gaat verder dan informeren en sensibiliseren. 
We zetten aan tot actie. ‘Het Zuiden’ is geen ver-van-mijn-bed-
show. Wat ik hier en nu doe, heeft een impact elders. Positief 
en/of negatief.

Door mensen te informeren, sensibiliseren en aan te zetten tot 
actie, roepen we op tot concrete solidariteit. Dat doen we het 
hele jaar lang. Maar vooral tijdens onze jaarlijkse campagne. Die 
vindt plaats tijdens de vasten, veertig dagen voor Pasen.

BROEDERLIJK DELEN IN EIGEN SAMENLEVING
2014 was het eerste jaar waarin we aan de slag gingen met onze 
nieuwe strategische oriëntaties. Die oriëntaties zijn een verta-
ling van onze visie en ambities. Ze geven aan welke richting we 
zullen uitgaan, tot 2019.

‘Meer aanwezig zijn in eigen samenleving’ is een van die ambi-
ties. Ontwikkelingsvraagstukken zijn namelijk geen kwestie meer 
van Noord of Zuid. De ongelijkheid neemt overal toe. Zowel in de 
landen waar Broederlijk Delen actief is als in eigen samenleving. 
De problemen die we aanpakken, kennen geen grenzen. Eén 
wereld. Dat is het uitgangspunt. Daarom werken we samen met 
andere organisaties. Bijvoorbeeld met Catapa, Bos+ en Studio 
Globo rond het project Second Life@School (www.second-life.
be). Of met Chiro en Noord-Zuid Studenten om meer jongeren 
te bereiken. En we ondertekenden de alternatieve september-
verklaring van Hart Boven Hard. Vandaag nemen we nog steeds 
deel aan hun acties.

Ook het ‘promoten van een andere levensstijl’ staat bovenaan 
onze agenda. Steeds meer hebben en willen, biedt niet veel 
toekomst. Integendeel. Het klimaat lijdt eronder, de voorraad 
grondstoffen daalt sterk en heel wat mensen raken sociaal geïso-
leerd. Daarom zeggen wij dat genoeg goed is. Een duurzame 
wereld zonder ongelijkheid: daar streven we naar. In 2014 zetten 
we de eerste stappen: hoe pakken we dit aan?

2014: EEN VERNIEuWD AANBOD
In 2014 hebben we extra inspanningen geleverd om ook buiten 
de campagneperiode mensen warm te maken voor Broederlijk 
Delen. En samen met ons de strijd aan te gaan tegen ongelijk-
heid. Een mooie kans om nieuwe mensen te bereiken, en zo de 
beweging te verbreden. 2014 was een jaar van ‘eerste keren’.

Zo organiseerden we vier Rwanda-avonden waarbij we telkens 
een kenner, een mening, en een perspectief over Rwanda aan 
bod lieten komen. Een mooie samenwerking tussen collega’s 
uit verschillende afdelingen van Broederlijk Delen en externen. 
In het onderwijs zetten we verder in op het ondersteunen van 
leerkrachten door hen educatieve modellen en lesmateriaal op 
maat aan te bieden. En we lanceerden met de steun van VAIS het 
nieuwe initiatief Second Life@School. Daarbij roepen we scholen 
op hun oude spullen een nieuw leven te geven.

In 2014 tilden we de Noord-Zuid quiz op een hoger niveau: niet 
twee, maar vier studentensteden namen het tegen elkaar op! 
Goed voor 516 deelnemers. Het Wereldkamp voor jongeren, dat 
elk jaar plaatsvindt in de Hoge Rielen, kreeg dit jaar ook een 
editie voor jonge gezinnen: Kamping Noord-Zuid. Het was direct 
een succes: 43 volwassenen en 58 kinderen gingen vijf dagen 
aan de slag met allerlei thema’s die te maken hebben met een 
duurzame levensstijl. Voor de sportievelingen organiseerden we 
in 2014 dan weer een extra weekend Dwars door België. 

DIENST NOORD TEGEN ONGELIJKHEID
Mensen sensibiliseren en aanzetten tot actie is de hoofddoelstel-
ling van de dienst Noord van Broederlijk Delen. Deze bestaat uit 
vier teams (team Communicatie, team Fondsenwerking, team 
Jongeren en Onderwijs en team Vrijwilligerswerk) en vijf regio-
nale diensten met telkens twee vertegenwoordigers. De dienst 
wordt geleid door een diensthoofd en ondersteund door een 
sterk secretariaat.
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In de campagne komen de verschillende doelstellingen van onze 
werking in Vlaanderen en Brussel samen:

1. we informeren en sensibiliseren de bevolking;

2.  we zetten mensen aan om na te denken over hun eigen manier 
van leven en hun gedrag te veranderen;

3.  we werven de nodige fondsen om onze doelstellingen te 
kunnen realiseren; 

4.  we voeren druk uit op de regionale, nationale en/of interna-
tionale overheden om hun beleid aan te passen.

CAMPAGNE 2014: TOEKOMST PLANTEN IN 
SENEGAL
Voldoende voedsel, het hele jaar door. En zo het platteland 
opnieuw leefbaar maken. Dat thema stond centraal in de cam-
pagne van 2014. Het zorgde voor continuïteit: de campagne van 
2013 ging over honger in Oeganda.

Het gezicht van de campagne 2014 was de toen 25-jarige 
Ibrahima. Hij stond symbool voor vele jongeren op het Senegalese 
platteland (zie ook p 7: Case Senegal). Door de droogte slagen 
de boeren er vaak niet in om voldoende voedsel te produceren 

voor het hele jaar. Vele jongeren trekken daarom tijdelijk naar de 
stad. Op zoek naar werk, en dus een extra inkomen. Het leven in 
de stad en op het platteland raakt daardoor ontwricht. Bovendien 
liggen de jobs in de stad niet zomaar voor het rapen.

Broederlijk Delen en zijn partnerorganisaties begeleiden jon-
geren zoals Ibrahima zodat ze voldoende kunnen produceren. 
Dan moeten ze hun omgeving niet verlaten voor een onzeker 
avontuur in stad.

VLAANDEREN VOOR SENEGAL
Vlaanderen toonde zich massaal solidair met Ibrahima. Dankzij 
de enorme inzet van duizenden vrijwilligers en schenkers kunnen 
jongeren, zoals Ibrahima, een toekomst uitbouwen in hun eigen 
dorp. En zo hun eigen plannen realiseren.

Die mobilisatie gebeurde natuurlijk niet zo maar. Om de cam-
pagne te doen leven in Vlaanderen, ontwikkelen we elk jaar 
heel wat materiaal op maat van onze schenkers en vrijwilligers: 
educatieve modellen, een achtergronddossier, advertenties, 
affiches, liturgische producten, een campagnepagina online, 
campagnefilms, enzovoort. Zo vindt iedereen, jong en oud, zijn 
gading bij Broederlijk Delen.

Case 1: 40 dagen CamPagne: Van asWOensdag TOT Pasen

Broederlijk Delen brengt mensen in Vlaanderen en Brussel in beweging. We maken hen warm om 
zich in te zetten voor wereldwijde solidariteit. Dat doen we het hele jaar lang. Met één hoogtepunt: 
de jaarlijkse campagne tijdens de vasten. We roepen mensen op om te praten over ons werk, geld 
te schenken, acties te organiseren, en na te denken over hun eigen manier van leven. Zo maken we 
van de vasten een moment van solidariteit met onze partnerorganisaties in het Zuiden.



DE KRACHT VAN MEDIA
Zowel online- als offlinemedia blijven van essentieel belang om 
de bevolking te informeren. En de publieke opinie te vormen. 
Zo brachten de animatiefilmpjes boer zoekt Toekomst, die we 
verspreidden via youtube en op onze website, een hele online 
community in beweging. Met boer zoekt Toekomst daagden 
we de mensen uit om na te denken over de vraag: Hoe wil jij dat 
ons voedsel in de toekomst geproduceerd wordt? Aan de hand 
van drie animatiefilmpjes schetsten we drie mogelijke scenario’s. 
Mensen werden gevraagd om in groep of per klas een stem uit 
te brengen. Wat 2.105 groepen ook deden.

Door regelmatig op Facebook te posten over onze campagne, 
maar ook over onze werking in Senegal en elders, groeide onze 
Facebook-gemeenschap met 171 personen. Via Facebook berei-
ken we ook een nieuw publiek: twintigers en dertigers die geïn-
teresseerd zijn in ontwikkelingssamenwerking. Twitter gebruiken 
we vooral om journalisten te bereiken. Maar ook om zelf op de 
hoogte te blijven van wat er leeft in de samenleving omtrent de 
thema’s waar Broederlijk Delen rond werkt.

171.767 mensen vonden in 2014 de weg naar onze website. uit 
een extern onderzoek in 2014 bleek ook dat onze website vooral 
bezocht wordt door mensen die zich voor ons (willen) inzetten. 
Daarom zullen we in 2015 een website ontwikkelen die beter 
aansluit bij de behoeftes van deze bezoekers.

Om de werking van Broederlijk Delen en het campagneverhaal 
verder kenbaar te maken bij het brede publiek, zetten we elk 
jaar ook sterk in op de geschreven pers en audiovisuele media. 

Met resultaat: (de campagne van) Broederlijk Delen werd 518 
keer vermeld. Djibril, één van onze Senegalese getuigen, werd 
tijdens zijn verblijf in België een week lang gevolgd door het 
populaire televisieprogramma Iedereen Beroemd (Eén). 

DE KRACHT VAN ONDERWIJS
Sensibiliseren met oog op de toekomst: dat doe je het beste 
via het onderwijs. Broederlijk Delen heeft de luxe om te mogen 
rekenen op een onvoorwaardelijk engagement van, en in, vele 
scholen: zowel in het basisonderwijs als het secundair onderwijs. 
We ondersteunen hen via een aanbod op maat.

Voor het basisonderwijs betekent dat een waaier van educatieve 
materialen: een fotoset voor kleuters, een film op dvd, enzovoort. 
Ook voor het secundair onderwijs ontwikkelen we elk jaar ver-
schillende materialen, waaronder een lessenmap. En we bieden, 
samen met Via Don Bosco, een inleefreis aan: zestien 6e-jaars 
en vier leerkrachten trekken tijdens de kerstvakantie naar het 
campagneland. Daar worden ze ondergedompeld in het land en 
zijn cultuur. Ze bezoeken verschillende lokale partnerorganisaties 
van Broederlijk Delen. Zo maken ze kennis met hun manier van 
werken. En zien ze met eigen ogen hoe de mensen ter plaatse 
hun plannen waarmaken.

De campagne van Broederlijk Delen leefde in 2014 sterk in het 
onderwijs. In cijfers uitgedrukt, betekende dat het volgende:

 ➜ 1.045 scholen maakten gebruik van campagnemateriaal
 ➜ 698 scholen kregen vorming en/of begeleiding van de 

regionale medewerkers van Broederlijk Delen
 ➜ 758 basisscholen gebruikten de fotoset voor kleuters 

(Codou in Senegal), de handleiding van Spoor ZeS (Mangi 
Fi) voor leerkrachten lager onderwijs en/of de campagne-
dvd met onder andere het filmpje Een dag in het leven 
van Mame Mor in Senegal

 ➜ 287 secundaire scholen gebruikten de lessenmap, vak-
gebonden lessen, het jongerenspel van Spoor ZeS of de 
campagne-dvd

De scholen voerden ook massaal actie:

• 375 Koffiestops
• 98 Kilometers voor het Zuiden
• 80 solidaire maaltijden
• En nog vele eigen, creatieve acties

zwaarbeladen naar de top: Leerlingen én leraren van het Spectrumcollege 
(Beringen) wandelden 10 km naar de top van de mijnterril van hun stad. 
Iedereen droeg een rugzak met keien. Die verwijzen naar de stenen die 
Senegalezen verslepen om dijkjes aan te leggen. Zo gaan ze de strijd 
aan tegen erosie. Eenmaal de top bereikt, vormden alle leerlingen het 
woord Broederlijk Delen.
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multiculturele koffiestop: Leerlingen die aan de schoolpoort op djembés 
spelen om ouders, leerlingen en sympathisanten te begroeten. Exotische 
muziek die over de speelplaats weergalmt. En zoetigheden van overal in 
de wereld. In de Sint-Michielsschool in Jette weten ze hoe ze de Koffiestop 

kunnen doen leven op school.

DE KRACHT VAN VRIJWILLIGERS EN DIRECTE 
SOLIDARITEIT
Onze vrijwilligers zijn de motor van de beweging die Broederlijk 
Delen is: zij dragen onze missie, visie en werking uit over het 
hele land. Elk jaar opnieuw komt dat sterk tot uiting tijdens de 
campagne. Zo verdiepten 3.687 vrijwilligers zich in het cam-
pagnethema tijdens een vorming. Ze organiseerden 1.764 cam-
pagneactiviteiten, waaronder 170 infoactiviteiten, 458 solidaire 
maaltijden, 86 huis-aan-huisomhalingen en 897 Koffiestops.

We stimuleren de inzet voor wereldwijde solidariteit ook door 
ontmoetingen te organiseren tussen mensen in Vlaanderen en 
Brussel en mensen in het Zuiden. Dat doen we op drie manieren: 
inleefreizen, fietstochten en onze getuigenwerking.

Tijdens een inleefreis krijgen vrijwilligers de kans om het cam-
pagneland, in 2014 Senegal, beter te leren kennen. Ze bezoeken 
ook verschillende partnerorganisaties van Broederlijk Delen. De 
fietstochten in het Zuiden zijn een kans om solidariteit en spor-
tiviteit met elkaar te verzoenen (zie ook p 23).

Tijdens elke campagne ontvangen we enkele gasten uit het 
campagneland (getuigenwerking). In 2014 verbleven tien 
Senegalezen in verschillende gastgezinnen verspreid over 
Vlaanderen. Zij leerden onze samenleving van dichtbij kennen 
en brachten hun verhaal. Zo komt het Zuiden letterlijk naar hier. 
Een ijzersterke formule.

6 april 2014. dwars door limburg. Waar sport, solidariteit en het 
Limburggevoel elkaar ontmoeten. Lopers die alle 44 Limburgse gemeen-
ten doorkruisten, een groepsrun vanuit Genk en een Wereldfeest in 
Diepenbeek. Goed voor 1.000 enthousiaste deelnemers.

lanceermoment: 1.820 mensen namen deel aan één van de negen 
regionale lanceermomenten. Voor 503 onder hen was het de eerste 
deelname. Tijdens zo’n lanceermoment lichten we de campagne en de 
verschillende campagneacties toe. De aanwezigen kunnen ook de mate-
rialen inkijken en vragen stellen aan medewerkers van Broederlijk Delen.
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Sportieve mensen zijn ook solidair. Dat wisten we bij Broederlijk 
Delen al langer. Daarom organiseren we sinds 2010 een aantal 
fietstochten in binnen- en buitenland waar sportiviteit en solida-
riteit hand in hand gaan. Onze bekendste fietstocht, Dwars door 
België, is ondertussen uitgegroeid tot een vaste waarde op de 
fietskalender van heel wat mensen. 

Dwars Door België is een driedaagse tocht voor wielertoeris-
ten en mountainbikers. Het doel: in drie dagen fietsen van het 
geografisch noordelijkste punt van België (Meersel-Dreef) naar 
het zuidelijkste punt (Torgny). Dat is ongeveer 400 km in totaal, 
gemiddeld 130 km per rit. Naast deze sportieve uitdaging serve-
ren we de deelnemers ook een solidaire uitdaging: elke fietser 
zamelt immers minstens 500 euro in voor Broederlijk Delen. 

EEN SuCCESFORMuLE 
Een prachtig parcours langs de mooiste landschappen die ons 
landje rijk is. Het verleggen van je grenzen. Zorgeloos fietsen. De 
broederlijke gezelligheid onder de deelnemers. En het feit dat 
je, al fietsend, toch ook een steentje bijdraagt aan een betere 
wereld. Het zijn allemaal factoren die ervoor gezorgd hebben 
dat Dwars door België de laatste jaren is uitgegroeid tot een 
groot succes. 

Dwars door België werd voor het eerst georganiseerd in 2011. 
In vier jaar tijd verviervoudigde het aantal deelnemers: in 2014 
stonden maar liefst 205 deelnemers aan de start. Zij zamelden 
samen 169.961,55 euro in. In een enquête na afloop van het 
evenement gaven de deelnemers de tocht gemiddeld een tevre-
denheidsscore van 9,2/10.

VEEL MEER DAN FONDSENWERVING 
De laatste jaren is het landschap in Vlaanderen enorm veranderd. 
Als vrijwilligersbeweging worden we geconfronteerd met een 
hele reeks uitdagingen. De manier waarop mensen zich vandaag 
engageren, is niet meer dezelfde dan pakweg tien jaar geleden. 
Via de fietsevenementen wil Broederlijk Delen daarop inspelen. 

Oorspronkelijk zagen we Dwars door België als een nieuw kanaal 
om fondsen te werven. Maar al snel bleek dat het veel meer bete-
kent voor Broederlijk Delen dan alleen geld in het laatje brengen. 

In de eerste plaats slagen we erin om via de fietsevenementen 
een nieuw publiek te bereiken. Door het aangename (fietsen) 
aan het zinvolle (geld inzamelen) te koppelen, overtuigen we 
mensen die zich anders nooit zouden inzetten voor het goede 
doel. En het bereik van zo’n evenement is ook veel groter dan 
enkel de deelnemers. Om het sponsorbedrag bijeen te krijgen, 
dragen de fietsers het verhaal van Broederlijk Delen op hun 
beurt uit: bij vrienden, familie, collega’s, buren, enzovoort. Elke 
Dwarsfietser bereikt gemiddeld een twintigtal schenkers en een 
honderdtal supporters en sympathisanten.

VAN FIETSER NAAR VRIJWILLIGER
Vaak gaat het engagement van onze fietsers veel verder dan het 
inzamelen van die 500 euro. Ze leren Broederlijk Delen ook beter 
kennen. Dankzij de informatie over (het werk van) Broederlijk 
Delen voor en tijdens de tocht. Op dat moment wordt Dwars 
door België meer dan alleen fietsen en krijgt het doel meer 
vorm. Veel fietsers keren naar huis, moe, tevreden, en gebeten 
door de Dwarsbacterie. Het worden echte ambassadeurs van 
Broederlijk Delen en de sportieve evenementen. Of hoe fietsers 
vrijwilligers worden. 

solidair fietsen in het zuiden

In 2014 trokken ook 45 fietsliefhebbers met het hart op 
de juiste plaats naar het Zuiden: 24 naar Burkina Faso 
(Dwars door Burkina) en 21 naar Nicaragua (Dwars door 
Nicaragua). Ze doorkruisten het land op de mountainbike 
en gingen op bezoek bij onze lokale partnerorganisaties. 
Zo maakten ze kennis met onze werking ter plaatse en de 
boeren voor wie ze geld inzamelden. 

Dat ‘ter plaatse gaan kijken’ en de mogelijkheid om met 
de lokale bevolking te praten, is een goede manier om 
mensen warm te maken voor Broederlijk Delen en dat 
zo te houden. Mensen zien met hun eigen ogen hoe we 
werken en welke resultaten we bereiken. En geloven in de 
aanpak van Broederlijk Delen. We bereiken ook een nieuw 
publiek met deze sportieve evenementen: mensen die via 
hun hobby (fietsen) werken aan internationale solidariteit.

Case 2: dWars dOOr belgië: grenzelOze sOlidariTeiT
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uNIEKE KANS OM GAZA IN DE KIJKER TE 
PLAATSEN
Voor Broederlijk Delen was de deelname aan Zuiddag een kans 
om het werk rond Israël en Palestina in de kijker te plaatsen. 
We konden inzoomen op de moeilijke politieke en humanitaire 
situatie in de Gazastrook. Tegelijk konden we een ander, men-
selijk gelaat van Gaza tonen. We lieten zien hoe jongeren zich 
vreedzaam verzetten via toneel, verbeelding en veerkracht. 

Zuiddag was ook een unieke gelegenheid voor de dienst 
Internationale Programma’s, de dienst Noord en het team Politiek 
om de schouders samen onder een project te zetten. Al het werk 
gebeurde gezamenlijk: de deelname aan de selectie in novem-
ber 2013, de finale in januari 2014, de uitwerking van educatief 
materiaal in de lente, de voorbereidingen voor de geplande reis 
van Vlaamse jongeren naar Gaza in juli, de reis van Palestijnse 
jongeren naar België, enzovoort.

DRAmA EN DROmEN IN GAZA mET ZUIDDAG
OF HOE DE DRIE WERKDOMEINEN VAN BROEDERLIJK DELEN SAMENKOMEN IN ÉÉN PROJECT

Broederlijk Delen was in 2014 de partner van Zuiddag. Deze 
organisatie voor en door jongeren voert jaarlijks de campagne 
Work for Change. Daarbij gaan Vlaamse en Brusselse scholieren 
één dag niet naar school, maar kruipen ze in de kleren van 
beroepskrachten. Hun loon staan ze af aan een organisatie in 
het Zuiden.

Op donderdag 16 oktober gingen 14.000 jongeren aan het werk 
voor onze Palestijnse partnerorganisatie Theatre Day Productions 
(TDP). Centraal in de campagne stond het recht op jong zijn. Een 
recht dat allesbehalve evident is in Gaza.

gaza heeft een oppervlakte van 360 km2. Het gebied is 
vijf tot vijftien km breed en 45 km lang. Dat is ongeveer 
de afstand tussen Oostende en De Panne. 

In de Gazastrook wonen meer dan 1,6 miljoen mensen. Dat 
zijn maar liefst 4.700 mensen per vierkante kilometer (ter 
vergelijking: in België wonen 342 mensen per vierkante 
kilometer). De meerderheid is jonger dan achttien.

De situatie voor jongeren in Gaza is zorgwekkend. Door het 
aanhoudende conflict tussen Israël en Palestina worden hun 
basisrechten dagelijks geschonden. Het Israëlische leger 
stelt de burgers in Gaza systematisch bloot aan geweld. 
Tussen 2008 en 2014 vochten Israël en de islamitische 
Palestijnse beweging Hamas drie gewapende conflicten uit.

Gaza is ook afgesneden van de rest van de wereld: Israël 
legde in 2007, na de machtsgreep van Hamas, een blok-
kade op. Deze islamitische organisatie legt haar uiterst con-
servatieve visie op aan de inwoners van Gaza en onderdrukt 
onder meer hun recht op vrije meningsuiting. De stem van 
jongeren wordt onvoldoende gehoord en gewaardeerd. 
Vele jongeren zijn wanhopig op zoek naar een manier om 
zich uit te drukken en te ontspannen. 



DE DROOM VAN THEATRE DAy PRODuCTIONS
TDP wil aan de noden van Palestijnse jongeren tegemoet komen. 
Hun droom is simpel: elke jongere minstens één dag de moge-
lijkheid bieden kennis te maken met theater. Theater is het 
instrument bij uitstek om jongeren de kans te geven trauma-
tische gebeurtenissen te verwerken, zich te ontspannen en te 
ontplooien.

TDP wil dat theater en creatieve activiteiten een vast onderdeel 
zijn van het leven van Palestijnse jongeren. Daarom werkt ze 
samen met het officiële onderwijssysteem. Maar ook met lokale 
organisaties die met en voor kinderen en jongeren werken. En 
TDP biedt jongeren een opleiding in theater aan. Om zich te 
leren uitdrukken, om kritisch te leren denken en de kracht van 
werken in groep te ervaren. En om op een vreedzame manier 
met conflicten te leren omgaan. 

Het doel is om jongeren te laten uitgroeien tot zelfstandige 
leiders in de culturele sector. Leiders die alle aspecten van een 
theatergezelschap zelf kunnen dragen. Bovenal kan TDP met en 
voor jongeren een veilige ruimte creëren, waar ze opnieuw hoop 
kunnen vinden voor de toekomst. 

VLAAMSE EN PALESTIJNSE JONGEREN BEZOE-
KEN ELKAAR
Een belangrijk onderdeel van Zuiddag is de uitwisseling van 
jongeren: vier Vlaamse jongeren zouden in augustus naar Gaza 
reizen, twaalf Palestijnse jongeren in oktober naar België. We 
wisten op voorhand dat dit niet evident zou zijn. Hoe bereid je 
Vlaamse jongeren voor op een reis naar een conflictgebied? Hoe 
krijg je jongeren weg uit een gebied waar nauwelijks iemand 
mag reizen?

In het voorjaar bereidden we de vier Vlaamse jongeren intensief 
voor op hun verblijf in de Gazastrook. Ondertussen selecteerde 
en trainde TDP twaalf jongeren die in oktober naar België zouden 
reizen. Op 8 juli 2014 brak er echter een nieuwe oorlog uit tussen 
Israël en Hamas. Noodgedwongen werd de reis naar Palestina 
en Israël geannuleerd. We besloten dat de Belgische jongeren 
mee konden reizen met de Vredestocht van Broederlijk Delen en 
Pax Christi Vlaanderen. Ze konden niet naar Gaza, maar maakten 
toch kennis met de realiteit op het terrein.

De vraag was echter of de Palestijnse jongeren naar België zou-
den kunnen reizen. De oorlog duurde tot eind augustus en was 
bijzonder traumatisch. Sommige jongeren verloren familieleden. 
Allen waren ze aangeslagen door de angst en de onzekerheid. 
Toch besloten ze om ervoor te gaan. TDP zette alles op alles om 
hen via Rafah, aan de grens met Egypte, naar België te laten 
reizen. De jongeren kwamen toe op 1 oktober. Na een bijzonder 
slopende reis van meer dan twee dagen.

TuSSEN DROOM EN DAAD: DE uITVOERING 
VAN HET PROJECT 
De Palestijnse jongeren bleven tot 19 oktober in België en gaven 
het beste van zichzelf. Ruim 80 scholen kregen een Palestijns duo 
op bezoek. Ze brachten telkens een presentatie over het recht 
op jong zijn in Gaza en voerden een toneelstuk op. In het kader 
van de ruimere activiteiten rond Zuiddag, zoals een lessenreeks 
en de werkdag Work for Change op 16 oktober, bereikten we 
155 secundaire scholen. 

Heel veel Vlaamse en Brusselse jongeren bleven niet onaange-
roerd na de persoonlijke presentatie van de Palestijnse jongeren. 

Bij het einde van de voorstellingen klampten de geëmotioneerde 
leerlingen én leerkrachten de jongeren aan met nog meer pran-
gende vragen. Contactgegevens werden uitgewisseld. De situatie 
in Gaza is voor iedereen die het theaterstuk en de presentatie 
beleefde al lang geen ver-van-mijn-bed-show meer.

Zuiddag werd een bijzonder geslaagd project. We konden de 
problematiek van Gaza op een creatieve manier zichtbaar maken 
bij jongeren en het brede publiek. Zuiddag kon ook op massale 
persbelangstelling rekenen. Enkele hoogtepunten: het VTM- en 
VRT-journaal in primetime, de voorpagina’s van Metro en Gazet 
Van Antwerpen, en meer dan 60 vermeldingen in verschillende 
regionale en nationale magazines en kranten.

WAT MET DE TOEKOMST? 
Nu bereikt TDP jaarlijks 30.000 jongeren. Met de financiële hulp 
van Zuiddag kan dat aantal de volgende vier jaar toenemen met 
maar liefst 16.500 jongeren. Een groot deel van de opbrengst zal 
naar personeelskosten gaan: dramadocenten, productieleiders, 
licht- en geluidstechnici, video- en animatiedocenten en artis-
tieke directie. Andere kosten zijn voor transport: reiskosten van 
jongeren om naar de theaterzaal of de workshops te komen, het 
huren van bussen voor klassen of voor het vervoeren van decors. 
En actiekosten: huur van zalen, kosten voor kostuums en decors, 
kosten voor publiciteit, enzovoort.

Daarnaast zijn er banden voor het leven gesmeed. De Vlaamse 
en Palestijnse jongeren blijven in contact met elkaar. Voor de jon-
geren uit Gaza was dit een gedroomde kans: ze konden bijleren, 
maar ook uitwisselen met jongeren uit een andere cultuur. Een 
kans die ze zelden krijgen. Dankzij Zuiddag konden de jongeren 
ook even ontsnappen uit de gevangenis waarin ze dagelijks leven. 
En de solidariteit in België was een grote opsteker. Met dit soort 
projecten wordt de blokkade doorbroken. De Palestijnse deel-
nemers waardeerden dat de Belgische jongeren zoveel moeite 
deden voor onbekenden in een ver land. Ze merkten dat hun 
verhalen en toneelstuk mensen raakten. En voelden zich daardoor 
minder afgesloten van de rest van de wereld.
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1. Visie en sTraTegie

1.1. Verklaring duurzaamheid (zie p. 2)

2. OrganisaTiePrOFiel

2.1. Tot en met 2.8.: zie gri-tabel op p. 26

2.9.  significante veranderingen tijdens 
verslagronde 

De nieuwe regelgeving van de overheid, met betrekking tot de 
programmawerking van ngo’s, voorziet vanaf 2017 de overscha-
keling naar een cyclus van tien jaar, verdeeld in programmacycli 
van vijf jaar. Daarom werd onze lopende strategische planning 
2014-2019 verlengd tot 2021.

In 2014 werd gestart met de realisatie van onze strategische 
oriëntaties. Daarbij stond de eerste oriëntatie centraal: het 
bevorderen van een alternatief ontwikkelingsmodel met het 
overstijgen van het klassieke Noord-Zuiddenken. Medewerkers 
en vrijwilligers konden kennismaken met het buen vivir zoals 
onze Latijns-Amerikaanse partnerorganisaties dit interpreteren.

Begin 2014 werd de verdere ontwikkeling van het kwaliteitsbe-
heer in Komyuniti, het samenwerkingsverband tussen Broederlijk 
Delen en Studio Globo, uitgewerkt. Op systeemniveau werden 
voor Komyuniti de domeinen bepaald die toelaten om een meer 
systematische aanpak te bekomen door de toepassing van EFqM 
en verdere invulling van de tien domeinen van het systeem van 
organisatiebeheer volgens het KB 2014 op elkaar af te stem-
men. Op praktisch niveau werden verschillende kwaliteitsacties 
opgestart.

Eind 2014 hebben Broederlijk Delen en Studio Globo het erken-
ningsdossier, met het oog op erkenning als programma-ngo in 
het kader van het KB 2014, ingediend. De dossiers van Broederlijk 
Delen en Studio Globo werden ontvankelijk verklaard. 

De procedure voor de oefening van de gemeenschappelijke 
contextanalyses over landen in het Zuiden met andere ngo’s, 
verplicht door de overheid, werd al in 2014 voorbereid. 

2.10. Onderscheidingen tijdens verslagronde

Op 11 februari ondertekenden we het charter Fairtrade@Work. 
Naar aanleiding daarvan kregen we de Havelaar met drie sterren.

3. VerslagParameTers

3.1. Verslagperiode

Dit jaarverslag betreft de periode 01.01.2014 tot en met 
31.12.2014.

3.2. datum meest recente verslag

Het vorige jaarverslag werd gepubliceerd in augustus 2014.

3.3. Periodiciteit verslaggeving

Broederlijk Delen publiceert elk jaar een jaarverslag in de maand 
juni.

3.4. Contactpunt

Lieve Herijgers, directeur: zie p. 2.

3.5. Proces voor bepaling inhoud verslag

De afdeling Communicatie bezorgt het directieteam een voorstel 
van de inhoud. Net als in 2013 hanteren we het GRI-kader. (G 3)

3.6. afbakening verslag

Het milieurapport beperkt zich tot het nationaal kantoor van 
Broederlijk Delen en zijn werknemers. Het maatschappelijk rap-
port betreft alle medewerkers van Broederlijk Delen.

3.7. specifieke beperkingen in de reikwijdte 
van het verslag

De lokale verplaatsingen van de werknemers en coöperanten 
in het Zuiden werden niet opgenomen. Wel hun internationale 
verplaatsingen.

3.8. basis die vergelijkbaarheid beïnvloedt

Doordat we al enkele jaren met het GRI-kader werken, kunnen 
we vergelijken met voorgaande jaren.

3.9. berekeningsgrondlagen

Voor de berekening van onze nationale CO
2
-uitstoot hebben we 

gebruik gemaakt van de Ecolifemodule die in opdracht van de 
Bond Beter Leefmilieu (BBL) werd ontwikkeld. Voor de berekening 
van de CO

2
-emissies van vluchten is de methode van CompenCO

2
 

gebruikt. Deze hanteert strengere criteria dan meer commerciële 
methodes.

3.10. gevolgen van eventuele herformulering

Niet van toepassing.

3.11. significante veranderingen

Geen significante verandering ten opzichte van vorige verslag-
periode qua meetmethoden.

3.12. Overzichtstabel

GRI-overzichtstabel met overzicht van de behandelde indicatoren: 
zie p. 26.

4.  besTuur, VerPliChTingen en 
beTrOkkenheid

4.1. bestuursstructuur 

Broederlijk Delen is een vzw met als hoogste gezag de Algemene 
Vergadering (AV). De AV bestaat uit: 

a)  personen voorgedragen door de Raad van Bestuur (RvB) op 
voorstel van instanties zoals de bisschoppen, verschillende 
gefedereerde organisaties en leden die instaan voor verrui-
ming en verbreding;

ALGEmENE INfO GRI
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b)  personen voorgedragen door de regionale stuurgroepen en de 
RvB. Zij zijn aangesteld voor een termijn van vier jaar, volgens 
de bepalingen van het huishoudelijk reglement.

De AV kiest de leden van de RvB, bepaalt onder andere de alge-
mene politiek van de vereniging, keurt de jaarrekeningen en de 
begroting goed en geeft kwijting aan de bestuurders voor het 
gevoerde beleid. Ze komt tweemaal per jaar samen.

De RvB komt maandelijks samen, behalve in de zomermaan-
den. Hij neemt, in uitvoering van artikel 22 van de statuten, 
de nodige initiatieven om de beleidslijnen van de organisatie 
te bepalen. Hij is verantwoordelijk voor het personeelsbeleid, 
het financieel beleid en het beleid op vlak van communicatie, 
beweging, programmawerking, fondsenwerving en politiek werk. 
Dat gebeurt in een goede samenwerking met de bestaande 
beleidscommissies, respectievelijk de commissie Noord en de 
commissie Internationale Programma’s. Beide commissies werken 
in opdracht van de RvB. De voorzitters van de commissies maken 
als stemgerechtigd lid deel uit van de RvB. Het beleid dat door 
de RvB en de AV is uitgetekend, wordt door het directieteam 
en de staf geïmplementeerd. De voorzitter zit zowel de AV als 
de RvB voor. 

Het vademecum legt de visie en de werkprocedures voor alle 
medewerkers vast.

4.2. rol van de voorzitter

De voorzitter van de vzw is een onafhankelijke en onbezoldigde 
vrijwilliger die geen mandaat heeft binnen de operationele 
werking van de organisatie. Zij/hij heeft een mandaat van vier 
jaar dat één keer hernieuwbaar is.

4.3.  aantal onafhankelijken en/of 
niet-leidinggevenden

Voor de AV zijn 70 mandaten beschikbaar (56 ingevuld in 2014). 
Directieteam en afgevaardigden van het personeel zetelen als 
waarnemer in de AV. In de RvB zetelen maximum negen leden 
(zes in 2014). Ze zijn allen onafhankelijk en onbezoldigd. Geen 
van hen heeft een leidinggevende functie binnen de organisa-
tie. De directeur is waarnemend lid van de Raad van Bestuur. 
De directeur van Welzijnszorg en een vertegenwoordiger van 
de bisschoppenconferentie nemen als waarnemer deel aan de 
vergadering.

4.4.  aanbevelingsmogelijkheden/
medezeggenschap

De medewerkers van Broederlijk Delen hebben medezeggen-
schap via:

• de diensthoofden en de directeur;
• de dienstvergaderingen;
• de personeelsdienst;
• de jaarlijkse personeelsvergaderingen;
• de syndicale delegatie en het Comité voor Preventie en 

Bescherming op het Werk (CPBW).

4.14. Overzicht relevante belanghebbenden

De institutionele en medefinanciers (zie lijst p. 37), de organisa-
ties die gratis kennis en expertise leveren, onze schenkers, onze 
vrijwilligers, onze medewerkers en onze partnerorganisaties in 
het Zuiden zijn de relevante belanghebbenden van Broederlijk 
Delen.

4.15. inventarisatie/selectie belanghebbenden

Het proces om te bepalen welke groepen belanghebbenden wij 
selecteren (zie 4.14.), werd in het directieteam vastgelegd (com-
municatie- en fondsenwervingsplan) en bekrachtigd door de RvB.

5.  maaTsChaPPelijke 
PresTaTie-indiCaTOr

Standpunten betreffende publiek beleid en deelname aan de 
ontwikkeling ervan, evenals lobbying. Een greep uit opiniestukken 
en interviews die in de media verschenen:

13.01.2014>  ‘Hoe moeten we Ariël Sharon herinneren?’ in Terzake 
op Canvas;

01.03.2014>  ‘België is geen eiland: analyse van landbouw- en 
voedselbeleid’, op 11.be in samenwerking met 
11.11.11;

19.03.2014>  ‘De verloren oorlog in Katanga’, in Kerk en Leven;

12.04.2014>  ‘Vlaamse partijen liggen niet echt wakker van 
armoede en honger’, persbericht in het kader van 
de lopende campagne 2014 ‘Plan(t) de toekomst’;

12.04.2014>  Interview op Radio 1, nieuwsdienst met betrekking 
tot armoede en honger;

01.05.2014>  ‘Het Geeneiland-Rapport. De verkiezingsprogram-
ma’s van de Vlaamse politieke partijen onder de 
loep.’ op 11.be in samenwerking met 11.11.11;

17.07.2014>  ‘Mensen in Gaza voelen zich als ratten in een val’, 
in Het journaal op Eén; 

29.07.2014>  ‘Labeling van producten uit de Palestijnse nederzet-
tingen’, in Het middagjournaal op Eén;

30.07.2014>  ‘Zomerspecial over Oost-Congo’, in Bureau Buitenland 
VPRO;

23.09.2014>  ‘Het probleem van Congo is vaak de Congolezen 
zelf’, opiniestuk op Deredactie.be;

05.11.2014>  ‘Solidariteit versterkt vredeskrachten’, in Tertio;

29.11.2014>  ‘Burundi riskeert uitbarsting van nieuw geweld’, 
opiniestuk op Mo.be;

04.12.2014>  ‘Belgische erkenning van Palestina: een storm in 
een glas water?’ in De Tijd.
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la1 PERSONEELSBESTAND

NATIONAAL SECRETARIAAT IN BRuSSEL
directeur: Lieve Herijgers

directieteam: Lieve Herijgers, Dirk Van der Roost, Paco Sanogo

DIENST NOORD

nationale werking

diensthoofd: Paco Sanogo

Team Vrijwilligerswerking: Terri Grootjans

Team jongeren & Onderwijs: Anke De Neef, Margot Depraetere  
(01.09.2014 in dienst), Peter Ketelers, Katrien Vissers (15.12.2014 
uit dienst), Els Peeters (tijdelijk contract)

Team Communicatie: Ann Fransen, Karel Ceule, Marine De 
Keyzer, Sara Van den Eynde, Liesbet Van Huffelen (10.01.2014 uD)

Team Fondsenwerving: Gert-Jan Bakx, Maaike Spanhove, Marc 
Vertommen, Davy De Witte (01.02.2014 ID), Karel Santermans 
(30.04.2014 uD)

Team secretariaat: Muriel Burgers, Siska Kockelbergh, Greet 
De Wulf

regionale secretariaten

antwerpen: Elisabeth Hendrikx, Els Verheyen

hasselt: Anita Jame, Myriam Philippens, Hugo Keunen

gent: Carine Fock, Frank Lavens, Sari Stoops

roeselare: Mieke Casteleyn, Lien Mahieu (01.03.2014 ID), Devos 
André (28.02.2014 uD), Janne Carbonez (tijdelijk contract)

mechelen: Anita Jame, Karen Delvoye, Anke De Neef

DIENST INTERNATIONALE PROGRAMMA’S
diensthoofd: Dirk Van der Roost

Team afrika: Suzy Serneels, Luk Verbeke, Toon Vrelust, Claire 
Thienpont, Eline Ghysels, Stefaan Calmeyn (Tijdelijk contract)

Team latijns-amerika en haïti: Thomas Craenen, Patricia 
Verbauwhede, Eline Ghysels, Liza Peeters

monitoring & evaluatie en israël/Palestina: Marleen Willemsen

Capaciteitsversterking: Luk Verbeke

lokale vertegenwoordigers in het zuiden

afrika: Frank Van Acker (Congo), Tocoma Hamady Sy (Burundi 
– 07.07.2014 ID), Stefaan Calmeyn (Burundi - 31.07.2014 uD), 
Gerrit Matton (Oeganda), Arianne Idzenga (Burkina Faso), Brieke 
Steenhof (Rwanda), Katelijne Suetens (Senegal)

latijns-amerika en haïti: Raphael Hoetmer (Peru), Suzanne 
Kruyt (Bolivia), Emmanuel Raison (Colombia), Helene Van Acker 
(Guatemala), Eva Vanneste (Guatemala - 28.02.2014 uD), 
Bénédicte Willemart (Haïti)

Coöperanten in het zuiden

afrika: Grégoire Asseng Ndah (Congo), Amadou Bougoum 
(Congo), Mory Touré (Congo), Estelle Deniel (Burundi), Bihogo 

Etienne (Burundi – 30.06.2014 uD), Jozef Serneels (Oeganda), 
Filius Sara (Oeganda – 15.03.2014 uD), Rudolphe Lemmens 
(Oeganda – 15.09.2014 ID), Monique Van Meegeren (Burkina 
Faso), Lobke Vermeulen (Rwanda – 15.08.2014 ID), Stoel Anneke 
(Rwanda – 28.05.2014 uD), Marieke Kruis (Senegal – 15.09.2014 
ID)

latijns-amerika en haïti: Ard Schoemaker (Peru), Moritz 
Tenthoff (Colombia), Omar Juarez Ventura Osberto (Guatemala 
– 17.03.2014 ID), Pieter-Jan De Marez (Guatemala – 11.08.2014 
ID), Feyaerts Tom (Guatemala – 15.01.2014 uD), Pieter Thys 
(Haïti – 01.09.2014 ID), Dirk Vermeyen (Haïti), Christophe Lecocq 
(Nicaragua – 31.03.2014 uD)

DIENST BELEID EN ALGEMENE ZAKEN
Team Personeel: Valerie De Beuckelaer, Anne Pauwels, Maria 
Lilia Mesquita (06.02.2014 ID)

komyuniti: Jef Demolder

Team Politiek: Jo Dalemans, Brigitte Herremans, Wies Willems 
(01.09.2014 ID), Deborah Casalin, Nadia Nsayi

Pers: Karel Ceule

Team Financiën: Hilde Demoor, Annemie De Schrijver, Karel 
Duchesne, Willy Dries, Samson Ifemah, Stefanie Lammens, Geert 
Perdieus, Annette Mertens

Team iCT: Vincent De Keersmaeker, Justin Madugba

Team logistiek: Anje Snauwaert, Shalini Pannekoek, Nicole 
Kabeya Muadi, Henrieta José, Isabel quispe  Ramos, Barry Oumar, 
Stefan Wynen, Reyntjens Paulo (jobstudent)

Team secretariaat: Anje Snauwaert, Greet Schaumans 
(31.05.2014 uD)

PERSONEELSBEZETTING
Op 31 december 2014 waren 30 voltijdse en 33 deeltijdse mede-
werkers in België tewerkgesteld, wat een totaal in hoofden van 
63 betekende.

Gemiddeld stelde Broederlijk Delen in 2014 in België 31,4 vol-
tijdse en 32,3 deeltijdse medewerkers tewerk. Dit komt neer 
op een voltijds equivalent (VTE) van 54. Het gemiddeld aantal 
medewerkers stijgt hiermee wat ten opzichte van 2012 en 2013. 
Toen waren er 53,4 VTE in België tewerkgesteld. 

Ten opzichte van 2013 kunnen we vaststellen dat het gemid-
deld aantal voltijdse medewerkers gestegen is  met 0,6 VTE. Het 
gemiddeld aantal deeltijdse medewerkers is met 2,2 VTE gedaald. 
Verklaringen zijn verschuivingen door aanvang of beëindiging 
van tijdskredieten, uitdiensten en aanwervingen.

Op 31.12.2014 werkten 11 lokale vertegenwoordigers en 15 
coöperanten in loondienst van Broederlijk Delen.

In 2014 werden 1 lokale vertegenwoordiger en 5 coöperanten 
minder uitgezonden dan 2013. Sinds 2014 worden er geen mede-
werkers meer in Nicaragua tewerkgesteld, is er nog slechts een 
lokale vertegenwoordiger in Bolivia, werkt er 1 coöperant minder 
in Oeganda en is de programmawerking in Ivoorkust beëindigd.

Samenvattend betekent dit dat Broederlijk Delen op 31 december 
2014 een totaal van 89 personen tewerkstelde (30 voltijds en 
33 deeltijds in België, 26 voltijds in het Zuiden).

SOcIALE INDIcATOREN GRI
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Broederlijk Delen blijft daarnaast systematisch een beroep doen 
op vrijwilligers. Naast vele regionale vrijwilligers, waren er 13 
vrijwilligers in december 2014 actief op het nationaal secretari-
aat, wat een stijging van 4 vrijwilligers is. Op datzelfde moment 
waren er 4 vrijwilligers in het Zuiden. In totaal werden in 2014, 
8 vrijwilligers met een vrijwilligerscontract naar het Zuiden uit-
gezonden. We zien hiermee een stijging van 6 personen ten 
opzichte van 2013

selectie en aanwerving:

In 2014 werden 23 vacatures uitgeschreven:

• 6 vacatures in België, nationaal secretariaat;
• 5 vacatures voor coöperanten;
• 1 vacature voor lokaal vertegenwoordiger;
• 11 vacatures voor vrijwilligers, waarvan 5 voor het Zuiden.

Alle vacatures werden ingevuld. 2 vacatures voor het nationaal 
secretariaat dienden geherlanceerd te worden. Het gaat om sleu-
telfuncties binnen de organisatie, namelijk teamverantwoorde-
lijke Logistieke Campagneprocessen & Administratieve Procedures 
en stafmedewerker Fondsenwerving Grote Schenkers & Legaten. 
Ook deze vacatures werden in 2014 ingevuld.

Het aantal uitgeschreven vacatures voor België is wat gedaald 
ten opzichte van 2013, omdat de meeste openstaande vacatures 
in 2013 en 2014 ingevuld werden en er minder uitstroom was. 

la2 PERSONEELSVERLOOP
In de loop van 2014 werden 16 contracten beëindigd, waarvan 
8 in België en 8 in het Zuiden.

In België hadden 3 medewerkers een andere wending in hun 
loopbaan buiten Broederlijk Delen genomen, ging 1 medewerker 
op vervroegd pensioen en hadden 4 medewerkers een tijdelijk 
contract. Tijdens de zomer werkte daarnaast 1 jobstudente op 
het Nationaal Secretariaat.

Van de 8 contracten in het Zuiden kwam 1 coöperant vervroegd 
terug, hadden 3 coöperanten elders een contract getekend voor 
het einde van de tijdelijke tewerkstelling en was voor 4 overzeese 
medewerkers het tijdelijk contract afgelopen. Deze overzeese 
medewerkers werden vervangen of er werd een andere vacature 
binnen de programmawerking uitgeschreven. De coöperant in 
Nicaragua werd niet vervangen.

la7 WERKVERLET

VERZuIM
Deze cijfers omhelzen de medewerkers in België, omdat de over-
zeese medewerkers een andere vorm van rapportering hebben.

In 2014 werden in totaal 82.692 uren effectief gepresteerd. 
Bijkomend waren er 2.510 uren arbeidsongeschiktheid. Dit is 
2,31 % van het totaal aantal prestaties (inclusief vakantie). In 
het jaarverslag van 2013 werd hiervoor 2,74 % aangegeven, 
maar dit diende 2,12 % te zijn. In 2014 is er dus een stijging van 
0,19% aan arbeidsongeschiktheid.

3 medewerkers waren langer dan één maand arbeidsonge-
schikt. Dit was tevens van toepassing in 2013. Het gaat om een 
percentage van 0,74 % op het totaal aantal prestaties (inclusief 
vakantie). We spreken hier van een langdurig ziekteverzuim. 

Voor kort ziekteverzuim (binnen het gewaarborgd loon) was dat 
1, 57 % bij Broederlijk Delen.

In 2014 melden we 3 lichte arbeidsongevallen, maar zonder 
arbeidsongeschiktheid.

VERLOF EN ANDERE AFWEZIGHEDEN
In 2014 werden er 823 dagen wettelijke vakantie genomen. 
Daarnaast tellen we 524 extralegale vakantiedagen en 79 dagen 
onbetaald verlof. Er waren over gans het jaar meer voltijdse 
medewerkers dan in 2013 wat de stijgingen verklaren. Verder 
waren er 215 dagen bevallingsrust, met inbegrip van 7 dagen 
geboorteverlof. 

Er werden 413 dagen of 3100 uren loopbaanonderbreking geno-
men. Het gaat hier om verschillende vormen van tijdskrediet. 
Ten opzichte van het aantal dagen in 2013 is er een daling 
van 34,65 %. Toen waren er 632 dagen loopbaanonderbreking 
genomen. Ook in 2013 was er een daling ten opzichte van het 
voorgaande jaar.

la9 AFSPRAKEN OVER 
ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN 
VASTGELEGD MET VAKBONDEN

COMITÉ VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING 
OP HET WERK (CPBW)
Volgende thema’s werden behandeld binnen het Comité voor 
Preventie en Bescherming op het Werk:

• opstellen jaaractieplan interne dienst preventie en bescher-
ming op het werk;

• opstellen globaal preventieplan;
• opmaak risicoanalyses regionale diensten voor Jaaractieplan 

en globaal preventieplan;
• hygiëne en veiligheid in de keuken;
• financieel jaarverslag en financiële evoluties organisatie
• evaluatie Sociale Maribel;
• opvolging enquête psychosociale aspecten op de werkvloer
• opvolgen enquête materiële middelen;
• bijlage aan arbeidsreglement: preventie van psychosociale 

risico’s op het werk;
• ergonomie op de werkvloer;
• interne communicatie en infodoorstroming vanuit CPBW.

la13 SAMENSTELLING NAAR GESLACHT 
EN LEEFTIJDSCATEGORIE
In tegenstelling tot het personeelsbestand (LA1) kijken we hier 
naar de ganse personeelsbezetting in België en overzee over 
2014 en niet de dato 31.12.2014.

GENDEREVENWICHT
In 2014 werkten er over gans het jaar 106 personen voor 
Broederlijk Delen, waaronder 59 vrouwen en 47 mannen. Ook 
dit jaar stagneert dit ten opzichte van de voorgaande jaren.

Van de 72 medewerkers in België, waren er 46 vrouwen (63 %) 
en 26 mannen tewerkgesteld. In het Zuiden waren dat van de 34 
medewerkers, 13 vrouwen (38 %) en 21 mannen. Mannen zijn 
in het Zuiden, zoals in het verleden, meer vertegenwoordigd dan 
in het Noorden ten opzichte van het totaal aantal medewerkers.

De salarisgelijkheid tussen mannen en vrouwen binnen Broederlijk 
Delen in België en het Zuiden is 100 %. Medewerkers in een-
zelfde functie ontvangen hetzelfde loon en dezelfde voordelen. 
Tussen voltijdse en deeltijdse medewerkers maken we evenmin 
een onderscheid. Broederlijk Delen past de loonbarema’s van PC 
329.01 toe.
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LEEFTIJDSOPBOuW
De gemiddelde leeftijd van alle medewer-
kers was 42 jaar, wat een lichte stijging 
ten opzichte van 2013 is. Dat komt neer 
op een totaal gemiddelde van 40 jaar bij 
de vrouwelijke en 44,5 jaar bij de man-
nelijke medewerkers. 

In België is de gemiddelde leeftijd tevens 
42 jaar. Vrouwen zijn gemiddeld 40 jaar, 
terwijl mannelijke medewerkers gemid-
deld 45 jaar zijn. 

In het Zuiden was de gemiddelde leeftijd 
van de medewerkers ook 42 jaar. Bij de 
mannen ligt in 2014 de gemiddelde leef-
tijd dichtbij het totaal gemiddelde, namelijk 44 jaar. De leeftijd van de vrouwen in het Zuiden is gemiddeld 1 jaar jonger dan in België. 

In onderstaande grafiek geven we de verdeling per leeftijdscategorie en geslacht weer voor alle medewerkers van Broederlijk Delen 
in 2014.

mILIEU-INDIcATOREN GRI

zOrg dragen VOOr heT milieu
Een duurzame wereld zonder ongelijkheid is de kerndoelstelling 
van Broederlijk Delen. Door ons politieke werk en bewegingswerk 
in het Noorden en door partners in het Zuiden te ondersteunen, 
trachten we hieraan bij te dragen.

Een belangrijk element hier is de reflectie over de impact van 
onze eigen activiteiten. Werken we zelf op een duurzame manier? 
Hebben we in onze eigen werking wel genoeg aandacht voor het 
milieu? In het Zuiden klagen we milieuvervuiling en de gevolgen 
van die vervuiling voor mens en omgeving aan. Logischerwijze 
gaan we ook zelf de uitdaging aan. Broederlijk Delen wil daarom 
ook zijn eigen verantwoordelijkheid nemen en streeft ernaar zijn 
ecologische voetafdruk te verkleinen.

In dit deel van het jaarverslag rapporteren we over een aantal 
indicatoren omtrent onze ecologische voetafdruk. Dat is een 
onderdeel van de GRI-rapportering waar we mee startten in 
2010. Intussen kunnen we dus al een aantal jaren vergelijken. 
Deze GRI-rapportering volgt een opgelegd schema met een 
aantal indicatoren die gekozen werden. Voor 2014 worden de 
GRI-3-voorwaarden nog gevolgd. 

en 1 TOTALE HOEVEELHEID GEBRuIKTE 
MATERIALEN NAAR GEWICHT OF 
VOLuME

2013 2014

Verbruik van toners 15,5 kg 15 kg

Verbruik van papier (intern) 1.199 kg 1.061 kg

Verbruik van papier voor drukwerk (extern) 31.001 kg 30.646 kg

97 % van het papier is FSC-gelabeld. Voor extern drukwerk vragen 
we altijd offertes bij drukkerijen met aandacht voor ecologie en 
duurzaamheid. Ook het drukwerk werd uitgevoerd op FSC-papier.

en 3 DIRECT ENERGIEVERBRuIK DOOR 
PRIMAIRE ENERGIEBRON

2013 2014

Verbruik stookolie 12.418 liter 0 liter

Verbruik gas 5.916 m³ (60.934,8 kWh) 12.927 m³ (133.148 kwh)

Broederlijk Delen tracht via structurele maatregelen het ener-
gieverbruik terug te dringen. Zeker bij verbouwingen wordt hier 
ook rekening mee gehouden (hoog redements-glas, isolatie, 
efficiënte verlichting, enzovoort.).

Dit is een proces dat continu verder gaat. Daarnaast is het ook 
belangrijk dat medewerkers gesensibiliseerd worden rond dit 
thema. In 2013 werd een oude stookolieketel vervangen door 
een nieuwe hoog redements-gasketel. Vanaf september 2013 
verwarmen we met gas. Daarom werd er in 2014 ook geen 
stookolie meer verbruikt.

en 4 INDIRECT ENERGIEVERBRuIK 
DOOR PRIMAIRE ENERGIEBRON

2013 2014

Elektriciteit 77.962 kWh 71.868 kWh

Broederlijk Delen gebruikt groene stroom van leverancier Eneco. 
Dat bedrijf scoort zeer goed in de Greenpeace-rangschikking van 
energieleveranciers (score 16/20). Hun groene stroom is 100 % 
afkomstig uit windenergie. Vanaf 2013 hebben we onze metingen 
van elektriciteit (maar ook gas en water) sterk kunnen verfijnen, 
waardoor meetgegevens betrouwbaarder worden.
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en 8 TOTALE WATERONTTREKKING PER 
BRON

2013 2014

Totaal waterverbruik 360 m³ 487 m³

en 16 TOTALE DIRECTE EN INDIRECTE 
EMISSIE VAN BROEIKASGASSEN NAAR 
GEWICHT1

2013 2014

kg CO2
kg CO

2

Gas 60.934,8 kWh 13.222,85 kg 133.148 kWh 28.893 kg

Elektriciteit 77.962 kWh 1.169,43 kg 71.686 kWh 1.078 kg

Stookolie 12.418 liter 36.446,83 kg 0 0

Onze groene stroom, geleverd door Eneco, is afkomstig uit wind-
energie. Hiervoor werd de omzettingscoëfficiënt volgens het 
handboek CO2-prestatieladder 2.2 (skao.nl) voor groene stroom/
windenergie gebruikt (15 g/kWh).
1 handelt over de omrekening van EN3 + EN4 (in aantal ton CO

2
).

en17 ANDERE RELEVANTE INDIRECTE 
EMISSIE VAN BROEIKASGASSEN NAAR 
GEWICHT2

kg CO
2

2013 2014

nationale verplaatsingen

Woon-werkverkeer

• Openbaar vervoer 63.465,25 kg CO
2

62.866 kg CO
2

• Fiets 490,63 kg CO
2

396,42 kg CO
2

• Auto 10.609,47 kg CO
2

11.076 kg CO
2

Dienstverkeer

• Openbaar vervoer 5.265,98 kg CO
2

4.720 kg CO
2

• Auto 10.887,02 kg CO
2

11.384 kg CO
2

internationaal dienstverkeer

• Vliegtuig 690.880,00 kg CO
2

1.052.860 kg CO
2

• Openbaar vervoer 0 0

Het hogere cijfer in 2014 is te verklaren door het grote verschil 
in afstand tussen Brussel-Peru en Brussel-Senegal. De voorberei-
dingen voor de campagne 2015 (Peru) vergden in 2014 verdere 
reizen dan de voorbereidingen voor de campagne 2014 (Senegal) 
in 2013. Bovendien reisden in 2014 meer medewerkers van 
de dienst Noord naar het Zuiden in het kader van het nieuwe 
beleid: medewerkers hier moeten ook het werk in het Zuiden 
beter leren kennen.
2 handelt over de omrekening van EN 29 (in aantal ton CO

2
).

en 29 MILIEuGEVOLGEN VAN HET VER-
VOER VAN PERSONEELSLEDEN

km 2013 2014

nationale verplaatsingen

Woon-werkverkeer

• Openbaar vervoer 672.097 km 665.754 km

• Fiets 35.080 km 28.344 km

• Auto 35.966 km 37.547 km

Dienstverkeer

• Openbaar vervoer 55.766 km 49.983 km

• Auto 36.907 km 38.593 km

internationaal dienstverkeer

• Vliegtuig 2.022.098 km 3.053.280 km

• Openbaar vervoer 0 0

Medewerkers die (deels) de fiets gebruiken voor woon-werk-
verkeer, krijgen een fietsvergoeding die fiscaal vrijgesteld is. Er 
is een derdebetalersregeling voor openbaar vervoer. Een zeer 
groot deel van de werknemers pendelt dan ook dagelijks met 
het openbaar vervoer naar het kantoor. Broederlijk Delen stelt 
een aantal bedrijfsfietsen ter beschikking voor verplaatsingen 
in Brussel. 

Omwille van de aard van onze activiteiten in Vlaanderen, met 
regionale werkingen, zijn autoverplaatsingen in vele gevallen 
echter niet te vermijden (locaties zijn niet altijd bereikbaar met 
openbaar vervoer, en vergaderingen ’s avonds maken dit ook niet 
gemakkelijker). Gelet op onze werking, waarbij we de plannen 
van het Zuiden steunen, zijn ook intercontinentale vliegtuigreizen 
onontbeerlijk. Toch zijn we hierover aan het nadenken en kijken 
we op welke manier we er nog efficiënter mee kunnen omgaan.

beleid

Het meten van milieuprestaties is niet voldoende. Om hier ook 
een beleid aan te koppelen, richtten we de werkgroep Groen 
Beleid op. De werkgroep neemt initiatieven om onze ecolo-
gische voetafdruk te verkleinen. In 2014 werden een aantal 
zaken gerealiseerd door deze werkgroep. Broederlijk Delen tracht 
medewerkers te sensibiliseren rond de gevolgen van een hoog 
vleesverbruik. Via vegetarische maaltijden, potlucks en een lunch-
causerie, trachtten we op een positieve manier informatie te 
verspreiden. Broederlijk Delen haalde de Fair Trade Award, de 
Havelaartrofee (drie sterren), waaruit de aandacht blijkt die we 
aan eerlijke en duurzame handel schenken. In 2014 werd er ook 
gewerkt aan een mobiliteitsbeleid van de organisatie. Dat zal in 
2015 afgewerkt worden.



33

cIJfERS 2014
BALANS

balans aCTiVa
euro 31-12-2014 31-12-2013

VasTe aCTiVa 1.443.053 1.510.525

IMMATERIëLE VASTE ACTIVA

Software 9.239 14.977

MATERIëLE VASTE ACTIVA 704.132 776.388

Terreinen en gebouwen in volle eigendom 570.993 630.615

Overig vast actief 133.139 145.773

FINANCIëLE VASTE ACTIVA 729.682 719.160

Aandelen in Oikocredit.be 0 350.550

Aandelen voornamelijk Oikocredit.nl 729.682 368.610

VlOTTende aCTiVa 10.410.195 8.737.368

VORDERINGEN + 1 JAAR 0 2.305

VOORRADEN 28.032 25.418

VORDERINGEN MAXIMuM 1 JAAR 271.401 378.506

Handelsvorderingen 157.487 242.208

Te ontvangen subsidies 22.551 72.638

Voorschotten, overige vorderingen 91.363 63.660

GELDBELEGGINGEN 9.390.007 7.731.046

LIquIDE MIDDELEN 410.676 360.723

OVERLOPENDE REKENINGEN 310.079 239.370

TOTaal aCTiVa 11.853.248 10.247.893

balans PassiVa
euro 31-12-2014 31-12-2013

eigen VermOgen 6.941.974 5.794.774

FONDSEN VAN DE VERENIGING 1.270.412 1.270.412

HERWAARDERINGSMEERWAARDEN 29.387 29.387

BESTEMDE FONDSEN 5.642.175 4.494.975

Sociaal voorzieningsfonds 1.150.000 1.000.000

Fonds financiële stabiliteit 1.307.926 1.457.926

Werkingsfonds 2.934.249 1.787.049

Investeringsfonds 250.000 250.000

OVERGEDRAGEN RESuLTAAT 0 0

VOOrzieningen 606.903 837.979

VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN

Pensioenen 127.636 170.088

Voorziening voor herstructurering 0 10.000

Overige risico's 224.467 224.467

VOORZIENINGEN VOOR SCHENKINGEN MET TERuGNAMERECHT 254.800 433.424

sChulden 4.304.371 3.615.140

sChulden OP Ten hOOgsTe 1 jaar 3.965.511 3.574.624

Handelsschulden 324.053 319.034

Bezoldigingen en sociale lasten 497.791 466.767

Rekeningcourant Welzijnszorg 62.306 74.240

Schulden vanuit de partnerwerking:

• Projecten partnerorganisaties, nog uit te betalen 996.105 851.527

• Verbintenis eigen bijdrage in subsidiedossiers 1.354.522 1.342.891

Teveel ontvangen subsidies, schuld t.o.v. overheden 701.461 498.386

Overige schulden 29.273 21.779

OVERLOPENDE REKENINGEN 338.860 40.516

TOTaal PassiVa 11.853.248 10.247.893
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RESULTATENREKENING

inkOmsTen
euro 2014 2013

PriVaTe inkOmsTen 45,3 % 42,9  %

Giften (van privépersonen, bedrijven, verenigingen,enzovoort.)1 4.381.376 4.748.101

Collecten1 871.070 861.704

11.11.111 296.815 247.909

Subsidies Provincies en gemeenten2 186.528 267.239

Legaten1 979.613 555.251

Totaal 6.715.402 6.680.204

inTernaTiOnale PrOgramma's 39,5 % 43,1  %

Subsidies:

DGD-projecten2 0 104.271

DGD-programma - partnerfinanciering2 3.909.425 4.165.650

DGD-programma - personele samenwerking2 1.055.830 1.420.642

EC-projecten2 161.773 149.708

Subsidies DGD en EC voor evaluatie- en beheerskosten2 686.859 814.562

Dienstverlening, regularisaties3 41.137 43.481

Totaal 5.855.024 6.698.314

beWeging en COmmuniCaTie 9,2 % 8,1  %

Subsidies DGD-programma2 1.001.052 954.313

Subsidies overige2 28.784 19.365

Verkoop campagnepublicaties en -materialen3 158.078 166.215

Activiteiten, exposures, vorming en dienstverlening3 174.798 125.809

Totaal 1.362.712 1.265.702

POliTiek Werk 0,8 % 0,5  %

Subsidies DGD-programma2 115.368 76.525

Andere3 2.566 5.024

Totaal 117.934 81.549

algemene OrganisaTie 5,2 % 5,3  %

Recuperatie algemene werkings- en personeelskosten3 282.022 280.964

Recuperatie personeelskosten via subsidies2 415.087 426.886

Financiële opbrengsten4 76.804 123.304

Totaal 773.913 831.154

TOTaal Van de inkOmsTen 14.824.985 15.556.923

1  

 PRIVATE GIFTEN • 44 %

2  

 SuBSIDIES • 51 %

3  

 VERKOOP EN DIENSTVERLENING • 4,5 %

4  

 OVERIGE FINANCIëLE OPBRENGSTEN • 0,5 %

4,5 %
0,5 %

44 %51 %
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 INTERNATIONALE PROGRAMMA’S • 68,5 %

 SENSIBILISEREN EN AANZETTEN TOT ACTIE • 14 %

 POLITIEK WERK EN BELEIDSBEïNVLOEDING • 2,2 %

 ALGEMEEN BEHEER EN FONDSENWERVING • 15,3 %

14 %

2,2 %

15,3 %

68,5 %

uiTgaVen
euro 2014 2013

inTernaTiOnale PrOgramma's 68,5 % 70,7  %

Projecten uit eigen middelen 2.086.807 2.135.766

DGD-projecten 23.050 105.785

DGD-programma - partnerfinanciering 4.922.656 5.207.211

DGD-programma - personele samenwerking 1.362.944 1.629.858

EC-projecten 187.461 233.795

Vooziening eigen bijdrage jaar +1 11.631 77.389

Voorzieningen voor risico's -175.224 42.223

Evaluatie- en werkingskosten 205.907 259.282

Personeelskosten 740.038 632.639

Totaal 9.365.270 10.323.948

beWeging 10,1 % 8,6  %

Campagne: materialen en activiteiten 147.211 154.529

Exposures en uitwisseling 116.188 85.324

Jongerenwerking 92.034 25.407

Ondersteuning werking regionale diensten 192.264 195.359

Algemene werkingskosten, evaluatie programma 145.832 83.387

Personeelskosten (inclusief 5 regionale diensten) 689.167 707.590

Totaal 1.382.696 1.251.596

COmmuniCaTie 3,9 % 3,8  %

Communicatiemiddelen en -beleid 183.924 186.505

Algemene werkingskosten, evaluatie programma 51.222 55.306

Personeelskosten 295.309 320.371

Totaal 530.455 562.182

POliTiek Werk 2,2 % 1,9  %

Politiek studiewerk en initiatieven 4.871 7.195

Samenwerkingsverbanden 51.541 53.478

Algemene werkingskosten, evaluatie programma 46.799 39.308

Personeelskosten 191.865 176.312

Totaal 295.076 276.293

FOndsenWerVing 5,5 % 5,6  %

Publicaties, mailings, activiteiten en materialen 271.317 295.813

Algemene werkingskosten 63.541 76.977

Personeelskosten 423.655 439.215

Totaal 758.513 812.005

algemeen beheer, FinanCien, lOgisTiek 9,8 % 9,5  %

Algemene werkingskosten 201.132 232.643

Personeelskosten (inclusief herstructureringskost) 1.144.643 1.149.829

Totaal 1.345.775 1.382.472

TOTaal Van de uiTgaVen 13.677.785 14.608.496

POsiTieF resulTaaT 1.147.200 948.427

TOTaal 14.824.985 15.556.923
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de CijFers Van 2014

HET BELANG VAN uW GIFT
44 % van de inkomsten van Broederlijk Delen zijn giften van het 
Vlaamse publiek. Het is de ruggengraat van de financiering van 
Broederlijk Delen. Deze inkomsten zijn immers noodzakelijk, ook 
als basis om subsidies te kunnen ontvangen. 

Het is dus goed nieuws dat onze inkomsten uit giften licht geste-
gen zijn in vergelijking met 2013. Maar we moeten nuanceren. 
De inspanningen om extra eigen middelen te verwerven, leiden 
vooral tot een groeiend aantal middelen uit legaten. Voor de 
andere giften blijft er onzekerheid over de toekomstige evolutie. 

In 2014 zijn onze subsidie-inkomsten lager dan in 2013. Ze blijven 
met 51 % wel onze belangrijkste bron van inkomsten. De daling 
heeft vooral te maken met het terugschroeven van de subsidies 
van de Belgische Overheid (via DGD) voor het uitzenden van coö-
peranten naar het Zuiden in het nieuwe programma 2014-2016. 

De daling van de subsidies leidt overeenkomstig tot minder uit-
gaven in 2014 dan in 2013. 84,6 % van de uitgaven zijn gegaan 
naar de kernopdrachten van Broederlijk Delen: de internationale 
programma’s, het bewegingswerk in Vlaanderen en ons politiek 
werk.

Om de goede besteding te bewaken, zijn er een reeks interne 
controlemechanismen. Er zijn ook externe instanties die onze 
besteding en de resultaten ervan kritisch bekijken. 

ONZE FINANCIëLE STERKTE
Het positief resultaat zorgt voor een groeiend eigen vermogen 
(zie passiefzijde van de balans). Momenteel bedragen deze, 
over de jaren heen, opgebouwde reserves van Broederlijk Delen 
ongeveer de helft van onze jaarlijkse uitgaven.

Binnen het eigen vermogen zijn er vier bestemde fondsen. Er is 
het fonds financiële stabiliteit dat, samen met het sociaal fonds 
en de fondsen van de vereniging, het minimum eigen vermogen 
dat we nastreven waarborgt. Deze financiële buffer zorgt er voor 
dat we niet te kwetsbaar zijn in een wijzigende financieringsom-
geving. En dat we op middellange termijn onze engagementen 
ten aanzien van het personeel en partnerorganisaties kunnen 

waarmaken. De rest van het eigen vermogen zit in het wer-
kings- en investeringsfonds. Het positieve resultaat van 2014 is 
toegevoegd aan het werkingsfonds. Dat fonds geeft de financiële 
ruimte om, op een voorzichtige wijze, jaarlijks een stukje ervan 
te benutten als extra in onze begroting. Zo financieren we met 
de positieve resultaten uit het verleden de bestedingen aan onze 
doelstellingen in de toekomst. 

Er zijn aan de passiefzijde ook voorzieningen aangelegd om 
risico’s die Broederlijk Delen loopt in te dekken. Dankzij inten-
sieve controles door DGD in 2014 is een deel van het risico en 
de daarvoor aangelegde voorziening voor schenkingen met 
terugnamerecht vervallen.

Onze middelen zijn geïnvesteerd in onze vaste activa (zie actief-
zijde van de balans). Er is ook een belangrijk bedrag aan geldbe-
leggingen. Deze zijn toegenomen dankzij het positieve resultaat. 
Ze reflecteren onze minimumreserve en ze dienen tevens om 
de schulden (passiefzijde) te betalen. Tenslotte vormen ze ons 
werkingskapitaal en zorgen ze er voor dat er het jaar rond vol-
doende liquiditeit is. 

EN Nu?
We kunnen met vertrouwen zeggen: Broederlijk Delen is een 
financieel gezonde organisatie. We dienen wel de toekomstige 
financiële evoluties behoedzaam te monitoren. Alert blijven is 
de opdracht! 

Een meer gedetailleerd verslag kan verkregen worden op aanvraag bij 

Hilde Demoor tel. 02 213 04 23, hilde.demoor@broederlijkdelen.be

Broederlijk Delen blikt tevreden terug op 2014, ook financieel. We sluiten het jaar af met een positief 
saldo waardoor we onze financiële basis versterken. Zo kunnen we de uitdagingen die in tijden van 
besparing op ons afkomen beter aan. 

Minister de Croo kondigt vanaf 2017 besparingen aan voor de sector ontwikkelingssamenwerking. In 
welke mate deze ook de ngo’s (zoals Broederlijk Delen) zullen raken, is nog niet duidelijk. Daarnaast 
merken we een lichte daling bij de inkomsten uit onze campagnes. Daarom is het goed én noodza-
kelijk in deze programmaperiode (2014-2016) een financiële buffer op te bouwen
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medeFinanCiering dOOr OVerheden en andere dOnOren

We deden een beroep op de volgende donoren 
voor de medefinanciering van de internationale 
werking 2014

Federale overheid: directie-generaal 
Ontwikkelingssamenwerking (dgd)

In het kader van het Komyunitiprogramma voor 2014-2016 ont-
ving Broederlijk Delen een bijdrage ten waarde van 80 % van 
onze steun aan 67 van onze 131 partnerorganisaties en van de 
kost van de partneroverschrijdende programma-activiteiten: € 
3.909.425.

europese Commissie (eC)

De Europese Commissie financierde 3 projecten van partneror-
ganisaties: 1 in Oeganda voor € 76.023, 1 in Peru voor € 13.784 
en 1 in Guatemala voor € 71.965.

Provincies

Van 3 provincies ontving Broederlijk Delen steun voor projecten:

• West- Vlaanderen: € 837
• Antwerpen: € 8.000
• Vlaams-Brabant: € 36.217

steden en gemeenten

We ontvingen steun van Aalst, Aartselaar, Alsemberg, Antwerpen, 
Arendonk, Bierbeek, Boechout, Bornem, Brecht, Breendonk, 
Dessel, Diest, Dilbeek, Eeklo, Grimbergen, Grobbendonk, Haacht, 
Hechtel-Eksel, Herent, Herentals, Herk-de-Stad, Heusden-Zolder, 
Hoeilaart, Holsbeek, Hove, Kampenhout, Kapelle-op-den-Bos, 
Kaprijke, Laakdal, Lille, Lint, Lommel, Londerzeel, Machelen, 
Meeuwen, Mol, Mortsel, Nevele, Nijlen, Olen, Oosterzele, Oud-
Heverlee, Oud-Turnhout, Overpelt, Pepingen, Riemst, Rotselaar, 
Steenokkerzeel, Tervuren, Tienen, Vaalbeek, Vilvoorde, Vorselaar, 
Waarschoot, Wommelgem, Wuustwezel en Zottegem.

andere organisaties, stichtingen

• 11.11.11: € 296.815 voor de programmawerking in Oeganda, 
Burundi en Haïti.

• Stichting Leysen-Luthema: € 60.000 voor het werk van onze 
partnerorganisaties in het noorden van Burkina Faso. 

• De Nationale Loterij: € 19.456 voor een project in het noorden 
van Oeganda. 

• PIDPA-HidroPlus: € 6.885 voor een project in Oeganda.
• Stichting Gilles: € 25.000 voor het werk van een partneror-

ganisatie in de streek van Thiès in Senegal.
• Koning Boudewijn Stichting: € 20.000 voor een partnerorga-

nisatie in Burundi.
• Stichting Talitha Koum: € 28.000 voor het werk van 3 part-

nerorganisaties in Guatemala.
• Onderneming GLK Grondwerken: € 10.000 voor steun aan 

een project in Senegal. 

Ook voor andere activiteiten heeft broederlijk 
delen een beroep gedaan op dgd

Personele samenwerking

De personeelskosten van 16 coöperanten en 11 lokale ver-
tegenwoordigers wordt voor 80 % gesubsidieerd door DGD =  
€ 1.032.145. 

DGD subsidieerde ook het uitzenden van vrijwilligers naar het 
Zuiden voor € 23.685.

Werking in Vlaanderen

Broederlijk Delen heeft van DGD € 1.116.420 ontvangen voor  
politiek en bewegingswerk.

Tenslotte konden we in 2014 rekenen op de 
steun van:

• € 10.000 van de provincie Vlaams-Brabant en € 5.000 van 
de provincie West-Vlaanderen voor onze regionale werking 
in deze provincies;

• de stad Gent voor de activiteiten van de regionale dienst in 
Oost-Vlaanderen;

• VDK Spaarbank: € 13.676 als commissie en rentebestemming 
van haar klanten.
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Verslag Van de COmmissaris



Het verslag van de commissaris heeft enkel betrekking op de officiële volledige jaarrekening zoals gepubliceerd bij de Nationale 

Bank van België en doet geen uitspraak over de verkorte versie van de cijfers zoals gepubliceerd in dit jaarverslag.
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adressen regiOnale diensTen

regionale dienst antwerpen
Rolwagenstraat 73, 2018 Antwerpen
tel. 03 217 24 90
antwerpen@broederlijkdelen.be

regionale dienst limburg
Tulpinstraat 75, 3500 Hasselt
tel. 011 24 90 20
limburg@broederlijkdelen.be

regionale dienst Oost-Vlaanderen 
Sint-Salvatorstraat 30, 9000 Gent
tel. 09 269 23 40
gent@broederlijkdelen.be

regionale dienst West-Vlaanderen 
Sint-Jorisstraat 13, 8800 Roeselare
tel. 051 26 08 08
roeselare@broederlijkdelen.be

regionale dienst Vlaams-brabant/
mechelen/brussel
Varkensstraat 6, 2800 Mechelen
tel. 015 29 84 58
mechelen@broederlijkdelen.be

Huidevettersstraat 165, 1000 Brussel
tel. 02 213 04 73
bdwzz.brussel@broederlijkdelen.be

OPgeleT ! Openingsuren van alle 
regionale diensten: 10.00 u. - 12.30 u. 
en 13.30 u. - 16.30 u. 
Sluitingsdag = maandag

nationaal secretariaat 
broederlijk delen
Huidevettersstraat 165
1000 Brussel
tel. 02 502 57 00
fax. 02 502 81 01
info@broederlijkdelen.be
www.broederlijkdelen.be

keurmerk voor broederlijk delen 

Broederlijk Delen draagt het kwaliteits-

keurmerk van de Vereniging voor Ethiek 

in de Fondsenwerving (VEF). Het keurmerk 

garandeert een eer-

lijke communicatie met 

de schenkers en een 

volledig transparante 

boekhouding.

Fiscale erkenning voor broederlijk delen

Broederlijk Delen heeft een erkenning voor 

het uitreiken van fiscale attesten, waarmee 

de schenker belastingvrijstelling krijgt. Het 

Ministerie van Financiën controleert ons 

grondig op het naleven van de regelgeving 

rond inkomstenbelasting. Het ministerie van 

Ontwikkelingssamenwerking controleert of 

ons werk wel ontwikkelingsrelevant is.

beschermde naam

De naam Broederlijk Delen, de slogan 

‘Omdat het Zuiden plannen heeft’ en ons 

logo zijn gedeponeerd. Zo willen we vermij-

den dat onze naam, onze slogan of ons logo 

(on)bewust gebruikt worden voor zaken die 

niets met onze organisatie te maken heb-

ben. Voor meer informatie: Ann Fransen, 

ann.fransen@broederlijkdelen.be, tel. 02 

213 04 74.

 www.facebook.com/broederlijkdelen  Twitter: @broederlijkdele  www.youTube.com/BroederlijkDelen

191 landen ondertekenden een akkoord om tegen 2015 de armoede in de wereld te halveren. Voer samen met de Vlaamse Noord-Zuidbeweging actie 
om de politici aan hun belofte te herinneren én de lat hoger te leggen. Armoede moet de wereld uit!  www.detijdloopt.be


