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Voortdurend zoeken naar het juiste evenwicht…
Ontwikkelingssamenwerking is een woord dat vele ladingen kan dekken. Willen we, als niet-gouvernementele
organisatie (ngo), onze geloofwaardigheid niet verliezen dan is het voor ons echt van belang dat we in de
courante projectwerking blijven streven naar duurzaamheid, opwaarderen van lokaal personeel en
zelfredzaamheid.
De eigen leefomgeving heeft de voorbije jaren evenwel heel wat schokken dienen op te vangen door allerlei evoluties,
zowel wereldvlak als op individueel vlak. Evoluties die zich ook overal elders in de wereld voordoen en
die ook daar verregaande gevolgen hebben.
Al deze bewegingen maken dat het respect voor en de toepassing van de hogergenoemde basisprincipes vaak in
vraag wordt gesteld en dat vanuit verschillende invalshoeken, of vanuit verschillende landen, zelfs
tegenstrijdige antwoorden kunnen opborrelen.
Van een ngo mag verwacht worden dat er voldoende soepelheid is om zich aan te passen aan die wijzigende
omstandigheden maar van een ngo wordt ook verwacht dat de basisprincipes steeds terug te vinden zijn
in de eigen werking. Kortom, dat de eigen identiteit niet verloochend wordt.
Laat ons eerlijk zijn, dit is een evenwichtsoefening die vandaag de dag veel moeilijker is dan enkele decennia
geleden. Toch ben ik er van overtuigd dat we er met Damiaanactie vrij goed in lukken om die twee aspecten
goed te combineren en aldus een zinvolle bijdrage leveren binnen het kader van de zo geroemde internationale
ontwikkelingssamenwerking.
Dat dit binnen de eigen Belgische samenleving mede gesteund wordt door een groot aantal vrijwillige medewerkers
en steunverleners maakt dat begrippen als internationale solidariteit en aandacht voor de minst bedeelden
ook hier blijven nazinderen.
Dit jaarverslag brengt een summier overzicht van de werking van het jaar 2012. Weet dat er achter al deze cijfers
en feiten heel wat denkwerk, heel wat overleg schuilgaat omdat we de beschikbare middelen zo efficiënt
als mogelijk willen aanwenden binnen het kader van een gezonde en respectvolle ontwikkelingssamenwerking.
Stilaan maar zeker bereidt Damiaanactie zich voor op een jubileumjaar. In 2014 willen we duidelijk laten horen
dat de vereniging 50 jaar geleden werd opgericht. De vereniging van nu is nog steeds dezelfde als diegene
die opgericht werd in 1964 maar de werking is sindsdien echter danig geëvolueerd. Het fundamenteel
respect voor de basisprincipes is evenwel gebleven en deze principes zullen ook de komende jaren de
werking blijven inspireren.
Ik hoop dat u, bij het lezen van dit jaarverslag, verder kennis maakt met een vereniging waarin u zich kan
terugvinden.
Rigo Peeters
Secretaris-generaal
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Korte voorstelling
Damiaanactie is een Belgische, nationale, pluralistische en apolitieke ngo.
Opgericht in 1964, aansluitend op de "Werelddag voor de Melaatsen" van Raoul
Follereau (de advocaat van de melaatsen), haalt Damiaanactie haar inspiratie ook
bij twee andere figuren: bij dokter Frans Hemerijckx (de dokter van de
melaatsen, die ook het concept "klinieken onder de bomen" heeft uitgevonden)
en natuurlijk ook bij pater Damiaan (de apostel van de melaatsen), die ook een
aantal waarden heeft aangebracht die de vereniging, zowel in België als in de
projectlanden, tracht na te leven.

Drie hoofdopdrachten

Damiaanactie heeft drie hoofdopdrachten: tegen armoedeziektes overzee strijden, de Belgische
bevolking bewust maken van de problemen die deze armoedeziektes veroorzaken en een
netwerk van vrijwilligers in België uitbouwen.

Drie ziektes

Oorspronkelijk bestreed Damiaanactie enkel lepra. Maar niet veel later kwam daar ook tuberculose bij. Vandaag staat tuberculose op de eerste plaats, zoals ook blijkt uit de cijfers… maar
Damiaanactie zal haar strijd tegen lepra nooit opgeven. Daarnaast bestrijdt Damiaanactie ook
nog een derde ziekte, leishmaniasis, maar dan enkel in Centraal-Amerika.

Lokaal personeel

Vier elementen bepalen de werking van Damiaanactie in haar 14 projectlanden in Afrika, Azië
en Latijns-Amerika: ze gaat enkel in een land aan de slag nadat de lokale overheid het haar gevraagd heeft; ze werkt enkel via projecten op lange termijn; ze werkt samen met partners zoals
de Wereldgezondheidsorganisatie, ILEP (de internationale federatie van de de verenigingen
die lepra bestrijden) of IUATLD (de internationale unie tegen tuberculose en longziektes); en
ze werkt ook bijna uitsluitend met lokaal personeel (meer dan 1.200 medewerkers).

Basisprojecten

Damiaanactie werkt voornamelijk via de nationale lepra- en/of tbc-programma's, die ze trouwens
soms hielp opstarten. Deze programma's zijn de beste manier om zo veel mogelijk mensen
gezondheidszorg aan te bieden en vormen de prioriteit van Damiaanactie. Maar ze beantwoorden niet noodzakelijk aan de specifieke noden van patiënten of ex-patiënten. Daarom heeft
Damiaanactie sinds 2007 ook kleinschalige basisprojecten waarmee ze een beperkt aantal
mensen kan helpen. Deze projecten zijn hoofdzakelijk socio-economisch, maar zijn soms ook
medisch.

Twee pijlers in België

Damiaanactie beschikt in België over twee stevige pijlers: haar enthousiaste vrijwilligers en
haar trouwe donateurs. Samen zorgen zij voor meer dan de helft van de nodige middelen van
de vereniging. En zorgen ze er dus voor dat Damiaanactie onafhankelijk kan blijven werken,
wat er ook gebeurt.
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Financieel verslag
Balans

Vorderingen op meer dan één jaar: de erfenissen die Damiaanactie vanaf 2014 zal ontvangen.
Vorderingen op ten hoogste één jaar: de erfenissen die Damiaanactie in 2013 zal ontvangen.

AC TI VA
Vaste activa
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa
Financiële vaste activa
Vlottende activa
Vorderingen op meer dan 1 jaar
Voorraden
Vordering op minder dan 1 jaar
Geldbeleggingen
Liquide middelen
Overlopende rekeningen
T O TA A L AC T I VA

PA SS I VA
Eigen vermogen
Fondsen van de vereniging
Permanente financiering
Bestemde fondsen
Voorzieningen (voor pensioenen)
Schulden
Schulden op minder dan 1 jaar
Overlopende rekeningen
T O TA A L PA S S I VA

2 012
1.191.537 €
7.435 €
1.180.337 €
3.765 €
24.789.824 €
327.763 €
2.182.142 €
8.301.719 €
11.149.506 €
2.273.698 €
554.996 €

2 0 11
247.542 €
12.337 €
231.440 €
3.765 €
19.218.149 €
408.507 €
851.988 €
3.114.464 €
13.132.809 €
1.113.465 €
596.916 €

25.891.361 €

19.465.691 €

2 012
19.421.038 €
61.974 €
6.738.798 €
12.620.266 €
733.451 €
5.826.872 €
415.129 €
5.411.743 €

2 0 11
18.475.029 €
61.974 €
6.738.798 €
11.674.257 €
442.023 €
548.639 €
522.586 €
26.053 €

25.891.361 €

19.465.691 €

Resultatenrekening
Bedrijfsopbrengsten (zie pagina 8)
Bedrijfskosten (zie pagina 9)
Bedrijfswinst
Financiële opbrengsten
Financiële kosten
Winst uit de gewone bedrijfsuitoefening
Uitzonderlijke kosten
Winst van het boekjaar

2 012
16.779.888 €
-16.684.995 €
94.893 €
300.707 €
550.409 €
946.009 €
0€
946.009 €

2 0 11
17.044.276 €
-16.550.977 €
493.299 €
298.740 €
-511.649 €
280.390 €
0€
280.390 €

De gedetailleerde rekeningen van het boekjaar 2012 zijn beschikbaar op de website van de Nationale Bank van België. (www.bnb.be).
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Bedrijfsopbrengsten
EIGEN BEDRIJFSOPBRENGSTEN
Bijdrage Belgische bevolking
Privégiften en resultaten groepsinitiatieven
(van 1/1 tot 31/12/2012)
Erfenissen
Totaal eigen inkomsten

2.682.209 €
10.694.907 €

SUBSIDIES EN MEDEFINANCIERING
Belgische overheid (DGOS)
ILEP-leden
Gewesten, gemeenschappen, provincies
Totaal subsidies

4.895.057 €
299.044 €
157.389 €
5.351.490 €

Diverse ontvangsten

733.491 €

T O TA A L VA N D E B E D R I J F S O P B R E N G S T E N

16.779.888 €

29,2%

Belgische overheid
Gewesten, gemeenschappen, provincies

8.012.698 €

0,9%

1,8%

ILEP

Privégiften en groepsinitiatieven

47,8%
16,0%

Erfenissen
Diverse ontvangsten

4,4%

Financieel verslag

Bedrijfskosten
PROJECTBESTEDINGEN
Projecten onder direct toezicht van Damiaanactie
Afrika
Azië
Amerika
Deelname aan projecten ILEP-leden
Wetenschappelijke begeleiding
Vorming
Projectbegeleiding
Basisprojecten
Damiaanbouwkampen

Totaal projecten

6.256.752 €
3.594.264 €
489.731 €
73.000 €
357.346 €
70.694 €
945.197 €
137.489 €
159.998 €
12.084.471 €

I N F O R M AT I E E N E D U C AT I E
1.106.339 €
FONDSENWERVING
2.326.199 €
N AT I O N A A L S E C R E TA R I A AT
722.373 €
VA R I A
Registratierechten voor nieuwe gebouwen
Terugvordering DGOS 2008-2010
T O TA A L V A N D E B E D R I J F S K O S T E N

16.684.995 €

Terugvordering DGOS 2008-2010

0,9%
13,9%

Fondsenwerving

4,3%

72,4%

287.844 €
157.769 €

Nationaal secretariaat

1,7%

Registratierechten voor nieuwe gebouwen

6,6%

Informatie en educatie
Projectbestedingen
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Damiaanactie wereldwijd...

Guatemala
Nicaragua

Guinee

Brazilië (tot juni)

lepra en tuberculose
tuberculose
tuberculose en leishmaniasis

Evolutie van aantal zieken
325.000

Tuberculose

243.750
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China

India

Bangladesh

Niger

Laos

Nigeria
Congo
Rwanda
Burundi

Comoren
Mozambique

316.406 opgepoorde en behandelde patiënten
Land

Bevolking
projectgebied

LEPRA
Aantal
zieken

TUBERCULOSE
Bevolking
Aantal
projectgebied
zieken

Land

Bangladesh

35.966.930

719

Bangladesh

Burundi

8.854.998

303

Burundi

8.854.998

7.016

China

52.837.000

57

China

74.383.027

71.167

29.121.704

23.950

Comoren

724.293

414

Comoren

724.293

116

Congo

47.692.128

2.704

Congo

47.692.128

63.169

India

81.991.913

13.223

Guatemala

1.749.646

337

Mozambique

4.086.138

89

Guinee

3.402.783

6.752

Nigeria

8.997.853

50

India

111.810.155

86.716

Rwanda

10.537.222

41

TOTAAL

264.404.761

Laos

6.616.279

4.156

Mozambique

4.086.138

9.678

Nicaragua

5.994.946

2.790

Niger

8.874.365

4.301

Nigeria

8.997.853

10.132

17.600

Leishmaniasis: 1.776 gevallen in Nicaragua en 543 gevallen in Guatemala.

Rwanda

10.537.222

TOTAAL

322.845.537

6.207
296.487
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Afrika

Burundi
STEUN AAN HET NATIONAAL LEPRA- EN TBC-PROGRAMMA (PNILT)
N UITGAVEN 2012: 239.541 €

N LOK ALE PARTNER: Ministerie van Volksgezondheid en Aidsbestrijding
N VERTEGENWOORDIGER VAN DAMIAANACTIE: Dokter Michel Sawadogo
N PERSONEEL ONDER LOK AAL CONTR ACT: 3 personen
N AANWEZIGHEID VAN DAMIAANACTIE: sinds 1964

Met de steun van haar technische en financiële partners heeft het nationale lepra- en tbc-programma PNILT haar inspanningen in 2012 voortgezet om de opsporing en de behandeling
van zieken te verbeteren.
Wat tuberculose betreft, vonden er specifieke interventies plaats om bepaalde domeinen te
versterken zoals multiresistente tuberculose (door het land voor te bereiden op de toepassing
van een onderzoek over de korte behandelingsduur van 9 maanden) of co-infectie hiv/tbc. De
Wereldtuberculosedag vormde zoals elk jaar een aanleiding om dankzij verschillende activiteiten naar de hele bevolking toe te communiceren over gedragswijzigingen. Er vond ook een
officiële viering plaats.
Wat lepra betreft, werden er inspanningen geleverd om de opsporing (door acties te organiseren zoals actieve opsporing in de provincies of door de bevolking te sensibiliseren tijdens grote evenementen zoals de Werelddag voor de Melaatsen) en de opvolging van zieken te verbeteren. In zeven op vijftien provincies is er meer dan 1 zieke op 10 000 inwoners te vinden.
Dankzij de goedkeuring van het strategisch plan 2012-2017 kunnen er in de toekomst nieuwe
acties komen waarbij de patiënt centraal staat in de strijd tegen lepra.

Comoren
STEUN AAN HET NATIONAAL LEPRA- EN TBC-PROGRAMMA
N UITGAVEN 2012: 132.949 €

N LOK ALE PARTNER: Ministerie van Volksgezondheid

N VERTEGENWOORDIGER VAN DAMIAANACTIE: Dokter Younoussa Assoumani
N PERSONEEL ONDER LOK AAL CONTR ACT: 7 personen
N AANWEZIGHEID VAN DAMIAANACTIE: sinds 1979

Damiaanactie ondersteunt al meer dan 30 jaar het nationale lepra- en tbc-programma van de
Comoren. De Comoren zijn het enigste projectland waar het aantal opgespoorde en behandelde leprapatiënten hoger ligt dan het aantal tbc-patiënten: dat aantal was driemaal groter in
2012.
De Wereldgezondheidsorganisatie maakte de volgende cijfers bekend over de endemiciteit van
tbc: momenteel zijn er 37 gevallen per 100.000 inwoners. In 1981 waren er nog 60 gevallen per
100.000 mensen. De genezingsgraad blijft hoog liggen (95,2%).
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Er werden ongeveer 100 leprapatiënten minder gevonden dan in 2011 op Anjouan. Op het eiland Moheli heeft het team van de onvermoeibare verpleger Boussouri nog meer de nadruk
gelegd op het systematisch opsporen van zieken.
Dankzij de financiële steun van Damiaanactie en haar vrijwilligers heeft Moheli nu ook een
eigen lepra- & tbc-paviljoen. De patiënten beschikken voortaan over een eigen afdeling voor
hun behandeling.
Half februari 2013 wordt dokter Aboubacar Mzembaba opnieuw de nationale coördinator van
het nationale lepra- en tbc-programma. Hij zal dokter Abdou Salam Abderemane vervangen,
die op opleiding is vertrokken.
Clandestiene migratie vanuit Anjouan naar Mayotte, een Frans overzees departement, blijft
een aantal problemen veroorzaken. Een samenwerkingsverband tussen de lepraprogramma’s
van beide eilanden zal worden uitgewerkt.

Congo
STEUN AAN HET NATIONAAL LEPRAPROGRAMMA
STEUN AAN HET NATIONAAL TUBERCULOSEPROGRAMMA
STEUN AAN 14 (DAN 13) PROVINCIALE COÖRDINATIECENTRA OP HET VLAK VAN LEPRA EN TBC
STEUN AAN LEPRACHIRURGIE
STEUN AAN PRIMAIRE ZORGVERLENING IN DE GEZONDHEIDSZONES VAN MOBA EN KANSIMBA
N UITGAVEN 2012: 4.252.417

€

N LOK ALE PARTNERS: Ministerie

van Volksgezondheid, provinciale medische
inspecties, gezondheidszones, lokale ngo's
N VERTEGENWOORDIGER VAN DAMIAANACTIE: Dokter Pamphile Lubamba-Ngimbi
N PERSONEEL ONDER CONTRACT MET DAMIAANACTIE BRUSSEL: 6 personen
N PERSONEEL ONDER LOK AAL CONTR ACT: 270 personen
N AANWEZIGHEID VAN DAMIAANACTIE: sinds 1964

Damiaanactie steunt dertien regionale lepra- en tbc-coördinaties, waardoor ongeveer 60% van
de bevolking een beroep kan doen op zorgverlening voor beide ziektes.
Een nieuw project voor primaire zorgverlening werd opgestart in Moba en Kansimba, bij het
Tanganyika-meer, een regio met veel leprapatiënten en zieken met beendertuberculose.
Er bestaan ook andere projecten die rechtstreeks patiënten helpen zoals het rehabilitatiecentrum van Talitha Qoum in Moba, het project om huizen van ex-leprapatiënten te renoveren
in Pawa of ook nog “Hôpital de la Rive” in Kinshasa, waar ex-patiënten het schoolgeld van hun
kinderen betaald krijgen of sociale hulp ontvangen.
Het aantal patiënten dat een beroep kan doen op leprachirurgie is in duidelijke stijging dankzij een betere organisatie en de aanwerving van een team chirurgen en fysiotherapeuten.
Tenslotte werden er nog verdere stappen gezet (het technisch dossier voor de bouw, het bodemonderzoek, de afwerking van de plannen en de bouwvergunning) in het project om multiresistente tuberculose in Kinshasa te bestrijden. De bouw van het ziekenhuis moet in 2013
van start gaan.

Afrika

Guinee
STEUN AAN HET NATIONAAL TUBERCULOSEPROGRAMMA
N UITGAVEN 2012: 277.526 €

N LOK ALE PARTNER: Ministerie van Volksgezondheid

N VERTEGENWOORDIGER VAN DAMIAANACTIE: Dokter Luc Janssens
N AANWEZIGHEID VAN DAMIAANACTIE: sinds 2007

2012 werd een jaar van veranderingen in Guinee. Een jaar dat gekenmerkt werd door de hernieuwde wil van Damiaanactie om zich volledig op de genezing van zieken te focussen. Meer
dan 6.400 tbc-patiënten werden gediagnosticeerd en behandeld in Conakry, de hoofdstad van
het land, op een totaal van ongeveer 12.000 zieken voor het hele land. De nadruk lag volledig
op de kwaliteitsverbetering van het programma in de 24 behandelingscentra van de stad.
Samen met het nationale tbc-programma heeft Damiaanactie een supervisie georganiseerd,
gericht op ondersteuning. Verscheidene artsen en verplegers volgen van nabij een bepaald aantal centra. Dankzij een aangepaste administratie (behandelingskaarten, patiëntendossiers of
-registers) is de geboekte vooruitgang in de begeleiding van patiënten overduidelijk.
Damiaanactie heeft haar eigen kantoor geopend en een administratief en financieel bediende aangeworven. Een grotere zichtbaarheid en nog meer onafhankelijkheid vergroten haar invloed. Dankzij het nieuwe kantoorgebouw kunnen er gemakkelijker trainingen georganiseerd
worden en is er voortaan ook een plaats om met partners te vergaderen. Het is voortaan ook
gemakkelijker om de verspreiding van patiëntenregisters en -dossiers te beheren.
De steun aan het programma in samenwerking met het Global Fund was essentieel.

Mozambique
STEUN AAN HET LEPRA- EN TUBERCULOSEPROGRAMMA IN DE PROVINCIES VAN TETE
EN SOFALA
N UITGAVEN 2012: 254.619 €

N LOK ALE PARTNERS: Ministerie van Volksgezondheid, provinciale 		

gezondheidszones in Tete en Sofala

N VERTEGENWOORDIGER VAN DAMIAANACTIE: Dokter César Arroyo
N PERSONEEL ONDER LOK AAL CONTR ACT: 13 personen
N AANWEZIGHEID VAN DAMIAANACTIE: sinds 2004

Ondanks zijn talrijke natuurlijke rijkdommen heeft Mozambique nog steeds te kampen met
de gevolgen van de burgeroorlog die na de onafhankelijkheid van het land uitbrak. De gezondheidsdiensten mogen dan wel meer mensen bereiken, de kwaliteit van deze diensten blijft onvoldoende, ook al zijn de opsporings- en genezingscijfers beter dan in 2011. Damiaanactie
blijft de tbc- en lepraprogramma’s technisch en financieel ondersteunen in de provincies Tete
en Sofala.
Het aantal tbc-patiënten is gestegen door de hiv-epidemie. Het aantal zieken met multiresistente tbc is ook gestegen, wat het gezondheidssysteem van Mozambique voor grote technische, logistieke en financiële uitdagingen stelt.
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Ook al komt lepra sinds 2008 officieel niet meer in het land voor, toch komen er nog steeds
nieuwe patiënten bij in bepaalde districten. Damiaanactie werkt aan het verbeteren van de diagnose van lepra in deze districten. Bovendien heeft het ministerie van Volksgezondheid de
provinciale directies ertoe aangespoord om self-caregroepen te vormen. Damiaanactie is begonnen om met deze groepen samen te werken in de provincie Sofala en heeft beloofd om er
de provinciale directie te ondersteunen opdat deze laatste zelf self-caregroepen zou kunnen
vormen en ondersteunen in Sofala.

Niger
STEUN AAN HET TUBERCULOSEPROGRAMMA OP CENTRAAL NIVEAU EN IN DE REGIO'S VAN
TILLABERI EN ZINDER
N UITGAVEN 2012: 498.422 €

N LOK ALE PARTNER: Ministerie van Volksgezondheid

N VERTEGENWOORDIGER VAN DAMIAANACTIE: Dokter Alberto Piubello
N PERSONEEL ONDER LOK AAL CONTR ACT: 7 personen
N AANWEZIGHEID VAN DAMIAANACTIE: sinds 2007

Niger heeft de laatste 10 jaar moeten afrekenen met steeds weerkerende periodes van droogte, forse woestijnuitbreiding, een daling van de uraniumkoers en politieke instabiliteit.
Onveiligheid is er een probleem: er vinden ontvoeringen plaats en er zijn gewapende jihadistische groeperingen in het land aanwezig. Deze situatie is een rem op de hulpverlening in het
land en het ontzegt de bevolking nog meer de toegang tot medische zorg. In de lente van 2012
kwamen 30.000 mensen uit Mali in de regio van Tillaberi terecht. Deze mensen waren op de
vlucht voor de gevechten in Nood-Mali.
Damiaanactie werkt in drie van de acht regio’s van het land, waar in totaal meer dan de helft
van de bevolking leeft.
De detectiegraad en het percentage van therapeutisch succes voor tuberculose zijn in constante stijging dankzij het jonge, competente en enthousiaste lokale team. Dit team zorgt ook
voor trimestriële formatieve supervisies in 86 behandelingscentra.
Het nationale referentielaboratorium, gebouwd en uitgerust door Damiaanactie, kan nog steeds
op technische ondersteuning rekenen.
De uitstekende resultaten in de strijd tegen multiresistente tuberculose met een kortere behandelingsduur maken dat Niger voortaan deel van een multicentrisch onderzoek (gecoördineerd door The Union) uitmaakt, waar 9 Afrikaanse landen toe behoren.

Nigeria
STEUN AAN HET NATIONAAL LEPRA- EN TBC-PROGRAMMA
N UITGAVEN 2012: 421.147 €

N LOK ALE PARTNER: Ministerie van Volksgezondheid op federaal niveau en op

regionaal niveau, in de deelstaten Oyo, Osun en Lagos

N VERTEGENWOORDIGER VAN DAMIAANACTIE: Dokter Osman El Tayeb
N PERSONEEL ONDER LOK AAL CONTR ACT: 13 personen
N AANWEZIGHEID VAN DAMIAANACTIE: sinds 1991

Afrika

Tuberculose blijft één van de grootste gezondheidsproblemen van Nigeria, één van de 22 meest
door tbc getroffen landen ter wereld en het op één na meest getroffen land van Afrika.
Damiaanactie steunt op technisch vlak het nationale lepra- en tbc-programma in drie deelstaten (Oyo, Osun en Lagos); ze levert laboratoriummateriaal en geneesmiddelen, controleert
de resistentie tegen geneesmiddelen, moedigt de samenwerking met het hiv/aids-programma
aan en zorgt ook voor logistieke steun.
In haar «Damien Training Centre» van Ibadan zorgt Damiaanactie voor trainingen over tbc,
co-infectie tuberculose & hiv, multiresistente tuberculose en lepra. Deze trainingen zijn bestemd voor het personeel van het nationale programma. Daarnaast zorgt ze ook voor technische ondersteuning bij de behandeling van multiresistente tuberculose in het hele land via zes
behandelingscentra. Ze beheert zelf twee van deze centra, het «University College Hospital»
van Ibadan (met 25 bedden) en het «State Chest Hospital» van Jericho (met 24 bedden).
Lepra is minder endemisch aanwezig in de deelstaten waar Damiaanactie actief is dan elders
in het land. Damiaanactie helpt de zieken door hun leefomstandigheden te verbeteren en hen
te rehabiliteren.

Rwanda
STEUN AAN HET LEPRA- EN TBC-PROGRAMMA EN AAN ANDERE BESMETTELIJKE
RESPIRATOIRE ZIEKTES
N UITGAVEN 2012: 180.132

€

N LOK ALE PARTNERS: Ministerie

van Volksgezondheid; tbc-eenheid /
Instituut ter preventie en bestrijding van hiv en andere ziektes
/ Rwandees Biomedisch centrum
N VERTEGENWOORDIGER VAN DAMIAANACTIE: Jean-Paul Zawadi
N AANWEZIGHEID VAN DAMIAANACTIE: sinds 1964

Het lepra- en tbc-programma PNILT heet voortaan « Tuberculosis and other respiratory communicable diseases division (TB and ORD Division) ». Het land beschikt niet meer over een
voltijdse “expat-arts” van Damiaanactie. Drie missies om technische ondersteuning te bieden
vonden in 2012 plaats: twee door de voormalige vertegenwoordiger en technische adviseur
van Damiaanactie in Rwanda en de derde door de medisch adviseur voor Rwanda in Brussel.
Het programma blijft vooruitgang boeken. De cijfers van therapeutisch succes stijgen, zowel
voor ‘gewone’ tbc als voor multiresistente tuberculose. Een onderzoek over de prevalentie van
de ziekte in het land werd tussen februari en december uitgevoerd. De resultaten ervan worden in 2013 verwacht.
Wat lepra betreft, vonden er actieve opsporingsacties plaats in de meest endemische gezondheidscentra. Ex-patiënten werden er opgevolgd. Deze opsporingen vinden regelmatig plaats
met dermatologen van de universitaire ziekenhuizen van Butare en Kigali. Verschillende basisprojecten werden opgestart: vier activiteiten (teelt en cultuur) genereerden inkomsten, negen huizen werden gerenoveerd en 5 zieken met chronische zweren werden chirurgisch behandeld.
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Azië

Bangladesh
STEUN AAN HET NATIONAAL LEPRA- EN TBC-PROGRAMMA
N UITGAVEN 2012: 1.102.177 €

N LOK ALE PARTNERS: Ministerie van Volksgezondheid en lokale ngo's

N VERTEGENWOORDIGERS VAN DAMIAANACTIE: Subhash Chandra Sarker en dokter

Aung Kya Jai Maug

N PERSONEEL ONDER LOK AAL CONTR ACT: 613 personen
N AANWEZIGHEID VAN DAMIAANACTIE: sinds 1972

Damiaanactie bereikt in Bangladesh, in nauwe samenwerking met de nationale en lokale autoriteiten, ongeveer 33 miljoen mensen via 167 centra in 111 subdistricten (in 14 districten).
Het initiatief van Damiaanactie om een beroep te doen op « village doctors » wordt nu door de
Wereldgezondheidsorganisatie beschouwd als een belangrijke publieke-private samenwerkingsverband op het platteland. Damiaanactie speelt ook een voortrekkersrol bij het inzetten van genezen patiënten in de strijd tegen lepra en tbc. Deze twee strategieën werden ondertussen ook
op nationaal niveau ingevoerd.
Het operationele onderzoek van Damiaanactie heeft bijgedragen tot de ontwikkeling van een
nationaal en van een internationaal beleid. De kortere behandelingsduur (9 maanden) tegen
multiresistente tbc werd met grote interesse uitgetest in andere landen, waar dezelfde succesvolle resultaten werden behaald.
In 2012 zorgde Damiaanactie ook voor de sociale rehabilitatie van 88 verminkte ex-leprapatiënten. 25 kinderen van door lepra getroffen families kregen ondersteuning om naar school te
kunnen gaan. Andere ex-patiënten kregen dan weer hulp waardoor ze zelf in hun eigen levensonderhoud konden voorzien – een kruidenierszaak, een riksja, een melkkoe of een machine om
rijst te pellen.

China
STEUN AAN HET LEPRAPROGRAMMA IN DE AUTONOME REGIO VAN GUANGXI
STEUN AAN HET NATIONALE TBC-PROGRAMMA IN DE AUTONOME REGIO'S TIBET,
BINNEN-MONGOLIË EN NINGXIA, EN IN DE PROVINCIES QINGHAU EN GUIZHOU
VERTEGENWOORDIGINGSKANTOOR VAN DAMIAANACTIE IN PEKING
N UITGAVEN 2012: 780.075 €

N LOK ALE PARTNERS: Ministerie van Volksgezondheid in Peking, Instituut

voor Dermatologie in Guangxi, Instituut voor Tuberculose van Tibet,
van Binnen-Mongolië, van Qinghai, van Guizhou en van Ningxia
N VERTEGENWOORDIGER VAN DAMIAANACTIE: Alex Jaucot
N PERSONEEL ONDER LOK AAL CONTR ACT: 4 personen
N AANWEZIGHEID VAN DAMIAANACTIE: sinds 1982
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De steun van Damiaanactie om in China lepra te bestrijden loopt ten einde. In 2012 heeft ze haar
project in Guangxi stopgezet. In 2013 gaat ze nog het nationale centrum ter controle van lepra
steunen. Afgelopen jaren heeft Damiaanactie vooral gezorgd voor gerichte trainingen om handicappreventie en pre- en postoperatieve activiteiten te stimuleren. Ook al maakt ze er werk van om
verminkingen te vermijden en om leprapatiënten (vaak al wat oudere mensen die er erg aan toe
zijn) te steunen, toch valt er nog veel te doen om deze mensen een menswaardig leven aan te bieden. China beschikt voortaan over de nodige financiële en technische mogelijkheden om zich hiermee zelf bezig te houden.
Tuberculose staat centraal in het werk van Damiaanactie in China. Dankzij de hervorming van
het gezondheidssysteem kunnen steeds meer mensen een beroep doen op de gezondheidsdiensten en kunnen ze op een snelle en correcte diagnose rekenen. Het percentage van patiënten met
een DOTS-behandeling stijgt. Een van de blijvende uitdagingen is de behandeling van multiresistente tbc-patiënten. Damiaanactie blijft voor trainingen zorgen en wordt sterk betrokken bij de
activiteiten om infecties te bestrijden.
Damiaanactie, in samenspraak met haar Chinese partners, neemt alle nodige maatregelen om zich
geleidelijk uit China terug te trekken. Ze volgt daarbij een duidelijk stappenplan waarbij duurzaamheid belangrijk is.

India
STEUN AAN HET NATIONALE LEPRA- EN TBC-PROGRAMMA VIA PROGRAMMA'S VAN DE
DISTRICTEN (BIHAR, TAMIL NADU, DELHI, ANDHRA PRADESH, KARNATAKA EN KERALA), PROJECTEN DIE DOOR LOKALE NGO'S BEHEERD WORDEN EN PROJECTEN IN EIGEN BEHEER.
N UITGAVEN 2012: 1.648.480 €
N LOK ALE PARTNERS: Ministerie van Volksgezondheid (Delhi), ministerie

van Volksgezondheid van de deelstaten Bihar, Andhra Pradesh, Karnataka
en Kerala, 10 lokale ngo's
N VERTEGENWOORDIGER VAN DAMIAANACTIE: Dokter P. Krishnamurthy en dokter
M. Shivakumar (sinds juni 2012)
N PERSONEEL ONDER LOK AAL CONTR ACT: 257 (het personeel van ngo's inbegrepen)
N AANWEZIGHEID VAN DAMIAANACTIE: sinds 1964

DFIT (Damien Foundation India Trust) is op verschillende fronten actief: ze heeft haar eigen
projecten, steunt lokale ngo’s en steunt de strijd tegen tuberculose in 35 districten.
Het doel van het DFIT is te zorgen voor de volledige behandeling van leprapatiënten. Primaire
zorg wordt verleend door een diagnose te stellen en door patiënten te sturen naar de dichtstbijzijnde openbare gezondheidsinstellingen. De projecten van de ngo’s zorgen voor handicappreventie en medische revalidatie in 7 projecten (22 districten). Secundaire zorg is er door reacties en chronische zweren te behandelen. Een chirurg (en anderen die door hem zijn opgeleid) van het DFIT voert reconstructieve ingrepen uit in drie gespecialiseerde units; in 2013
komen er vier andere dergelijke units bij. Zeer arme patiënten en hun familie krijgen sociale
hulp: ze krijgen een onderkomen, een zelfstandige activiteit om uit te oefenen of ondersteuning om hun kinderen naar school te kunnen sturen.

Azië

De strijd tegen tuberculose vindt plaats in 35 districten, in 6 eigen projecten en in 11 ngo-projecten. DFIT beheert sinds 2009 een laboratorium om resistente tuberculose te diagnosticeren in Nellore en in 5 buurdistricten. Arme patiënten krijgen voedselpakketten zodat ze hun
behandeling kunnen afwerken.

Laos
STEUN AAN HET NATIONAAL TBC-PROGRAMMA
N UITGAVEN 2012: 63.532 €
N LOKALE PARTNERS: Ministerie van Volksgezondheid, nationale

tuberculosecentrum

N VERTEGENWOORDIGER VAN DAMIAANACTIE: Alex Jaucot (bureau in Peking)

N PERSONEEL ONDER CONTRACT MET DAMIAANACTIE BRUSSEL: Vatthana Nanthana

(projectbeheerder)

N AANWEZIGHEID VAN DAMIAANACTIE: sinds 1994

Damiaanactie heeft het tbc-programma ondersteund toen dat programma de nationale technische richtlijnen herzag. Dat was nodig om beter de nieuwe ontwikkelingen te kunnen volgen en om het medisch personeel te begeleiden zodat dit personeel patiënten zo goed mogelijk kan behandelen en verzorgen. Het herziene diagnostische algoritme maakt dat districtbeheerders tbc voortaan bij kinderen uit hun district kunnen diagnosticeren. Vroeger moesten
deze beheerders kinderen die misschien wel tbc hadden, doorverwijzen naar het provinciale
niveau.
Damiaanactie ondersteunt ook de terreinwerking om betere behandelingen en een betere
zorgverlening mogelijk te maken. Ze zorgt er ook voor dat er steeds geneesmiddelen en laboratoriummateriaal in voorraad zijn… en ook voor noodhulp indien nodig. Gerichte trainingen voor de nationale supervisors en feedback over de terreinbezoeken moeten de algehele
kwaliteit van de tbc-diensten verbeteren.
Een proefproject werd aan de regering voorgesteld om de lepra-activiteiten met de tbc-activiteiten te combineren en om op alle niveaus optimaal gebruik te maken van de gezondheidsinstellingen. Dat project zou in 2013 moeten van start gaan in Xieng Khuang, één van de meest
afgelegen provincies.
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Amerika

Regionaal Coördinatiebureau
N UITGAVEN 2012: 151.160 €

N VERTEGENWOORDIGER VAN DAMIAANACTIE: Dokter Toon Bongaerts
N PERSONEEL ONDER LOK AAL CONTR ACT: 1 persoon

En 2012 heeft ons regionaal coördinatiekantoor voor Latijns-Amerika OCRAL, in samenspraak met het nationale secretariaat in Brussel, de projectwerking in Brazilië stopgezet. In
10 jaar is er sprake van een positieve evolutie. De bijdrage van Damiaanactie heeft een mooie
aanzet gegeven tot de ontwikkeling van de capaciteiten van het lokale personeel. Dankzij de
voortdurende aanvullende steun van de organisatie zijn tientallen zieken genezen.
Brazilië beschikt voortaan over voldoende middelen om zelf de strijd tegen lepra en tbc aan
te gaan. Vanaf 2013 zal de volledige aandacht gaan naar Nicaragua en Guatemala. De lokale
teams daar zullen over meer middelen beschikken om nog beter zeer arme tbc- en leishmaniasispatiënten te helpen.

Brazilië
STEUN AAN HET NATIONAAL TBC-PROGRAMMA IN DE STAD SALVADOR (TOT JUNI 2012),
STEUN AAN HET NATIONAAL LEPRAPROGRAMMA IN DE STAD SALVADOR (TOT MAART 2012)
N UITGAVEN 2012: 64.402 €

N LOKALE PARTNER: Ministerie van Volksgezondheid

N VERTEGENWOORDIGER VAN DAMIAANACTIE: Dokter José-Luis Portero
N PERSONEEL ONDER LOKAAL CONTR ACT: 1 persoon
N AANWEZIGHEID VAN DAMIAANACTIE: sinds 2000

Brazilië is het meest recente land waaruit Damiaanactie, na een aanwezigheid van 12 jaar, vertrokken is. Dat vertrek is logisch: het land beschikt voortaan zelf over de nodige middelen en
heeft een redelijk uitgebouwd sociaal systeem (maar met jammer genoeg ook nog wel grote
zwakke plekken). Damiaanactie zorgde niet echt meer voor een toegevoegde waarde. Bovendien
vond ze er ook geen lokale arts met hetzelfde charisma en dezelfde competenties als dokter
Portero, wiens aanwezigheid dus niet meer te verantwoorden was.
Nadat verschillende projecten in 2011 al werden stopgezet, werd er in maart 2012 een punt
gezet achter het lepraproject in Salvador en in juni 2012 achter het tbc-project. Op dat moment werd ook het Damiaanactie-kantoor er gesloten. Enkel het basisproject liep tot december.
Dankzij dat project, dat in juni 2009 werd opgestart met lokale partners, kregen dakloze tbczieken van Salvador da Bahia een behandeling, wat al het begin van een verbetering van hun
levensomstandigheden was. De rol van dokter Portero als link tussen de zieken en de officiële gezondheidsstructuren, die helemaal niet geïnteresseerd zijn in deze mensen, was essentieel. Het was voorzien dat dit interessante project kon blijven doorgaan dankzij een lokale financiering van het ministerie, maar dat staat nog niet volledig vast.
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Guatemala
STEUN AAN HET NATIONAAL LEISHMANIASIS- EN TBC-PROGRAMMA
N UITGAVEN 2012: 122.642 €

N LOK ALE PARTNER: Ministerie van Volksgezondheid

N VERTEGENWOORDIGER VAN DAMIAANACTIE: Zoila Bailon
N PERSONEEL ONDER LOK AAL CONTR ACT: 5 personen
N AANWEZIGHEID VAN DAMIAANACTIE: sinds 1993

Twee belangrijke activiteiten vallen op in het werk van Damiaanactie in Guatemala in 2012: er
vond een externe evaluatie plaats en er was meer aandacht voor directe steun aan patiënten.
Het was nuttig om, in samenwerking met de lokale teams, een externe evaluatie te laten gebeuren die de verschillende aspecten van het werk van Damiaanactie onder de loep nam. Damiaanactie
wenst dat het programma in verschillende provincies systematisch steeds beter (op het vlak van
kwaliteit en kwantiteit) zal werken. Maar de resultaten zijn te variabel en te afhankelijk van de
stabiliteit, de doeltreffendheid en de goede wil van de gezondheidsautoriteiten. Een reden te meer
voor Damiaanactie om haar aandacht op de eerste plaats te vestigen op de begeleiding van zeer
arme tbc-patiënten, niet alleen tijdens hun behandeling, maar ook daarna. Zo kon Damiaanactie
in de regio van Escuintla de levenskwaliteit van 24 zeer arme patiënten en hun familie verbeteren: 10 gezinnen kregen een beter onderkomen en 14 families konden een kleine handelsactiviteit opstarten (kippen- of maïsverkoop, naaiatelier). In Escuintla en Guatemala City hebben 230
tbc-patiënten voedselpakketten gekregen. Ten slotte zal de strijd tegen berglepra in afgelegen gebieden opgevoerd worden dankzij de aanwerving van een gezondheidspromotor.

Nicaragua
STEUN AAN HET NATIONAAL LEISHMANIASIS- EN TBC-PROGRAMMA
N UITGAVEN 2012: 152.527 €

N LOK ALE PARTNERS: Ministerie van Volksgezondheid en een lokale ngo (Prosalud)
N VERTEGENWOORDIGER VAN DAMIAANACTIE: Dokter Toon Bongaerts
N PERSONEEL ONDER LOK AAL CONTR ACT: 6 personen
N AANWEZIGHEID VAN DAMIAANACTIE: sinds 1990

In 2012 kwam er een nieuw basisproject in Managua, de hoofdstad met talrijke arme, overbevolkte en soms gevaarlijke wijken. Er komen in deze stad elk jaar meer dan 900 nieuwe tbc-patiënten bij. Samen met de lokale gezondheidsdiensten selecteert Damiaanactie de allerarmste zieken (ongeveer een honderdtal) en begeleidt hen helemaal: hun behandeling wordt opgevolgd, ze
krijgen voedselpakketten (ondervoeding komt namelijk vaak voor en dankzij deze voedselpakketten zijn ze in staat om tijdens 6 maanden hun geneesmiddelen in te nemen) en ook “care after cure”. Zo wordt de situatie van elke patiënt (en zijn familie) geëvalueerd opdat deze een waardiger leven zou kunnen krijgen: sommigen krijgen een betere huisvesting, anderen kunnen een
kleine handelszaak opstarten, krijgen een studietoelage of kunnen een varkens- of kippenteelt
beginnen,… In 2013 zullen nog meer zieken een beroep kunnen doen op deze projecten.
In Noord-Nicaragua zetten de gezondheidspromotoren van Damiaanactie trouwens hun werk
voort voor de zeer arme berglepra- of tbc-patiënten, die in geïsoleerde berggebieden leven.
De campagnefilm 2013 van Damiaanactie werd ten slotte in Nicaragua opgenomen. Alles is goed
verlopen dankzij de goede relaties die ontstaan zijn met patiënten en hun familie.

Wetenschappelijk onderzoek

Wetenschappelijk onderzoek
Naast haar terreinwerking ondersteunt Damiaanactie elk jaar het
wetenschappelijk onderzoek naar tuberculose en lepra. De
nadruk ligt op toegepast onderzoek, meer dan op fundamenteel
onderzoek.
Damiaanactie steunt financieel verschillende onderzoeksprojecten van de eenheid mycobacteriologie van het Instituut voor Tropische Geneeskunde van Antwerpen. Deze projecten worden vaak gerealiseerd in samenwerking met projecten op het terrein, in Bangladesh of elders.
Wat tuberculose betreft, wordt er voornamelijk onderzoek gevoerd naar resistentie. Zo probeert men een beter inzicht te krijgen in de resistentiemechanismen tegen tuberculostatica
van de tweede lijn, om zo resistentie te voorkomen of tegen te werken. Om deze resistentie op
te sporen wordt de validiteit van diverse methodes met elkaar vergeleken. Of men voert onderzoek niet alleen naar de meest doeltreffende methode, maar ook naar de methode die het
gemakkelijkst zal toegepast kunnen worden, om de evolutie van het resistentieniveau op het
terrein op te volgen.

Ook lepra

Voor lepra is er een onderzoeksproject aan de gang in Brazilië om het genetisch profiel van de
geïsoleerde bacillenhaarden bij zieken te bepalen, om de resistentie tegen antibiotica op te volgen en, indien mogelijk, om een beter inzicht te krijgen in het overdragen van bacillen.
Damiaanactie ondersteunt ook een internationaal project om tot een vaccin tegen lepra te komen.
In de projecten op het terrein wordt het operationeel onderzoek gestimuleerd. Dit onderzoek
moet zorgen voor antwoorden op vragen of voor oplossingen op praktische problemen waarmee men te maken krijgt. Enkele voorbeelden: hoelang moet men aan het gezondheidspersoneel vragen om de contactpersonen van recent opgespoorde leprapatiënten te onderzoeken?
Zorgen vrijwillige gezondheidswerkers, op wie een beroep wordt gedaan om zieken op te volgen, voor betere behandelingsresultaten? Slaagt men er daadwerkelijk in om nieuwe verminkingen te vermijden bij leprapatiënten die al in behandeling zijn?

Opleidingen

De klemtoon wordt ook gelegd op de vorming van het personeel, wat één van de basisvoorwaarden is voor de kwaliteit van de geleverde diensten aan zieken en aan de bevolking. Deze
vorming kan gebeuren door een cursus te volgen of op het terrein, door een ander project of
een ander land te bezoeken, of ook nog door deel te nemen aan een conferentie of een congres. Zo heeft één van de Chinese artsen van Damiaanactie in Harvard een opleiding gevolgd
over infectiecontrole binnen gezondheidsstructuren. Verder hebben 17 mensen deelgenomen
aan het Internationaal Congres over Tuberculose en Respiratoire Ziektes, dat in november in
Kuala Lumpur plaatsvond.
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België

Damiaanactie is vooral bekend voor haar werk in haar
projectlanden. Maar het is eerst en vooral een
Belgische ngo, met stevige fundamenten in het hele
land. Ze kan rekenen op een omvangrijk netwerk van
vrijwilligers, die haar waarden en boodschap uitdragen
en ook fondsen inzamelen… en op een groot aantal
trouwe donateurs.

Een jaarlijkse afspraak in januari

Orgelpunt van het jaar is het laatste weekend van januari, wanneer de bewustmakings- en fondsenwervingscampagne plaatsvindt. Een zestigtal vrijwilligers gingen tijdens de campagneperiode naar meer dan 800 lagere en middelbare scholen in het hele land om er de film "Operatie
Congo" voor te stellen. Meer dan 100.000 jongeren in heel België werden bereikt. Zoals elk jaar
zonden de RTBF en een aantal Waalse regionale zenders de film ook verschillende malen uit.
Damiaanactie was ook in de media aanwezig. Zo was er sprake van Damiaanactie op radiozenders en op verschillende nationale en regionale televisiezenders.

Campagnepeters

Aan Nederlandstalige kant was zanger, acteur en Ketnet-presentator Niels Destadsbader peter
van de campagne. Hij vertrok enkele dagen naar India om er zieken te ontmoeten die in de campagnefilm 2011 te zien waren. Deze beelden hebben een diepe indruk nagelaten in scholen. Hij
trok ook gedurende een week naar verschillende scholen waar hij ging getuigen over zijn reis
en waarbij hij zijn lied "Hou je me vast" kwam zingen, een lied dat speciaal geschreven werd
voor Damiaanactie en dat meer dan 100.000 maal bekeken werd op YouTube.
Op de avond van de campagnezondag gaf hij een bedankingsconcert voor 700 vrijwilligers in
het Capitole in Gent. En na een intense voorbereiding heeft hij op 22 april de marathon van
Antwerpen gelopen, waar niet alleen zijn fans, maar ook Radio 2 en ATV hem langs het parcours stonden toe te juichen en aan de aankomst stonden op te wachten. Niels heeft voor een
forse dynamiek gezorgd in het Nederlandstalige vrijwilligersnetwerk.
Aan Franstalige kant waren er twee peters: auteur Thomas Gunzig en regisseur Jaco Van Dormael.
Ze waren allebei op de Franstalige campagneaffiche te zien, samen met twee voormalige peters: komiek Marc Herman en televisiepresentator Jean-Louis Lahaye. Thomas Gunzig en Jaco
Van Dormael zijn eind 2011 samen op projectbezoek getrokken naar Bangladesh. Ze hebben
over hun reis getuigd in het avondnieuws van RTL-TVI. Jaco Van Dormael heeft ook een kortfilm gemaakt over zijn reis, die als bonus te zien was op de dvd van de campagnefilm 2013.
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550.000 pakjes stiften

Ook dit jaar trokken duizenden vrijwilligers de straat op om tijdens het laatste weekend van januari de bekende pakjes stiften te verkopen. In totaal werden er 550.000 pakjes stiften te koop
aangeboden, voor het eerst voor 6 euro het pakje. Ondanks de economische crisis werd er toch
weer goed verkocht.

Activiteiten het hele jaar door

Maar er vinden ook talrijke activiteiten buiten de campagneperiode plaats. Het hele jaar door
organiseren vrijwilligers overal acties of evenementen. Er zijn activiteiten die ondertussen uitgegroeid zijn tot klassiekers zoals de "Damiaanwandeling" in Tremelo met Hemelvaart, en de
Marche Damien (dit jaar in de Oostkantons) eind juni, de voorstellingen van "Kamiano" in
Kortrijk het hele jaar door (al meer dan 400 voorstellingen, de 500ste voorstelling zit er aan te
komen...), het humorfestival van Doornik in november,...
Zoals elk jaar stonden er vrijwilligers achter de Damiaanactie-stand bij elke etappe van de "Beau
Vélo de RaVel", een wekelijkse fietshappening met RTBF-presentator (en Damiaanactie-minded)
Adrien Joveneau en tijdens festivals zoals de Francofolies van Spa. Anderen hielpen dan weer
tijdens de Nuit Musicale in Belœil of de Nuit du Cirque in Villers-la-Ville.
Een Damiaanactie-auto met de afbeelding van Eddy Merckx was te zien in de reclamekaravaan
van verschillende wielerwedstrijden, zoals de Waalse Pijl, Luik-Bastenaken-Luik, de Ronde van
Wallonië, de Grote Prijs van Wallonië.
Damiaanactie was dankzij haar vrijwilligers en Niels Destadsbader ook aanwezig op de Zesdaagse
van Gent. Een tombola, met een door de stad aangeboden Eddy Merckx-fiets als hoofdprijs,
bracht 10.000 euro op.
Verder was er ook nog het festival "Dplugged" in Torhout. Of de lesmarathon van 24 uur in het
Sint-Bernarduscollege van Oudenaarde waaraan 1.200 leerlingen deelnamen en getuigden voor
de camera's van VTM.

Campagne 2012: de cijfers
privégiften
aantal

privégiften
bedrag

acties
vrijwilligers

totaal

Wallonië*

35.402

1.386.367,42 €

1.088.306,24 €

2.474.673,66 €

0,70

Brussel

10.043

454.646,82 €

202.057,03 €

656.703,85 €

0,59

Vlaanderen

71.407

3.081.725,57 €

1.713.828,83 €

4.795.544,40 €

0,76

Anoniem

120

263.280,25 €

1.582,99 €

127.018,06 €

Total

119.972

5.186.020,06 €

3.005.775,09 €

8.191.795,15 €

euro per
inwoner

0,75

* De Duitstalige gemeenschap zit vervat in Wallonië
De bedragen zijn gebaseerd op de resultaten van het zogenaamde campagnejaar, van 1 september 2011 tot 31 augustus 2012.
Alle andere financiële gegevens in dit verslag hebben betrekking op het kalenderjaar 2012, dus van 1 januari tot 31 december.

België

20 km door Brussel

Anderen hebben voor Damiaanactie gesport: voor het tweede jaar op rij hebben meer
dan 200 mensen (als individu of in team) de 20 km door Brussel ten voordele van
Damiaanactie gelopen. Samen zamelden ze meer dan 19.000 euro in. Onder de deelnemers waren er leden van het nationale secretariaat, een team van het Collège StServais van Namen, de bank Triodos of het kabinet van minister Carlo Di Antonio
van de Waalse regering. En niet te vergeten ook Guy Muya, de aanvoerder van het nationale basketbalteam. Dit zou zijn eerste wapenfeit zijn voor Damiaanactie, maar zeker niet zijn laatste…

Damiaanbouwkampen

Nog anderen werkten zich op een andere manier in het zweet voor Damiaanactie. Ze
trokken namelijk op Damiaanbouwkamp. Na een voorbereiding in België gaan vrijwilligers vier weken naar een projectland. Gedurende de eerste drie weken helpen ze
lokale arbeiders op een bouwwerf, tijdens de laatste week leren ze het projectland beter kennen. In 2012 trokken 81 vrijwilligers op bouwkamp naar één van de volgende
projectlanden: India, Bangladesh, Congo en, voor het eerst ook, de Comoren. Elke
deelnemer betaalt zijn reis en zijn verblijfskosten zelf en zamelt voor de reis ook sponsorgeld in (elke deelnemer verbindt zich ertoe om minstens 700 euro in te zamelen).
In totaal werd er 232.174 euro bijeengebracht. De Lions Club van Waasmunster heeft
al 30.000 euro vrijgemaakt voor een toekomstig bouwkamp in Waslala, Nicaragua.
Samen met de vzw "Solidarité Abû Za'Bal" uit Bergen en mensen van het comité
Follereau van Doornik, hebben verschillende vrijwilligers hun steentje bijgedragen om
de levensomstandigheden van leprapatiënten van Caïro te verbeteren door er dispensaria te renoveren.
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Inleefreizen…

Damiaanactie gaf ook dit jaar weer de kans aan een aantal leerlingen en leerkrachten om op
projectbezoek te gaan, samen met journalisten. In het najaar van 2012, trokken er eerst twee
groepen naar Nicaragua: één groep uit Waals-Brabant (Ecole de la Providence van Waver, het
Collège Saint-Etienne van Court-Saint-Etienne en het Berlaymont van Waterloo), de andere uit
Vlaams-Brabant (Paridaens Leuven, Atheneum D’Hek Landen en Don Bosco Haacht).Vervolgens
trokken drie Limburgse scholen (Sint-Franciscus uit Heusden-Zolder, Provinciale Secundaire
School Diepenbeek en het Heilig Graf Bilzen) naar India. Ten slotte trokken ook 3 Nederlandstalige
scholen uit Brussel (Mater Dei van Sint-Pieters-Woluwe, Maria Boodschap van Brussel en SintGuido van Anderlecht) en 3 scholen uit de provincie Namen (het Institut Notre-Dame du Sacré
Cœur van Beauraing, EPASC van Ciney en Athénée royal van Rochefort) elk een week naar
Bangladesh. Tijdens het schooljaar konden ze dan achteraf getuigen over hun reis en acties organiseren voor de campagne 2013. Zo brachten 2 leerlingen van Paridaens Leuven enkele dagen door in een caravan op de koer van de school.

...ook met de fiets

Er vonden ook nog andere reizen plaats. Drie groepen gingen in Bangladesh fietsen. Begin 2012
vertrok er een groep leerlingen samen met hun leerkracht Tom Rubbens, die een montage maakte over hun ervaringen ter plaatse, van het Sint-Jan Berchmanscollege van Diest. Tijdens de
paasvakantie was het de beurt aan een groep uit Torhout. En helemaal op het einde van het jaar
vertrok er een groep uit Luik. Elke groep heeft zijn reis zelf betaald en heeft sponsorgeld ingezameld voor het vertrek.
Ook was er een groep uit Stabroek, Damiaanactie-dorp 2011, die naar Kinshasa trok. De ouders van Rode Duivel Thomas Vermaelen, oud-ambassadeur van Damiaanactie, maakten deel
uit van de groep.
En in april gingen negen studenten en drie docenten van het Sint-Augustinusinstituut Aalst op
stage naar Fathimanagar, Zuid-India. In september trokken 12 vrijwilligers, waarvan velen die
in januari de film in scholen gaan presenteren, naar Bangladesh. Actrice Tine Ruysschaert
maakte deel uit van de groep. Ze zorgde er ook voor een voorstelling van "Mijn zoon Damiaan".

Gospelconcerten

In het najaar vonden er zoals bijna elk jaar gospeloncerten plaats. In Vlaanderen kwamen er in
totaal 2000 toeschouwers naar de 'Gospels voor Damiaanactie'-concerten in Diest (2 concerten), Lichtervelde en Lommel, met Lea Gilmore. In totaal zongen 500 mensen in één van de lokale gelegenheidskoren. Aan Franstalige zijde was er de concertenreeks "Gospel For Life". 618
koorleden stonden onder de leiding van koorleider en solozanger Didier Likeng. 6200 mensen
kwamen naar Brussel, Nijvel, Doornik, Bergen, Marche, Maredsous, Namen, Luik of Ham-surHeure om van het spektakel te genieten.

Startdag

Op zaterdag 24 november waren er ongeveer 700 personen aanwezig in Brussel op de startdag
van de nieuwe campagne. 2 dokters die voor Damiaanactie in het campagneland Nicaragua
werken, kwamen hiervoor naar België: dokter Toon Bongaerts, vertegenwoordiger van
Damiaanactie in Nicaragua, en dokter Manuel Bravo, rond wie de campagnefilm 2013 draait.

België

Beiden verbleven enkele dagen in België om vrijwilligers te ontmoeten en om in
scholen voor leerlingen te spreken. Op de startdag was ook de muziekgroep Joshua
aanwezig. De groep zorgde niet alleen voor muziek maar maakte ook bekend dat
ze de campagne 2013 gingen steunen als peters.

Campagne 2013

Eind 2012 trokken onze verschillende campagneboegbeelden op reis voor
Damiaanactie in het kader van de campagne 2013. Aan Nederlandstalige kant
vertrok Niels Destadsbader begin december naar Nicaragua om er de jonge leishmaniasispatiënte Yorlène te ontmoeten, één van de centrale figuren van de campagnefilm 2013. Aan Franstalige kant is de groep Joshua (Steph Debruyne, Greg
Avaux en Senso Nzuzi) tijdens de kerstvakantie op projectbezoek naar Kinshasa
vertrokken. Basketbalspeler, en nationale campagne-ambassadeur, Guy Muya
reisde met hen mee. Senso en Guy, allebei van Congolese afkomst, hebben trouwens beiden als kind in Kinshasa gewoond, maar geen van beiden was er ooit teruggekeerd. Dat maakte hun reis nog meer bijzonder.

Raad van Bestuur van
Damiaanactie (tot 31 december 2012)

VOORZITTER | Pascale L'Ecluse (Roosdaal), juriste

LEDEN | Patrick Adam (Torhout), schooldirecteur | Michel Beckers (Heusy), expert boekhouder op

rust | Freddy Cooreman (Ninove), gepensioneerde | Michel David (Brussel), bediende | Lieve
Deckers (Eupen), leerkracht | Philippe Dembour (Brussel), leerkracht | Michel Duterme
(Treignes), leerkracht | Theo Hemerijckx (Brakel), gepensioneerde | Guido Knops (Mechelen),
directeur op rust van de Koning Boudewijnstichting | Xavier Ortegat (Brussel), manager |
Françoise Portaels (Brussel), emeritus professor van het Instituut voor Tropische Geneeskunde
| Yves Renard (Doornik), gepensioneerde | Roger Torremans (Mol), leerkracht op rust | Peter
Vinck (Alken), consultant |
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Glossarium
BASISPROJECTEN: Eigen projecten van Damiaanactie, kleinschalig en beperkt in duur, die aan de
specifieke noden van zieken en ex-patiënten beantwoorden.
CO-INFECTIE HIV&TUBERCULOSE: Infectie door zowel hiv als tbc. Beide infecties versnellen
elkaars ontwikkeling en vormen een dodelijke combinatie. Tuberculose is de belangrijkste opportunistische
ziekte bij hiv-patiënten, en een belangrijke doodsoorzaak bij patiënten die hiv-positief zijn. (Een
opportunistische ziekte die veroorzaakt wordt door een micro-organisme dat meestal weinig kans geeft
om een ziekte of ernstige verminkingen te veroorzaken).
DOTS: Directly Observed Treatment, Short course. Het is een strategie die ontwikkeld is in de tbcbestrijding om zeker te zijn dat de patiënt zijn behandeling goed opvolgt, en dus om het risico op
multiresistentie te verminderen. Concreet betekent dat dat een patiënt tijdens de eerste twee maanden
van de behandeling zijn geneesmiddelen onder toezicht moet innemen. Als de patiënt zich niet elke
dag kan verplaatsen, moet hij in het ziekenhuis opgenomen worden.
ENDEMISCH: Een ziekte is endemisch als ze blijft voortbestaan in een regio of bij een bevolkingsgroep.
GENEESMIDDELEN VAN DE "TWEEDE LIJN": Geneesmiddelen om multiresistente tbc te
behandelen. Ze zijn duurder en veroorzaken meer neveneffecten dan standaard- of eerstelijnsgeneesmiddelen.
LEPRACHIRURGIE: Chirurgie uitgevoerd op (ex-)leprapatiënten die met verminkingen moeten leven.
Het kan gaan om septische chirurgie (bijvoorbeeld de amputatie van een ledemaat) of bij voorkeur om
herstellende chirurgie om onder andere vingers (in geval van een soepele klauwhand) of voeten (in geval
van een dropvoet) weer beweeglijk te maken.
(MULTI)RESISTENTE TUBERCULOSE (OF MDR VOOR MULTIDRUG RESISTANCE):
Tuberculose waartegen minstens Rifampicine (RMP) en Isoniazide (INH), twee krachtige antibiotica
van de eerste lijn geen uitwerking meer hebben, door een te lage dosering of een onregelmatige inname,
of omdat de patiënt de behandeling heeft stopgezet. Om multiresistentie te voorkomen heeft de
Wereldgezondheidsorganisatie de DOTS-strategie uitgewerkt.

POD (PREVENTION OF DISABILITIES): Een reeks maatregelen die als doel hebben om te vermijden
dat (ex-)patiënten een handicap of verminkingen krijgen.
PREVALENTIE: Aantal bestaande gevallen van een ziekte bij een bevolking op een bepaald moment.
Niet te verwarren met de incidentie (= de nieuwe gevallen die gedurende een bepaalde periode worden
vastgesteld).
PRIMAIRE ZORGVERLENING: Er bestaat geen eenvormige of universeel toepasbare definitie voor
primaire zorgverlening. Het doel van primaire zorgverlening is zorgen voor een betere gezondheid voor
iedereen.
THE GLOBAL FUND (TO FIGHT AIDS, TUBERCULOSIS AND MALARIA): Een internationale
financiële instelling met de volgende missie: fondsen inzamelen ter preventie en voor de behandeling
van deze drie ziektes.
VILLAGE DOCTOR: Persoon (niet noodzakelijk iemand met een medisch achtergrond) die getraind
is om bepaalde ziektes te herkennen en om soms de behandeling toe te dienen. In Bangladesh traint
Damiaanactie sinds jaren village doctors (in totaal al verschillende duizenden), die een belangrijke rol
spelen bij het opsporen van tuberculose. Soms worden ze ook, in andere landen, "gezondheidspromotoren
of- brigadiers genoemd.
WERVELKOLOMTUBERCULOSE: Tuberculose wordt veroorzaakt door de bacil van Koch die zich
vaak in de longen installeert en die de vaakst voorkomende vorm van tbc veroorzaakt: longtuberculose,
een zeer besmettelijke en dodelijke vorm van tbc. Maar de bacil van Koch kan zich ook elders in het
lichaam nestelen, onder andere in de wervelkolom. Wervelkolomtuberculose is niet besmettelijk maar
is niet minder gevaarlijk. Deze tbc-vorm kan de wervelkolom vervormen, wat dan weer bulten in de
nek en op de rug kan veroorzaken. Zonder behandeling kan de zieke permanent geparalyseerd geraken.
De behandeling bestaat uit antibiotica en de patiënt moet een gipskorset dragen die hij gedurende zes
maanden moet dragen. Ook moet hij dagelijks kiné-oefeningen doen.

Bedankt

Damiaanactie wil graag een oprecht woord van dank uitspreken aan allen die het haar
mogelijk maken om haar missie te volbrengen n de autoriteiten van de landen waar
Damiaanactie lepra, tuberculose en leishmaniasis bestrijdt n de Belgische overheid (op
federaal, gewestelijk, provinciaal en gemeentelijk niveau), meer in het bijzonder de diensten die belast zijn met ontwikkelingssamenwerking n lokale en buitenlandse medewerkers in de projectlanden n de talrijke donateurs n de medewerkers van het secretariaat in Brussel n de duizenden vrijwillige medewerkers n en bijzondere dank gaat naar
onze regionale verantwoordelijken die de vrijwillige medewerkers begeleiden.
Foto's: Jean Platteau en archief van Damiaanactie |
Damiaanactie, juni 2013 | Al deze informatie, en
nog veel meer, is tevens terug te vinden op
www.damiaanactie.be
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