Brakelse Raad voor Ontwikkelingssamenwerking
Het verhaal van Brakelaars die zich engageren van Tanzania tot Nepal

Beste Brakelaars,

In Brakel zijn in diverse domeinen van de samenleving verschillende adviesraden actief.
Zo is er de sportraad, de cultuurraad, de seniorenraad en meerdere anderen. Zij hebben
de opdracht de bevolking van Brakel te informeren en te helpen nuttige initiatieven
te organiseren en te bevorderen. Zij zijn ook het klankbord naar het Gemeentebestuur
toe.
De jongste en de minst bekende adviesraad in Brakel is BRAVO, de Brakelse Raad
voor Ontwikkelingssamenwerking.
BRAVO is opgericht om in Brakel, net als in de andere Vlaamse gemeenten, het zuiden,
wat staat voor ontwikkelingslanden, onder de aandacht te brengen van de bevolking.
We doen dat op een dubbele manier. Met onze zuidwerking steunen wij dankzij een
subsidie van de gemeente, projecten in ontwikkelingslanden waar Brakelse
verenigingen of Brakelaars actief bij betrokken zijn. In onze noordwerking willen wij de
bevolking bewust maken van de noord-zuid problematiek en met concrete informatie
aantonen wat mensen uit ons eigen Brakel vandaag in het zuiden aan het doen zijn.
In dat kader richt BRAVO gespreksavonden in en biedt het theatervoorstellingen en
animatie-optredens aan de Brakelse scholen aan. Tijdens de grote vakantie 2017 stond
de speelpleinwerking van ’t Narrenship in het teken van de Brakelse zuid-projecten.
Er zijn nu reeds acht verenigingen uit Brakel aangesloten bij BRAVO: Cunina,
Geloofsgemeenschap Brakel-Lierde, Dierenartsen zonder grenzen, 11.11.11 – afdeling
Brakel, Evangelische Christenen, Kinderen van de Zon, Moribhet, Vrienden van Kikukwe.
Zij steunen projecten in Afrika, Centraal Amerika, Zuid Oost Azië en Latijns-Amerika.
Graag vertellen we U in dit boekje wat onze eigen Brakelaars in al die landen, met onze
steun, precies doen. Natuurlijk is dit boekje ook een uitnodiging aan iedereen die een
steentje wil bijdragen aan onze werking of lid wil van worden van BRAVO.
Met dank voor jullie wereld-solidaire betrokkenheid,

Johan Hosselaer
Voorzitter BRAVO
johanhosselaer@hotmail.com
0488 14 40 92

Stefaan Devleeschouwer
Schepen van Onderwijs
en Ontwikkelingssamenwerking

Vrienden van Kikukwe

…het verhaal van enkele enthousiastelingen uit Brakel en omgeving.
Kikukwe is een dorp in Noord-West Tanzania, aan het Victoria meer. Wij, ‘Vrienden van
Kikukwe’, zijn er sinds vier jaar bezig op een gestructureerde manier, samen met een
dynamische lokale organisatie, 500 gezinnen boven de armoedegrens te tillen. Onze
slogan naar de lokale bevolking is rechttoe rechtaan: jullie moeten hard werken, anders
werken, continue willen bijleren.
Wat hebben we al gerealiseerd?
We zijn begonnen met het aller,
allerbelangrijkste: we brachten zuiver,
drinkbaar water, zij het voorlopig enkel bij
de waterput naar het dorp. We hebben
een rollend micro-kredietfonds opgestart
waarmee intussen zo’n 200 gezinnen hun
bestaande activiteiten hebben kunnen
uitbreiden. In februari van 2016 zijn we
begonnen met een schrijnwerkerij en een
naaiatelier. Daarvoor hebben we eerst,
niet zonder moeite, per container, materiaal en machines uit Zottegem, Brakel
en Ronse naar Kikukwe verscheept. We
hebben ook met steun van de provincie
Oost-Vlaanderen tegen gunstprijs aan 500
gezinnen een Greenlight-zonnepaneel
lamp verkocht waardoor een 800-tal kinderen na donker zonder dure, vervuilende
kerosene hun huiswerk kunnen maken.
In 2017 hebben de inwoners van Kikukwe,
ons tijdens een periode van grote droogte
voorgesteld samen twee grote dorpstuinen aan te leggen. Twee lokale teams
hebben onder leiding van een coach
twee grote terreinen zaai-klaar gemaakt.
Met o.m. de subsidie van de gemeente
Brakel hebben we de aankoop mee
gefinancierd van meststoffen, zaaigoed
en een degelijke afsluiting tegen diefstal.
We krijgen intussen regelmatig foto’s
binnen van het groeien en oogsten van
de vruchten en groenten.

En de toekomst?
In 2018 zullen we verder helpen met de
aankoop van handmatige irrigatiepompen, lokaal ‘rijkmakerspompen’ genoemd.
Daarna zullen we ons geleidelijk terugtrekken. Het zal dan aan het dorp zelf zijn
om op eigen benen te staan. Wij zullen
wel een oogje in het zeil blijven houden
en bijspringen waar nodig maar het zal
aan hen zelf zijn om het heft in eigen
handen te nemen.

Voor meer informatie:
Johan Hosselaer, Maaistraat 16 - Brakel,
0488 14 40 92
www.facebook.com/FriendsofKikukwe/
Lokale projectcoördinator in Kikukwe :
Frederick Mayanda:
WhatsApp +255 759 307 439

Morihbet v.z.w
( staat voor: Morgen is het beter )

Morihbet v.z.w. is opgericht door mensen
uit Brakel en uit de Filipijnen. De vereniging is actief in het noorden van de Filipijnen maar heeft de ambitie ook in andere
ontwikkelingslanden sociale initiatieven
te nemen.

Morihbet werkt in de Filipijnen samen
met sociaal gemotiveerde mensen en
groeperingen. Haar projecten zijn voornamelijk gericht op gezondheid en onderwijs (kleuterscholen en betalen van de
studies van verdienstelijke leerlingen).
Morihbet haalt zijn fondsen deels uit subsidies van BRAVO en deels van het geld

dat wordt ingezameld in Brakel tijdens het
jaarlijks buffet en op de Kerstmarkt in Sint
Franciscus. Morihbet heeft al een “oogzorg-project” opgestart.
Het is ook begonnen met het bouwen
van een computerklaslokaal dat de kinderen een nuttig gebruik wil bijbrengen van
computertechnologie in het dagelijks- en
het bedrijfsleven.

Voor meer informatie:
p/a D’Hoe Lea
Gauwstraat 25 - 9660 Brakel
055 42 70 15

Geloofsgemeenschap parochie Brakel-Lierde,
sinds jaar en dag een partner in Noord-Zuidwerking
De Geloofsgemeenschap van Brakel
en Lierde is via diverse initiatieven en
Brakelse kloosterorden sinds jaar en dag
een partner in Noord-zuidwerking. Zo
waren lange tijd de Zusters van Maria in
Nederbrakel, de zusters Franciscanessen
en de Broeders van Liefde uit Brakel actef
in Congo, Rwanda en Tanzania.
Ook vandaag blijft de gemeenschap
zich individueel en collectief inzetten.
Zo worden vanuit Brakel lokale kerkgemeenschappen ondersteund in zusterbisdommen in Congo, Rwanda, Burundi
en Brazilië. Daarnaast wordt samengewerkt met onder meer Broederlijk Delen,
Wereldmissiehulp, Damiaanactie en de
Welzijnsschakel Brakel – Lierde voor het
lenigen van acute noodhulp en voor
structurele hulp aan mensen in nood
in Derde Wereldlanden.
Ook vandaag zijn nog altijd drie leden
van de Brakelse geloofsgemeenschap
werkzaam in Afrika.

Zuster Lieve (zie foto) en zuster Ria van de
zusters van Maria in Nederbrakel zetten
sinds jaar en dag hun beste krachten in
in de missieposten in Popocabaca (zuster
Lieve) en in Kasongo-Lunda (zuster Ria).

Broeder Marc (zie foto) van de Broeders
van Liefde wijdt zich aan het psychiatrisch
ziekenhuis, Vleugels van Hoop in Tanzania.
Vanuit Brakel worden deze drie projecten
gesteund met een jaarlijks solidariteitsmaal. Ook de subsidie van BRAVO komt
hen ten goede.

Voor meer informatie:
Eric Van Steenberge, Kerkhofstraat 15 - 9660 Brakel
055 42 17 28 - 0476 95 40 29 - eric.van.steenberge@skynet.be
www.kerknet.be/organisatie/parochie-brakel-lierde

Kinderen van de Zon
De vzw kinderen van de zon beoogt lokaal de levenskwaliteit op landbouw gericht
onderwijs van de Gambiaanse bevolking en zijn kinderen duurzaam te verbeteren om
op termijn het land en zijn bevolking op een hogere levensstandaard te brengen.
Kinderen van de Zon wil dit realiseren door:
• Een pluralistische, mondiale open aanpak met respect voor cultuur, religie, ras of
geslacht.
• Het aanbieden van de nodige knowhow
in (landbouw)ontwikkeling en onderwijs gericht naar zelfvoorzienigheid en
zelfontplooiing via landbouw-technische
projecten.
• Het ontwikkelen van een partnerschap
met de lokale bevolking in overleg en
wederzijds respect.
• Het creëren van goodwill en zorgen voor
fundraising bij huidige en toekomstige
sponsors in privé omgeving en bij lokale,
regionale en federale besturen, in België
en Europa in bredere zin.

Concreet werd er door de vzw in eerste
instantie in het dorp Kachume een professionele kippenstal gebouwd voor 2000
kippen en in de naburige gemeenschap
Kukujang een school voor 400 kinderen
tussen 7 en 15 jaar. De kippenstal werd
onlangs volledig verzelfstandigd wat wil
zeggen dat het management ter plaatse

volledig gerund wordt door lokale mensen.

Vervolgens werd in 2012 een school
gebouwd in de naburige gemeenschap
die ondertussen ism het lokale ministerie
van onderwijs, volledig operationeel is.
Verdere plannen voor de toekomst zijn
het verder afwerken en verfraaien van de
schoolgebouwen, het verder uitbouwen
van school en kippenstal tot een landbouw-technisch onderwijsproject, het
boren van nieuwe waterputten, het betrekken van de ouders en lokale bevolking
bij het totaal gebeuren via innovatieve
projectontwikkeling en het verbeteren
van de kwaliteit van het onderwijs. Voor
deze verdere doelstellingen is elke hulp
en financiële steun welkom.

Voor meer informatie
Bieke Lannoy: Olifantstr. 26, 9660 Brakel
bieke.lannoy@telenet.be - 0475 40 56 26
www.kinderenvandezon.be of Facebook
Donatie: BE32 3630 7268 8002

De ngo Dierenartsen zonder grenzen is een organisatie voor en
door dierenartsen die in verschillende Afrikaanse landen actief is.
Zo lopen er projecten in Mali, Niger, Burkina Faso, Oeganda,
Rwanda, Congo, Tanzania en Burundi.
verdere keten zoals het helpen oprichten
van lokale kaas- en boterfabriekjes, het
helpen toegang krijgen tot lokale markten
zodat veehouders hun eigen producten
beter lokaal kunnen verkopen. In België
helpt de organisatie in informeren en
sensibiliseren rond duurzame voedselproductie en consumptie.

De ngo heiligt het principe: ‘Gezonde dieren, gezonde mensen’. Als het vee sterft,
sterven de mensen.
In Afrika leven miljoenen mensen van hun
vee. Met gezonde dieren kunnen zij een
duurzaam bestaan uitbouwen zonder
honger en armoede . Wij ondersteunen
de dierengezondheidszorg en familiale veeteelt in Afrika met opleidingen,
materiaal en geneesmiddelen. Bovendien
ondersteunen zij ontwikkelingen in de

Vele Afrikaanse boeren en boerinnen
leven in armoede. Ze kunnen niet lezen of
schrijven, ze worstelen met gezondheidsproblemen, ze weten niet altijd hoe ze de
productie van hun akkers en vee kunnen
verbeteren, hun kinderen zijn ondervoed..
Met een klein duwtje in de rug kunnen ze
uit deze vicieuze cirkel geraken. Gezonde
dieren geven veel en gezond voedsel zoals melk, vlees of eieren. Dat is onmisbaar
voor opgroeiende kinderen. Maar vee
geeft ook vruchtbare mest en trekkracht,
broodnodig voor een goede oogst en het
milieu.

Bovendien vormen dieren een spaarpot,
verzekering en pensioen. Ze kunnen
verkocht worden in noodgevallen, bijvoorbeeld om een dokter of medicijnen
te betalen. De boeren geven dieren en
kennis door aan andere boeren. Ze zijn

een voorbeeld voor andere
kansarme families. Ze geven hen niet
alleen hoop op een betere toekomst,
maar helpen hen hier ook bij. Dit versterkt
de samenwerking en solidariteit binnen
een dorp.

Voor meer informatie:
Koen De Bleecker, dierenarts,
Olifantstraat 26 - 9660 Brakel
0478/286626 - Koen.debleecker@dgz.be
U kan ons volgen via www.dierenartsenzondergrenzen.be

Cunina is een Belgische onafhankelijke ontwikkelingsorganisatie.
Zij stuurt kansarme kinderen in het Zuiden naar school via persoonlijke peterschappen. Zij ijvert in zes partnerlanden waaronder
Nepal voor een betere toegang en kwaliteit van basis en secundair
onderwijs.
In Nepal is kan 30% van de bevolking lezen noch schrijven hoewel basisonderwijs
gratis en verplicht is voor kinderen van 6
tot 11 jaar. Slechts de helft van de Nepalese kinderen gaat naar school. Staatsscholen zijn van slechte kwaliteit en privéscholen zijn voor veel families te duur.
Cunina werkt in Nepal in de hoofdstad
Kathmandu, in Phaplu en in dorpjes in de
kansarme regio Sankhuwasabha (Khandbari, Sekha, Num, Hattiya en Chepuwa).
Vanaf de kleuterschool wordt de Engelse taal aangeleerd. Verder volgen de
kinderen een educatief traject dat hen
voorbereidt op een goede job. Cunina
werkt daarvoor samen met partnerscholen waarvan ze de leerlingen steunt met
een Cunina-peterschap van Belgische,
ook Brakelse ouders. Cunina bouwt eigen
scholen voor de Cunina petekinderen van
kleuter- tot middelbaar onderwijs.

Na hun middelbare studies kunnen de
leerlingen verder leren in één van Cunina’s
zogenaamde “skill centers “ gericht op het
invullen van knelpuntberoepen in Nepal.
Cunina biedt in Sankhuwasabha de
opleiding tot ‘medisch assisent’ aan in het
skill center in Khandbari. In 2017 werd een
ecologisch verantwoorde landbouw- en
horeca-opleiding toegevoegd. Daarvoor
werd een Green Village gebouwd als vaste
stageplaats. In Kathmandu bouwt Cunina
op dit ogenblik een skill center met een

hoognodige IT-opleiding. Op deze manier
worden aan de jeugd alle kansen gegeven op beroepsmatig op eigen benen te
staan.
Wie peetouder wordt bij Cunina helpt
gedurende 12 jaar een kansarm kind in
één van zijn partnerlanden naar school
te gaan. Het is dus een engagement op
lange termijn. Daardoor krijgt het kind de
kans om uit de vicieuze cirkel van armoede te geraken. Als peetouder steun je je
petekind in de eerste plaats

Voor meer informatie:
William Van De Mergel: 0488 38 05 08
Marc Henau: 0475 36 77 88
www.cunina.org

financieel, door maandelijks een bijdrage
te leveren van €30. Hiermee betaal je
o.a. de schoolkosten, een uniform, een
schooltas en schoolmateriaal. Hoe je
bijdrage exact wordt besteed lees je op
www.cunina.org. Cunina geeft een fiscaal
attest vanaf 40 euro waardoor 45% van je
gift gerecupereerd wordt.
In Brakel dragen meer dan 20 peetouders bij om via Cunina een kind in de
derdewereld een toekomst ter plaatse te
bieden. Ook BRAVO steunt Cunina.

Evangelische Christenen: schoenendoosactie Brakel ( “Actie4kids”)
De schoenendoosactie (“Actie4kids”) is
een najaarsactie waarbij kinderen een
schoenendoos met schoolspullen en
speelgoed vullen voor kinderen in arme
landen. Vorige jaren hebben in België en
Nederland meer dan 200.000 kinderen

hieraan meegewerkt.
Deze actie wordt gecoördineerd door
‘Stichting de Samaritaan’, die elk jaar een
aantal landen als project uitkiest en ook
het transport van de schoenendozen
verzorgt.

HOE WERKT ‘ACTIE4KIDS’ (zie ook: http://www.actie4kids.org)?
1. Zoek een oude schoenendoos (herenmaat 42-46). Versier de doos en het deksel of
beplak ze met geschenkpapier. Plak niet dicht. Doe er wel een elastiek omheen.
2. Kies of je een doos wilt maken voor een jongen of een meisje en voor welke leeftijd:
2-4 / 5-9/1-14 jaar.
3. Vul de doos met spullen die op het beschikbare verlanglijstje in de folder staan.
Vooral schoolspullen zijn hard nodig.
4.Nu gaat de schoenendoos gaat op reis naar een kind in een ver land. Dat kost ongevee €5,- per doos. Doe dat geld in een envelop en scheur deze los van de folder. Er is
een speciaal bankrekening-nummer beschikbaar.
5. Stop de envelop niet in de doos, maar geef hem af als de doos wordt ingeleverd.

September/oktober is het moment dat
iedereen die wil meehelpen de schoenendoos vult. Vanaf 1 november worden alle
schoenendozen verzameld. Uiterlijk in de
eerste maanden van het nieuwe jaar ter
plaatse worden de dozen afgeleverd!
BRAVO sponsort sinds enkele jaren onze
actie.
Voor sponsorgiften:
rekening 979-6367157-82 op naam van
Schoenendoosactie
p/a Opbrakelsestraat 36, 9660 Brakel.
De giften worden integraal gebruikt
voor actie schoenendoos. Inzage in deze
rekening kan.

Voor meer informatie:
Evangelische Christenen Brakel,
Henk van Dorp: vandorp.henk@telenet.be - 054 41.84.45

11.11.11 vecht tegen onrecht. Als koepel van de Vlaamse
Noord-Zuidbeweging bundelt het krachten van tientallen
organisaties, tienduizenden vrijwilligers en partnerorganisaties
in het Zuiden.

Samen strijden voor duurzame verandering. Want iedereen verdient dezelfde
basisrechten. Wij willen dat iedereen,
in Noord en Zuid, Oost en West, een
menswaardig leven kan leiden. Elk jaar
rond 11 november voeren de 330 lokale
11.11.11-groepen campagne voor een
beter klimaat, recht op voedsel, gezondheidszorg voor iedereen, menswaardige
migratie, enzovoort. Ook in Brakel is er
een 11.11.11-comité. Het 11.11.11-comité
Brakel organiseert de geldinzamelingsactie in de verschillende dorpen. Deze
geldinzameling maakt het de Brakelse
bevolking mogelijk om elk jaar hun soli-

dariteit met het Zuiden te tonen. Daarnaast wordt ook actie gevoerd, waarbij
we ons met politieke eisen – rond het
campagnethema van dat jaar – naar de
Belgische en Europese politici richten. Dit
gebeurt telkens aan de hand van ludieke
acties, tijdens evenementen zoals Brakel
Oktobert, Brakeliana en het laarsjesconcert van de muziekacademie.
Je medewerking is heel welkom: dit kan
als lid van het 11.11.11-comité, of als
vrijwilliger tijdens één van de acties of de
geldinzameling.

Voor meer informatie:
11.11.11 - Comité Brakel
Voorzitter, Henk Van Hootegem:
henkenkathleen@telenet.be, 0485 71 52 24.

BEN JE ALS SCHOOL, FEITELIJKE VERENIGING, VZW,
BUURTGEMEENSCHAP OP EEN OF ANDERE MANIER BETROKKEN
BIJ HET ZUIDEN?
Dan ben je meer dan welkom bij BRAVO.
Geïnteresseerd? Contacteer één van de leden in dit
boekje vermeld of de voorzitter van BRAVO, Johan Hosselaer
johanhosselaer@hotmail.com - 0488 14 40 92

