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Keten van Hoop België
 Het tijdschrift van



Een kind is een persoon met rechten, waaronder het recht op een volwaardig en fatsoenlijk leven en op  
toegang tot de gezondheidszorg. 
Wij zijn daarvan overtuigd, en u vast ook.
Dit is nog niet overal het geval, met name voor de zogenaamde «gespecialiseerde» zorg. Alle Ketens van 
Hoop werken hieraan en zorgen dat zoveel mogelijk kinderen, ouders, verzorgers en leiders zich hiervan  
bewust worden, ervan overtuigd raken en op hun beurt actie ondernemen.
Operaties kunnen bijvoorbeeld een handicap, een letsel als gevolg van een trauma (brandwonden, verkeers-
ongevallen, oorlogsverwondingen) en bepaalde geboorteafwijkingen corrigeren, die zeer wijdverspreid zijn, 
namelijk 3% van de geboorten wereldwijd. 
Ze kunnen ook, vooral in sommige landen met beperkte middelen voor de gezondheidszorg, een oplossing 
bieden voor vele misvormingen. Deze misvormingen zijn ook een oorzaak van sociale uitsluiting, niet alleen 
voor het kind maar ook voor het gezin.
In het algemeen wordt “gespecialiseerde” zorg voor kinderen vaak verwaarloosd in de zogenaamde  
"ontwikkelingslanden": vanwege de kosten, de complexiteit en de minder dringende behoeften dan andere 
basisbehoeften. Gespecialiseerde zorg is meer een prioriteit voor volwassenen - en hun arbeidskrachten - in 
een huishouden met weinig middelen.  
Wij werken al 25 jaar samen met talloze mensen die hun tijd, energie en medische expertise hebben gebruikt 
om dit onrecht bij de geboorte te bestrijden. Vrijwilligers van de Keten van Hoop België en gezondheidswerkers 
in de vier partnerlanden werken onvermoeibaar om deze zorg beter beschikbaar te maken, aan te passen aan 
de realiteit ter plaatse en financierbaar te maken door de staat en de bevolking.
BEDANKT AAN ALLEN! De resultaten zijn zeer bemoedigend: wij geven u in dit tijdschrift een overzicht van 
wat wij dankzij uw voortdurende hulp willen voortzetten. 
Veel leesplezier en bedankt voor het vertrouwen dat u ons al zoveel jaren schenkt!

Keten van Hoop België 25 jaar lang

Professor Jean Rubay
Hartchirurg en Voorzitter van Keten van Hoop België 



Hôpital Saint Jean de Dieu in Tanguieta,  
een uitzonderlijk chirurgisch centrum in het noorden 
van Benin
Benin telt meer dan 11 miljoen inwoners, waarbij extreme  
armoede meer op het platteland voorkomt, waardoor 
de centrale en noordelijke regio's zeer arm zijn in wat  
betreft de middelen. De gezondheidssector wordt niet  
gespaard en de enige structuur die de bevolking van 
het noorden en van de subregio kan ontvangen voor  
kwaliteitszorg die toegankelijk is voor de armsten, is het 
Hôpital Saint Jean de Dieu in Tanguieta.

Door de problemen met de veiligheid, de inflatie en de 
uittocht van personeel wordt de situatie in het Noorden 
zorgwekkend.
De afgelopen twee jaar is het aantal missies aanzienlijk  
verminderd als gevolg van de wereldwijde gezondheidscrisis 
en de zorgwekkende veiligheidssituatie in het noorden van 
Benin (een rode zone voor jihadistisch terrorisme).

Een innovatieve regeling om de braindrain tegen  
te gaan
De werkomstandigheden van de specialisten in het zieken-
huis verslechteren door deze crises. De directie van het  
ziekenhuis heeft met de steun van de Keten van Hoop  
België een systeem opgezet om gespecialiseerd personeel 
te behouden, teneinde een positief effect te hebben op de 
continuïteit van de kwaliteitszorg: 

•   door de klinische werklast van specialisten te verlichten: 
Keten van Hoop België financiert de opleiding van artsen 
die gespecialiseerd zijn in kinderchirurgie in Cotonou in 
het ziekenhuis van Tanguieta; 

•   hierdoor kunnen de specialisten van het ziekenhuis over 
versterking beschikken, tijd vrijmaken om te investeren 
in het academisch onderwijs dat zij vanaf eind 2022  
zullen geven aan de medische school van Parakou - op 
4 uur rijden - en studies uitvoeren om licht te werpen op 
bepaalde volksgezondheidsmaatregelen voor kinder-
ziekten; 

•   deze activiteiten worden betaald in de vorm van een 
wetenschappelijke premie, die hun kwalificatieniveau  
verhoogt en hun levensomstandigheden verbetert  
ondanks de zeer zware werklast.

BENIN 
Hoe kan de blijvende beschikbaarheid en kwaliteit van chirurgische zorg in zeer 
arme regio's worden gewaarborgd?

Uitzonderlijk getuigenis van broeder Florent in Brussel op 12 en 13 december 2022
Broeder Florent - Dr. Giambattista Priuli, chirurg en medisch directeur - is in het ziekenhuis aanwezig sinds de eerste jaren, 
begin jaren zeventig. Door zijn uitzonderlijke wil en dynamiek is het een centrum van uitmuntendheid in de subregio geworden 
en stromen patiënten uit alle aangrenzende landen toe. Dit ziekenhuis heeft 415 bedden, waarvan 80 in de pediatrie, met een 
bezettingsgraad van 92% en bijna 600 pediatrische operaties per jaar.

Om deze uitwisselingen tussen het noorden en het 
zuiden van het land te stimuleren, financieert Keten 
van Hoop België de studiebeurzen van vier artsen 
gespecialiseerd in kinderchirurgie in Cotonou, alsook 
de kosten van hun opleidingen in Tanguieta. De NGO  
financieert ook de wetenschappelijke premies en  
bepaalde academische activiteiten van de specialisten 
in het ziekenhuis van Tanguiéta.

De kosten van dit innovatieve, doeltreffende systeem 
met hoge toegevoegde waarde voor het land  
bedragen 20.000 euro per jaar, waarvan 30% 
wordt gedekt door institutionele subsidies.



De Raad van Bestuur

◆  Professor Jean Rubay, voorzitter, hartchirurg

◆  De Heer Guido De Wachter, vice-voorzitter, burgerlijk ingenieur en voormalig ziekenhuisdirecteur

◆  De Heer Jacques Laffineur, secretaris, advocaat

◆  De Heer Thierry van den Hove, penningmeester, econoom

Bestuurders:
o Dokter Damien Desmette, orthopedisch chirurg
o Dokter Geoffroy de Beco, hartchirurg 
o Mevrouw Nathalie Rysheuvels-Wirtz, public relations consultant
o De Heer Johan Tack, bedrijfsdirecteur
o De Heer Walter Torres-Hernandez, internationale betrekkingen
o Mevrouw Valérie Weyts, notaris 

◆  Professor André Vliers, erevoorzitter, pediatrisch cardioloog

Het team van Keten van Hoop België
◆  Directie: Anita Clément de Cléty

◆  Financiële eenheid: Xavier Poncelet

◆  Eenheid communicatie:  Catherine de Pierpont en  
Stéphanie Jacquet

◆  Eenheid Programma’s:  Marianne Le Marchand en  
Dory Moutran

Van links naar rechts : Dory Moutran, Anita Clément de Cléty, Catherine de Pierpont, 
Marianne Le Marchand, Xavier Poncelet, Stéphanie Jacquet

AGENDA van de evenementen:  
enkele data om te onthouden

Muzikale komedie 
«Lune Bleue » 

Chocolade actie  
voor bedrijven

Conferentie van Broeder Florent, 
getuigenis van de priester-chirurg 
van het ziekenhuis van Tanguieta 

in Benin 

Het jaar 2023 begint met een 
Cinema Preview avond

6 november om 15.00 uur - 
voorstelling gewijd aan Keten 

van Hoop België

Solidariteitschocolade  
voor Sinterklaas  

en de eindejaarsfeesten

12 december om 20.00 uur  
in Bozar - Grandes Conférences  

Catholiques
13 december om 13.00 en 20.00 uur.

Cocktail, film en tombola  
niet te missen

Informatie en inschrijving op 
wwwlenfantdesetoiles.com

Nu te bestellen via  
www.keten-hoop.be

Meer informatie op  
www.ke ten-hoop.be

Meer informatie op  
www.keten-hoop.be 



Acht kinderen verwelkomd in België in 2022
Sinds haar oprichting 25 jaar geleden, heeft Keten van Hoop België 
264 kinderen naar België gebracht om de nodige zorgen te krijgen 
die zij nodig hebben om te herstellen.

In het Cliniques universitaires Saint-Luc werden vier kinderen 
met hartproblemen geopereerd: Coeunji, Kimberly, Cassandra en 
Guyaume, tussen 7 maanden en 3 jaar oud en afkomstig uit de  
Democratische Republiek van Congo en Rwanda. In samen-
werking met de "Chaîne de l’Espoir Luxembourg" werden twee  
andere Congolese kinderen van 2 jaar, Nathalie en Prévoyant,  
geopereerd in België en daarna opgevolgd in Luxemburg.

Cynthia, een meisje van 8 jaar, heeft enkele weken in België doorge-
bracht voor een aangepaste verzorging van de reconstructie van 
haar neus met een neusprothese.

Prathana, een Nepalees meisje van 4 jaar, werd in de het Clinique 
Saint-Pierre in Ottignies geopereerd aan een complexe misvorming 
van de wervelkolom en herstelt er nog steeds.

SOPHIE’S ACHTERGROND

Sophie is nu een dynamische jonge vrouw van 28 die al 
veel gereisd heeft. Zij nam onlangs contact op met  

Dr. Roger Kasongo, die regelmatig samenwerkt met de 
Keten van Hoop België, om hem te vragen haar verhaal 
en haar reis van 25 jaar geleden opnieuw te vertellen.

25 jaar geleden... 

In 1997 was Sophie een fragiel Congolees meisje 
uit Kinshasa. Ze was geboren met een hartafwijking 
die een operatie vereiste: deze was in haar land niet 
beschikbaar en haar familie had de middelen niet 
om een operatie in het buitenland te betalen.

Haar ouders gaan naar de mis in de parochie van 
Pater Michel Gérard, die sinds 1965 priester is in 
de Democratische Republiek van Congo. Hij is erg  
gevoelig voor Sophie’s verhaal en wil graag iets 
doen om haar te helpen.

Tijdens een van zijn bezoeken aan België sprak hij 
met zijn broer Charles en vroeg hem of hij geen 
hulp kon mobiliseren... 

L’Enfant des Étoiles
L’Enfant des Étoiles is ontstaan in de zeer  
bijzondere context van de Witte Marsen in België.  
De vereniging streeft naar een nieuwe positieve  
dynamiek tussen de wereld van volwassenen en die 
van kinderen, rond de waarden van wederzijdse hulp 
en solidariteit voor kwetsbare en gemarginaliseerde 
kinderen. 

Charles Gérard, de oprichter, co-componeert en  
regisseert de eerste voorstelling van de vereniging, 
"De Kleine Prins", die in Rixensart zal worden opge-
voerd om Sophie en haar familie te helpen.

Ontmoeting met Keten van Hoop België
Tijdens de voorbereidingen van deze eerste show 
ontmoette het team van L’Enfant des Étoiles drie 
oprichters van de Keten van Hoop België: Professor 
Jean Rubay, hartchirurg, en de Professoren Vliers 
en Sluysmans, kindercardiologen. 

Dankzij de inzet van al deze goedhartige mensen 
stonden de sterren op één lijn en werden de schakels 
met elkaar verbonden: Sophie kon snel in België 
geopereerd worden.



PARTNERLANDEN

Operaties gestopt in twee sociale ziekenhuizen
Sinds mei 2021 is de chirurgische afdeling van het Centre  
National Hospitalier d'Enfants Albert Royer in Dakar om 
veiligheidsredenen gesloten. Ketens van Hoop België 
en Luxemburg hebben zich gemobiliseerd om de nodige  
middelen bijeen te brengen voor de renovatie van de  
gebouwen om er een nieuwe eenheid in onder te brengen. 
Deze samenwerking biedt een snelle en kwalitatieve 
oplossing voor de behoeftige kinderen in de regio Dakar  
en omgeving (5 miljoen inwoners, waarvan bijna de helft 
kinderen). 

Sinds augustus is de situatie verslechterd: het tweede  
ziekenhuis in Dakar dat betaalbare kinderchirurgie  
aanbiedt, Hôpital Aristide le Dantec, is ook gesloten om 
technische en gezondheidsveiligheid redenen. Het sterf-
tecijfer dat rechtstreeks verband houdt met deze situatie 
neemt al exponentieel toe, om nog maar te zwijgen van de 
wachtlijsten voor geplande operaties, die een beter leven 
bieden aan soms zeer gehandicapte kinderen.

SENEGAL
Een jaar lang geen financieel toegankelijke chirurgie meer voor kinderen in de regio 
Dakar

In 2022 is Keten van Hoop België in vier landen actief 
op het Afrikaanse continent, zijnde: Benin, de Democra-
tische Republiek Congo, Rwanda en Senegal.

Het ondersteunt en werkt samen met een reeks actoren 
die elk een rol te spelen hebben in de gezondheidsstelsels 
in ruime zin. Er zijn natuurlijk de ziekenhuizen en hun 
personeel, maar ook instellingen, bedrijven, verenigingen 
en personen die zich bezighouden met de kwaliteit en 
de toegankelijkheid van de gezondheidszorg, alsmede 
met de ontwikkeling ervan binnen de bevolking en de 
continuïteit ervan in de tijd en de ruimte. 

Keten van Hoop België werkt ook structureel samen met 
de ngo’s Memisa en Artsen Zonder Vakantie, waarmee 
het een gemeenschappelijk programma heeft voor de 

periode 2022-2026. Dit stelt ons in staat te werken met 
een reeks complementaire vaardigheden om rekening te 
houden met alle mogelijke moeilijkheden die aanwezig 
zijn in het zorgtraject van een kind: wordt hun verschil 
gezien als een ziekte en niet als een vloek, door henzelf en 
door hun omgeving? Naar wie en waar kunnen ze gaan? 
Hebben zij voldoende financiële middelen om naar een 
ziekenhuis te gaan dat specifieke en vaak duurdere zorg 
biedt?

Al deze dimensies, vertaald in strategische assen, komen 
aan bod in de volgende zes hoofdstukken: per project 
en per land. We beschrijven wat er dit jaar al is bereikt 
en wat er in 2022 nog moet gebeuren, misschien met 
uw hulp!

Herstart eind 2022
Met de door Ketens van Hoop België en Luxemburg in 2022 bijeengebrachte middelen, de technische steun van Chaîne de 
l’Espoir France en de operationele opvolging van de werkzaamheden door de partner Assistance Médicale Sénégal (AMS), 
zou de bouw van de chirurgische eenheid in november voltooid moeten zijn. 

De wachtlijst van te opereren kinderen, waarvan velen uit zeer arme gezinnen komen, is lang. In afwachting van de  
resultaten van de nationale campagnes die zullen worden gevoerd om het Solidariteitsfonds te steunen, wil Keten van 
Hoop België ook 10.000 euro bijdragen zodat de hervatting van de chirurgische activiteiten alle patiënten in gelijke mate 
ten goede kan komen.



Het werk van het ministerie van Volksgezondheid en 
het King Faisal Hospital met internationale partners
Tijdens het jaar 2022 vonden, naast de voorbereidingen 
voor de veertiende missie voor kinderhartchirurgie in  
november aanstaande, talrijke uitwisselingen plaats tussen 
Keten van Hoop België, andere internationale verenigingen 
zoals Team Heart USA of Chaîne de l’Espoir France, en de 
Rwandese gezondheidsactoren. 
Deze uitwisselingen hebben het mogelijk gemaakt samen 
een ambitieus opleidingsprogramma op te zetten, dat tot 
doel heeft het King Faisal Hospital in Kigali, een nationaal 
expertisecentrum op het gebied van chirurgie, geleidelijk 
naar autonomie in de zorg voor kinderen met hartziekten 
te leiden.

Dr. Maurice Musoni, chirurg opgeleid in Zuid-Afrika
Extracardiale operaties, d.w.z. operaties waarbij het 
hart niet met extracorporale circulatie hoeft te worden  
gestopt, worden al grotendeels autonoom uitgevoerd door  
Dr. Maurice Musoni, sinds zijn terugkeer naar het land 
in 2019 na zeven jaar opleiding te hebben genoten in 
Zuid-Afrika. Deze opleiding werd volledig gesteund door de 
Rwandese regering.
Volgens Professor Bové, kinderhartchirurg in het UZ Gent 
en medeverantwoordelijk voor de internationale missies 
Van Keten van Hoop België in Rwanda, "is Maurice Musoni  
zeer bekwaam en op zijn gemak bij de interventies die ik  
tijdens de laatste missie heb waargenomen. Hij is zeker de juiste  
persoon op de juiste plaats. Zijn theoretische kennis is 
uitstekend, ook in andere disciplines dan de zijne: deze 
overtreft soms die van andere collega’s in anesthesie en  
intensive care."

RWANDA
Rwandese gezondheidswerkers gaan via een ambitieus opleidingsprogramma 
hartoperaties bij kinderen uitvoeren 

Anesthesie en reanimatie blijven de zwakkere schakels 
in de vooruitgang naar een zelfstandigheid 
Als start van het opleidingsprogramma om de  
kwalificaties van het zorgpersoneel in deze twee  
disciplines te versterken, gaan drie verpleegsters van de  
reanimatieafdeling van het King Faisal Hospital op 
een zes maanden durende opleiding, van 1 oktober 
2022 tot 31 maart 2023, in het Jakaya Kikwete  
Cardiac Institute in Dar El Salam, Tanzania.

De kosten van deze opleiding, gesteund door Keten van 
Hoop België, bedragen 12.000 euro.



Internationale missies voor open hartchirurgie voor 
kinderen zijn begonnen in Kinshasa 
Een missie van Keten van Hoop België vond in maart 2022 met 
succes plaats in het Centre de Chirurgie Pédiatrique van de  
Clinique Ngaliema met een team van deskundige pediatrische 
vrijwilligers. Deze missie luidt een veelbelovend programma  
van medische samenwerking en internationale hulp in,  
gericht op de behandeling van kinderen in eigen land en  
de opleiding van Congolees medisch personeel in zeer  
specifieke disciplines.

Het uitgangspunt: diagnose
De kindercardiologen benadruken het grote belang van 
een vroege diagnose en dit bij voorkeur vanaf de geboorte 
of wanneer een kind nog jong is, wanneer het bepaalde 
karakteristieke symptomen vertoont zoals ademnood,  
abnormale tekenen van vermoeidheid zoals een baby die 
niet voldoende kan zuigen zonder moe te worden - en/of 
een groeiachterstand heeft.

"Na een zorgvuldig onderzoek door het lokale gezondheidsper-
soneel kan een eerste diagnose worden gesteld en kan het kind 
worden doorverwezen naar een specialist voor een echografie."

Professor John Senga

Cardiale echografie: diagnose en verwijzing van  
kinderen met hartaandoeningen 
Professor Senga, Dokter Lumbala en zijn collega’s geven 
een opleiding  in ziekenhuizen en gezondheidscentra in het 
land om het pediatrisch personeel van deze instellingen 
te kunnen vormen. De opgeleide artsen kunnen de eerste  
diagnostische echo’s maken wanneer zij over een geschikte 
afdeling voor beeldvorming beschikken. 

De kindercardiologen in Kinshasa reizen ook naar verschil-
lende gezondheidsinstellingen, weeshuizen en opvangcentra 
voor behoeftige kinderen om mobiele consultaties te geven 
met een draagbaar echoapparaat voor het hart.

D.R.CONGO, KINSHASA 
Diagnose van kinderen met een hartziekte die moeten worden geopereerd met 
adequate apparatuur 

In Kinshasa is er nu nog maar één mobiel toestel beschikbaar voor publieke of particuliere sociale consultaties, en zelfs 
dan is de batterij nutteloos en onvervangbaar. 

Dit beperkt in sterke mate de mogelijkheden voor mobiele consultaties, aangezien op alle bezochte locaties stabiele en 
constante elektriciteit beschikbaar moet zijn.

Er is dringend behoefte aan een nieuw mobiel echoapparaat, met name in het kader van de hervatting van de 
operaties in het land: de kosten daarvan bedragen 50.000 euro.



Greta en Guido, een uitzonderlijke mobilisatie
Professor Greta Dereymaeker, orthopedisch chirurg,  
gespecialiseerd in chirurgie van de onderste ledematen van 
kinderen, en De Heer Guido De Wachter burgerlijk ingeni-
eur en ziekenhuisdirecteur, zetten zich al 40 jaar in om het 
lot van kinderen met een motorische handicap in de provin-
cie Haut-Katanga in de DRC te verbeteren.

Al die jaren hebben Greta en Guido, geholpen door vele 
medische vrijwilligers en gesteund door vele mensen die zij 
voortdurend bewust maken van de problematiek, aanzienlijke 
steun verleend aan drie sociale zorginstellingen.  

De missies, de lessen
Met Keten van Hoop België nemen zij sinds 2017, naast het 
schenken van medisch materiaal, regelmatig deel aan en 
organiseren zij chirurgische en orthopedische revalidatie-
missies die directe zorg bieden aan kinderen, met als doel 
de praktische vaardigheden van het lokale zorgpersoneel te 
versterken en de kennis van een maximaal aantal zorgver-
leners en studenten in de provincie te verbeteren, via het 
houden van workshops of het aanbieden van cursussen, 
waaronder afstandsonderwijs.

Handicaps 
Getuigenis van professor Greta Dereymaeker

"De laatste jaren zien we minder kinderen met bewegingsbe-
perkingen zoals klompvoeten. Wij zijn daar blij om, want dit 
is het resultaat van het aanleren en beoefenen van de Ponseti- 
therapie, waarbij voeten die bij de geboorte misvormd zijn,  
geleidelijk aan rechtgezet kunnen worden met behulp van 
gipsverband. Vandaag opereren wij kinderen die niet de kans 
hebben gehad om ervaren professionals te ontmoeten, kinderen 
met ledematen die tijdens de groei misvormd zijn als gevolg 
van ondervoeding, of kinderen die een trauma hebben opge-
lopen dat een letsel heeft veroorzaakt dat soms zeer slecht - of  
helemaal niet - behandeld is."

D.R.CONGO, HAUT-KATANGA  
Medische samenwerking

Handoperaties
Veel huishoudelijke ongevallen veroorzaken brandwonden 
aan de handen van kinderen, die ernstige gevolgen 
kunnen hebben. 
Keten van Hoop België heeft besloten het aantal vrijwilligers 
op haar jaarlijkse missies uit te breiden en heeft zeer 
onlangs Dr. Pascal Tromme, specialist in handchirurgie, 
brandwonden en reconstructie, in haar team opgenomen.
Dit nieuwe aspect van de medische en chirurgische  
samenwerking kost 10.000 euro per jaar.



Een innovatieve werkruimte
Keten van Hoop België steunt samen met de ngo 
ULB-Coopération al 10 jaar het ziekenhuisplatform. Het is 
een ruimte voor uitwisseling en collectief leren die vandaag 
35 ziekenhuisleden telt. 
Het ziekenhuisplatform biedt onder meer een originele 
werkmethode: de opleidingen gaan heel vaak gepaard met 
een «oproep voor microprojecten», waarbij ziekenhuizen 
worden uitgenodigd een financieringsaanvraag in te dienen 
om op hun site een project uit te voeren dat rechtstreeks 
verband houdt met het onderwerp van de opleiding. 

Een opleidingssessie en een oproep voor  
microprojecten om de diagnose van hartaandoeningen 
bij kinderen te verbeteren
Het verbeteren van de diagnose van hartziekten bij kinderen 
vereist soms een combinatie van kleine, goedkope verbe-
teringen: een betere kwalificatie voor pre-diagnose, die 
kan worden verworven tijdens een opleiding in een ander 
ziekenhuis, wat extra apparatuur, betere kennis van verwij-
zingscircuits.
Keten van Hoop België wil eind dit jaar een microproject 
voor de behandeling van pediatrische hartziekten stimuleren.

De aankomst in november van een team bestaande uit een kinderchirurg en een kindercardioloog van de Keten van Hoop 
België in Kinshasa zal de voorbereiding mogelijk maken van een opleidingssessie die begin 2023 wordt gedeeld met de 
ziekenhuizen van het ziekenhuisplatform, gevolgd door een oproep voor microprojecten die verschillende ziekenhuizen snel 
in staat zouden stellen hun diagnose- en verwijzingscapaciteit te verbeteren.

De kosten van deze actie worden geraamd op 15.000 euro.

D.R.CONGO, ZIEKENHUISPLATFORM
Kennisdeling tussen ziekenhuizen, uitwisseling van goede praktijken



Totale uitgaven in 2021: 943.748 euro

Totale inkomsten in 2021: 1.125.689 euro

Vrijwilligers, onmisbare schakels in de Keten van Hoop België!

Vrijwilligers, zowel administratieve als medische, zijn de echte drijvende kracht achter het leven van de 
vereniging, waardoor wij deze mooie resultaten kunnen bereiken. Of het nu gaat om administratieve  
ondersteuning in België of om deelname aan medische samenwerkingsmissies, hun hulp is essentieel voor 
de verwezenlijking en de continuïteit van onze acties. De besparingen die wij daarmee kunnen realiseren, 
worden rechtstreeks geïnvesteerd in onze acties op het terrein.

De financiële waarde van deze bijdragen wordt geschat op meer dan 180.000 euro per jaar.

In volle transparantie

WAARVAN

Totaal uitgaven 2021:   € 943.748 

Opbrengsten 2021:   € 1.125.689 



BELFIUS : BE 28 0882 1265 5620 - BIC GKCCBEBB 
ING : BE 90 3300 6235 9132 - BIC BBRUBEBB 
CBC : BE 58 7320 3232 3279 - BIC CREGBEBB

Elke jaarlijkse gift ≥ 40 €  
is fiscaal aftrekbaar.

De vereniging is actief lid van

Keten van Hoop België is lid van de Vereniging 
voor Ethiek in de Fondsenwerving (VEF) die 
waarborgen biedt voor de morele kwaliteit van 
de fondsenwerving en van doorzichtigheid van 
de rekeningen.

Wij eerbiedigen uw privéleven. Op elk ogenblik hebt u recht op 
toegang en rectificatie en kunt u beslissen om geen berichten 
meer te ontvangen door u te richten tot de VZW  
Keten van Hoop België - Carnoyplein 15, 1200 Brussel of per mail 
via donateurs@keten-hoop.be

"Er is niets beter te doen als vrijwilliger  
dan mensen te helpen dromen."

Romain Gary

Al 25 jaar delen wij dezelfde droom: die van een rechtvaardigere wereld waarin alle kinderen 
toegang hebben tot de gezondheidszorg. Dankzij de vele mensen die ons steunen, komen 
we elk jaar een beetje dichter bij ons doel.

BEDANKT! 

Doe een donatie,  
steun de kinderen van de wereld!

Keten van Hoop België
Carnoyplein 15 – 1200 Brussel - 02 764 20 60 - 0478 60 50 98

 info@keten-hoop.be – www.keten-hoop.be


