
We zien het als onze kerntaak om gezondheidszorgen op 
duurzame wijze toegankelijker te maken voor de kinderen in 
de bergdorpen van de noordelijke Dominicaans-Haïtiaanse 
grensstreek.

Door de verbeterde gezondheidstoestand van de kinderen in 
de dorpen waar Guali sinds jaren werkzaam is, was het mogelijk 
om tijdens het jaar 2015 onze dienstverlening met de mobiele 
pediatrische raadpleging uit te breiden van vijf naar tien dorpen.

Wanneer de primaire basisbehoeften voldaan zijn, worden deze 
van secundaire orde duidelijker waarneembaar. De groep kinderen 
die door Guali werd opgevolgd vanaf  lagere schoolleeftijd, heeft 
nu de tienerleeftijd bereikt. Uit deze groep hebben verschillende 
jongeren op de leeftijd van 13 tot 15 jaar reeds zelf een gezin 
gesticht. Na jarenlang schoolgaan kunnen ze nog steeds niet lezen 
en schrijven en hebben ze geen duurzame landbouwtechnieken 
of andere productiemethoden geleerd. Op deze manier zet de 
roofbouw op de natuur in de omgeving zich verder en blijven de 
mensen gevangen in een eindeloze cyclus van armoede.

Net zoals deze kinderen, is ook onze organisatie Guali gegroeid. 
Naast de vruchten van onze arbeid, zien we ook wat in ons werk 
nog anders en beter kan. We blijven steeds zoeken naar hoe we 
ons werk zo goed mogelijk kunnen afstemmen op de noden 
van de dorpelingen. Omdat we een kleine organisatie zijn en 
de dorpen die voldoen aan de criteria erg verspreid liggen, lijkt 
verdere schaalvergroting wat betreft territorium nu niet aan de 
orde. Nu is het nodig om de gezondheid van de kinderen in de 
brede zin van het woord te benaderen.

Over dit alles leest u meer in dit  jaarverslag. In woord en beeld 
vertellen we u over de reeds gerealiseerde activiteiten het 
voorbije jaar en de planningen voor het lopende jaar.

In het bijzonder willen we ook aandacht besteden aan ons 
microproject ‘Gezonde mensen in gezonde huizen’.  

Dankzij de samenwerking met andere partners en met de hulp 
van de dorpelingen, kunnen we in 100 huizen de aarden vloer 
vervangen door een van gepolierd cement.  Tijdens het jaar 2015 
werd dit project uitgeschreven, de nodige fondsen gezocht en 
gevonden, en op het terrein de nodige voorbereidingen getroffen. 
Tijdens het jaar 2016 worden de werken uitgevoerd.

In naam van de kinderen en hun ouders willen we u van harte 
danken voor uw steun!

Jaarverslag 2015 
Afzender: Guali VZW Molenstraat 2 bus 3, 3110 Rotselaar 

Zorgverlening voor kinderen 
in de Dominicaans-Haïtiaanse grensstreek.
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2.1	 Mobiele	pediatrische	raadpleging
Dit jaar is de actieradius van de mobiele pediatrische raadpleging 
vergroot door het toevoegen van vijf nieuwe dorpen. Naast  Río 
Limpio, Rincón, Billiguín, Cruz de Cabrera en Carice, bezoeken we 
nu ook de dorpen Naranjito, El Morro, La Peña, Ravinsal en Recta 
de Sanita.  Dit heeft tot gevolg dat de frequentie waarmee we de 
dorpen bezoeken, is afgenomen. Regelmatige bezoeken blijven 
belangrijk om de betere gezondheidstoestand waarin de kinderen 
nu verkeren, ook te behouden.  

Goede gezondheidszorg is niet alleen curatief maar houdt ook 
preventie in, net als gezondheidspromotie.  Sinds dit jaar werd de 
werkploeg daarom uitgebreid met een verpleegkundige, Pamela, 
die het vormingswerk en de adviesverlening  aan de ouders op 
zich neemt. Hygiëne, evenwichtige voeding en gezinsplanning  zijn 
voorbeelden van gezondheidsthema’s die zij met de ouders en 
jongeren bespreekt.

Het blijft zoeken naar hoe we een antwoord kunnen bieden op de 
nood aan acute gezondheidszorgen. Op dit moment is het zo dat 
we de dorpelingen oproepen om in dergelijke gevallen contact op 
te nemen met de gezondheidswerkster van het dorp en in overleg 
met haar af te dalen naar de Loma de Cabrera,  het stadje waar 
Guali zijn thuisbasis heeft. Daar helpen we de mensen om het 
transport te betalen, worden de kinderen geholpen door de arts 
van Guali en zo nodig naar het ziekenhuis gebracht. In uitzonderlijke 
gevallen kunnen de kinderen – na telefonisch contact - ook worden 
opgehaald in het dorp.

Het werk in de nieuwe dorpen verloopt goed. Initieel ging ook veel 
aandacht naar de vraag van volwassenen – in het bijzonder van de 
ouderen – naar medische hulp. Waar dringende medische zorgen 
nodig zijn, worden die vanzelfsprekend verleend. Bij de oudere 
bevolking is er echter een chronische nood aan medische zorgen. 
Zo krijgen we steeds wederkerende vragen naar medicatie zoals 
pijnstillers, antibiotica en bloeddrukverlagende middelen.  

Mensen die deze laatste ooit voorgeschreven kregen bij een 
bezoek aan een arts, slagen er niet in om hun bloeddrukverlagende 
medicijnen op regelmatige basis te blijven aankopen en zich te laten 
opvolgen. Een reis naar de dichtstbijzijnde gezondheidspost of de 
stad is een grote en dure onderneming. Als Guali-team hebben 
we besloten om in de mate van het mogelijke als doorgeefluik 
te fungeren: wij kopen de nodige medicatie goedkoop aan en de 
mensen kunnen – indien nodig – deze bij ons verkrijgen, zo nodig 
op afbetaling.

In het dorp Recta de Sanita hebben we inmiddels (tijdelijk) onze 
bezoeken gestaakt: we ondervonden onvoldoende medewerking 
van de dorpelingen om de raadplegingen goed georganiseerd te 
laten doorgaan.  We herevalueren nog of we in de toekomst onze 
activiteiten in dit dorp hernemen.

Roberto – onze lokale coördinator – slaagde er in om met de lokale 
overheidsdiensten van Volksgezondheid, tot een overeenkomst 
te komen om door de staat gesubsidieerde medicatie te kunnen 
aankopen. Hierdoor daalden de kosten voor de aankoop van 
medicatie aanzienlijk.

2.2	 Tandverzorging
Gedurende een groot deel van het jaar ging tandarts Yasmin 
meerdere malen per week mee met de mobiele raadpleging. Er 
werden in alle dorpen vormingslessen gegeven rond een goede 
mondhygiëne. Bij de kinderen met ernstige cariës werden tanden 
getrokken. Bij een aantal kinderen met pijnlijke gaatjes in definitieve 
tanden die nog gered konden worden, werden – met ondersteuning 
van de gelden van het fonds Viktor – tandvullingen geplaatst in 
Yasmin haar privé-kabinet in het stadje Loma de Cabrera.
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2.3	 Doorverwijzing	van	patiëntjes	-	Fonds	Viktor
Wanneer kinderen uit de bergdorpen naar de stad moeten voor 
verdere onderzoeken en behandeling,  of wanneer een opname 
in het ziekenhuis noodzakelijk is, wordt door Guali de nodige 
ondersteuning en begeleiding geboden. De kosten hiervan worden 
gedragen door het Fonds Viktor. 

Soms worden we ook om hulp gevraagd door gezinnen die niet in 
de bergdorpen wonen die Guali bezoekt. Het gaat dan meestal om 
ernstig, chronisch zieke kinderen wiens ouders de ziektekosten niet 
langer kunnen dragen. Als Guali-team maken we dan een afweging, 
waarbij we rekening houden met de socio-economische situatie 
van het gezin en het medische dossier van het kind. Wanneer we 
besluiten bij te dragen in de medische kosten, wordt het kind ook 
op regelmatige basis door onze arts opgevolgd.

2.4	 	Voedingsprogramma	Via	Lactea
Ondervoeding komt nog steeds veel voor. Vooral in Haïti zien we 
dit probleem: bij de straatkinderen in de grensstad Ouanaminthe  
en bij de kinderen in het bergdorp Carice.

Het is nu het vijfde jaar op rij dat we er mee voor zorgen dat de 
straatkinderen dagelijks een warme maaltijd krijgen, die bestaat uit 
rijst en bruine bonen.

In Carice en in de Dominicaanse dorpen volgden we het voorbije 
jaar ongeveer 150 ondervoede kinderen op. Zij krijgen een 
voedingssupplement dat bestaat uit een artisanale bereiding van 
lokaal geproduceerde pindanoten, maïs, sesam, suiker en zout. Het 
wordt geproduceerd door een coöperatie in het Haïtiaanse dorp 
Carice en wordt door de initiatiefnemers ‘Mayi-ji’ genoemd. Door 
de aankoop van deze ‘Mayi-ji’ stimuleren we ook de initiatiefkracht 
en plaatselijke economie van de bevolking in Carice. 

De ervaring leert dat de kinderen die dit voedingssupplement krijgen, 
snel bijkomen in gewicht. Om dit effect ook wetenschappelijk 
beter te kunnen onderbouwen, werd een studie opgestart over 
het effect van ‘Mayi-ji’ bij een populatie van 35 kinderen in Carice.

2.5 Samenwerking	met	andere	organisaties
In België behoort de vzw Guali tot de 4de Pijlerorganisaties.

In de Dominicaanse Republiek zijn we als binationale organisatie 
geregistreerd als La Fundación Guali Inc. 

• Lokaal werken we samen met de openbare centra voor 
eerstelijnszorg en de openbare hospitalen in de Dominicaanse 
Republiek. Van hen uit worden verschillende gezondheidszorgen 
en medicatie gratis aangeboden, maar hun dienstverlening 
reikt niet tot in de afgelegen kleine bergdorpen, omdat vanuit 
politiek oogpunt deze bevolkingsgroep in een uithoek van het 
land niet tot de prioriteiten behoort.

• Guali is lid van de Regionale Ontwikkelingsraad van de 
Grensstreek, in de gezondheidssector.

 In deze koepel zitten meer dan 50 organisaties (gouvernementele 
en niet-gouvernementele).

• In de huidige politieke situatie is een vlotte grensovergang naar 
Haïti voor het Dominicaanse team niet langer mogelijk. Daarom 
hebben we gekozen voor een rechtstreekse samenwerking van 
onze Haïtiaanse arts met lokale Haïtiaanse partnerorganisaties, 
met name de Zusters Saint Jean Evangéliste (in het grensstadje 
Ouanaminthe) en het Centre Timoun Byen Vini Saint-Paul (in 
het bergdorp Carice).

• Voor het microproject ‘Gezonde mensen in gezonde huizen’ 
(gesubsidieerd door de Provincie Vlaams-Brabant, zie verder 
in dit verslag), werken we in het Zuiden samen met de sociale 
organisaties in de dorpen: de boerenorganisatie San José, de 
vrouwengroep (Centro de Madres) in ieder dorp, de sociale 
dienst van de Katholieke Kerk van Bánica. Hun rol bestaat 
erin om mee te helpen in de praktische organisatie van de 
participatie van de dorpelingen.
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Mobiele	pediatrische	raadpleging
• 185 dagen raadpleging voor kinderen met in het totaal 

2753 consultaties met aanbieden en financieren van 
laboratoriumonderzoek en  medicatie indien nodig

• Opvolging van de groei en ontwikkeling van 1210 kinderen, uit  
931 gezinnen en 2 voedingscentra

• 1258 raadplegingen voor volwassenen; voor hen werden de 
medicijnen en laboratoriumonderzoeken niet gefinancierd

• Organisatie, begeleiding en financiering van doorverwijzing 
voor verder onderzoek, behandeling en hospitalisatie van 30 
kinderen

• Gezondheidseducatie door middel van individueel advies en 
vormingslessen voor ouders en gezondheidswerkers

• 32 dagen tandheelkundige zorgen in de dorpen waarbij 393 
kinderen tandverzorging kregen

• Tandheelkundige zorgen voor 200 wees- en achtergelaten 
kinderen in het tehuis van Los Somascos in Dajabón 

Humanitaire	noodhulp
• Voedselhulp aan voedingscentrum voor straatkinderen in 

Ouanaminthe (Haïti)
• Voedingsprogramma voor matig en ernstig ondervoede 

kinderen: 96 kinderen in Haïti en 51 kinderen in de 
Dominicaanse Republiek

 Voedselzekerheid
• Mayi-ji: studie over het effect van het lokaal bereide 

voedingssupplement ‘Mayi-ji’ in Carice bij een populatie van 
35 kinderen over het verloop van 2 jaren

• Opvolging van de verzorging en melkproductie van de koeien 
geschonken aan families in Haïti in 2011

Bouw	 van	 infrastructuren:	 ‘Gezonde	 mensen	 in	
gezonde	huizen’
Voorbereidend	werk	voor	het	vervangen	van	de	aarden	
vloer	door	een	van	gepolierd	cement	in	100	huizen.	
• Aanvraag en toekenning van subsidie door de Provincie 

Vlaams-Brabant
• Dorpsvergaderingen voor planning en afspraken
• Selectie van de huizen
• Aankoop en aanschaf van materialen

Basisschooltjes
• Financiële en materiële ondersteuning van het basisschooltje 

in Los Guandules

Guali	in	België
• Een kerngroep van 6 mensen coördineert, stuurt en overziet.
• Een steungroep van een 20-tal betrokken mensen komt 3 keer 

per jaar samen. De leden nemen uiteenlopende initiatieven 
om Guali kenbaar te maken en (financieel) te steunen.

• Kaarten- en kalenderverkoop 
• Jaarlijkse Guali benefietdag
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A ctiviteiten in 2015
Alicia, secretaresse en boekhoudster

Joselito, chauffeur en gezondheidsmedewerker 



Van kind tot moeder

Vanachter op de moto bij Leonardo ben ik onderweg  
voor de raadpleging in Rincón.  Dr. Cézar en 
chauffeur/ gezondheidswerker Joselito zijn gisteren 
reeds raadpleging gaan doen in El Morro en hebben – 
zoals gewoonlijk – ter plaatse overnacht. Zo sparen ze 
8u autorijden uit.

Tijdens de lange rit achterop de moto komen 
herinneringen boven aan de eerste malen dat we naar 
Rincón gingen: januari 2008, de moeizame rit naar 
het dorp, de vele zieke kinderen … 

“De weg is nog even slecht, maar met de kinderen 
hun gezondheid gaat het inmiddels gelukkig een heel 
stuk beter”, bedenk ik.

Bij aankomst in Rincón zie ik dat de opkomst voor de 
raadpleging talrijk is vandaag:  dertig kinderen zitten 
te wachten op hun beurt. Dr. Cézar is al vroeg die 
ochtend begonnen. Nadat ik mijn stijve benen even 
heb gestrekt en het meeste stof van me heb afgeklopt, 
doe ik mijn witte schort aan om hem te helpen. Het is 
lang geleden dat ik hier nog geweest ben en met vele 
moeders is het een hartelijk weerzien.

“Lang geleden…”, “Wat is hij groot geworden…”, “Zo 
gegroeid, ik herken haar bijna niet meer …”, zeg ik 
regelmatig. 

Maar ook roep ik meerdere malen verrast uit: “Ben 
jij al getrouwd?!”, “Ben jij al moeder?!”, “Heb jij al een 
kindje?!”  

Diezelfde meisjes die met hun moeder in 2008 
naar onze raadpleging kwamen, komen nu met hun 
eigen kind op de arm. Ze zijn dertien tot vijftien 
jaar, in het dorp opgegroeid, nauwelijks of niet naar 
school geweest,  en nu op puberleeftijd moeder en 
echtgenote, huisvrouw en landbouwster … 

Deze cyclus doorbreken, daar zijn we met ons werk bij 
Guali (nog?) niet in geslaagd …

Lien

ANEKDOTE

Rafael kan terug goed zien

Rafael komt met zijn moeder naar onze raadpleging 
in Naranjito. Hij is een jongen van 10 jaar met een 
toenemend probleem ter hoogte van zijn linker oog 
waardoor hij inmiddels langs die kant niets meer 
ziet. De moeder vertelt ons dat hij frequent valt, op 
school moeite heeft met lezen en hierdoor nog moeilijk 
kan volgen. Nu hij bovendien met beide ogen scheel 
gaat kijken, komt de moeder ons om raad vragen. Bij 
onderzoek van Rafael stel ik inderdaad vast dat het hij 
scheel ziet, een verminderde gezichtsscherpte heeft 
en een witte pupil. “Cataract en strabisme”, luidt mijn 
diagnose. 

Daarop besluiten we Rafael – met behulp van de 
gelden uit het Fonds Viktor - naar het kinderziekenhuis 
Arturo Grullón in Santiago te brengen. Daar wordt 
hij onderzocht door de oogarts, die enkele verdere 
onderzoeken doet. Hij moet een operatie ondergaan 
aan het oog en daarom brengen we hem naar het 
“Patronato Nacional de Ciegos” (Nationale Stichting 
voor Blinden). Met deze stichting heeft Guali reeds 
goede contacten: we verwezen vorig jaar immers ook 
al drie zusjes door met nystagmus (“onvrijwillige 
oogbewegingen”). Rafaël werd daar geopereerd.

De operatie van het cataract, de implantatie van een 
aangepaste lens en de correctie van zijn scheelzien 
verliepen allemaal zeer vlot. Het zicht van Rafael 
verbeterde enorm. 

Het kind valt niet meer, leest erg goed en maakt 
goede vorderingen op school. Zijn moeder is Guali erg 
dankbaar en komt ons steeds opnieuw opzoeken om 
ons te bedanken voor de verleende hulp.

Dr. Cézar

ANEKDOTE
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Het is onze doelstelling om de gelden zo direct mogelijk bij de 
begunstigden te laten terecht komen.

Ons werk bestaat echter uit dienstverlening en brengt dus be-
langrijke personeelskosten met zich mee: we betalen 2 artsen, 
een tandarts, een verpleegkundige, een chauffeur …  

Ook personeelskosten om aan vormingswerk en capaciteitsver-
sterking te doen, zijn belangrijk. 

Alle tewerkgestelde teamleden zijn mensen van de streek: dit 
betekent lokale tewerkstelling. Wij vinden het belangrijk deze 
mensen een eerlijk loon uit te betalen.

De ondersteuning door Belgen op het terrein is vrijwilligerswerk, 
net als de werking hier in België. Transportkosten worden soms 
gedeeltelijk betaald.

Guali is een kleine VZW,  zonder Belgisch personeel. 

De grote inzet en vele uren vrijwilligerswerk van onze ploeg in 
België worden in dit financieel verslag niet in cijfers uitgedrukt, 
maar willen we bij deze toch eens extra in de verf zetten!

In 2015 ontvingen we giften van particulieren, schenkingen van 
vzw’s, steun van Gemeentelijke Raden voor Ontwikkelingssa-
menwerking en van de Provincie Vlaams-Brabant. 

Tabel 1: Uitgaven 2015

in euro

1 Mobiele pediatrische raadpleging

1.1 Werkingskosten mobiele pediatrische 
raadpleging  71 706 

1.2 Tandheelkunde  4 406 

1.3 Doorverwijzing van patiëntjes - 
Fonds Viktor  7 658 

1.4 Voedingsprogramma Via Lactea  9 016 

2 Humanitaire noodhulp  560 

3 Ondersteuning basisschooltjes  1 240 

4 Gezonde mensen in gezonde huizen  3 489 

5 Uitgaven in België

5.1 Kost fiscale attesten (= 4% van de 
gift) en bankkosten  1 613 

5.2 Druk en verzending jaarverslag  798 

TOTAAL 100 487

Tabel 2: Saldo 2015

in euro
Saldo 2014 88 579 

Inkomsten 2015 105 492 

Uitgaven  2015  100 486 

SALDO 2015  93 584 

3 Financieel  
 Overzicht

Grafiek 1: Inkomsten 2015 (uitgedrukt in euro)

Grafiek 2: Bestemming giften 2015 (uitgedrukt in euro)

Grafiek 3: Uitgaven 2015 (uitgedrukt in euro)

We geven u een globaal financieel resumé. 
Elke schenker die dat wenst, kan op eenvoudige vraag meer 
details bekomen.
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Werkingskosten mobiele 
pediatrische raadpleging 71 %

Tandheel-
kunde 4 %

Doorverwijzing 
van patiëntjes 
Fonds Viktor
8 %

Voedingsprogramma 
Via Lactea 9 %

Humanitaire noodhulp 1 % Gezonde mensen in gezonde huizen 4 %
Uitgaven in België 2 %

Ondersteuning basisschooltjes 1,3 %



4 Vooruitblik  
   op het jaar 2016

a	 ‘Gezonde	mensen	in	gezonde	huizen’
Gezondheidsproblemen kunnen niet los gezien worden van 
de leefomstandigheden van deze mensen. Daarom is het 
soms nodig om infrastructurele ingrepen te doen, als we ge-
zondheidsproblemen duurzaam willen aanpakken. De gezin-
nen in de bergdorpen leven in eenvoudige houten huisjes met 
een vloer van aangestampte aarde. In zulke omstandigheden 
is hygiënisch leven erg moeilijk. Stoffige vloeren en hoge 
vochtigheid zijn broeihaarden voor allerlei ziektekiemen en 
parasieten en veroorzaken diarree en luchtweginfecties, ze-
ker bij de meest kwetsbare bewoners: kinderen en bejaarden.

In 2016 gaan we in 100 huizen van zeer arme gezinnen in de 
bergdorpen Rincón, La Peña, Los Gengibres, Billiguín en La 
Horqueta, de stoffige aarden vloer vervangen door een van 
gepolierd cement.

Dit project is mogelijk dankzij een samenwerkingsverband 
tussen 4 partners:

1  De gezinnen zelf dragen bij:  zowel met materialen als met 
werkkracht.

2  Een hele groep vrijwilligers (bedrijven, organisaties, vrien-
den van Guali) helpt mee en steunt financieel.

3  De Provincie Vlaams-
Brabant ondersteunt dit 
project, in het kader van 
subsidie voor Noord-
Zuidprojecten, met een 
bedrag van 18 575,30 euro.

4  Guali zelf neemt de administratie en financiële afwikke-
ling op zich en ook zorgt voor de logistieke ondersteu-
ning, de vorming, de coördinatie en de begeleiding van 
het hele sociale proces.

b	 Gezondheid	in	een	bredere	context	
De lokale ploeg doet het goed dankzij de jarenlange capaci-
teitsversterking die hieraan voorafging. Maar frequent mail- 
en skypecontact en regelmatige bezoeken met supervisie, 
technische expertise, budgettair bijsturen, uitzetten van be-
leidslijnen … blijven belangrijk.

Samen met de lokale werkploeg  willen we dit jaar opnieuw 
de noden van onze doelgroep en ons werk met hen evalue-
ren en vanuit deze analyse voor de komende jaren een ope-
rationeel plan opstellen met onze beoogde doelstellingen en 
de te volgen strategieën.

De verbeterde gezondheidstoestand van de kinderen be-
schouwen we als vrucht van de jarenlange inzet van Guali. 
Met onze mobiele raadpleging zijn we daarheen gegaan waar 
gedurende generaties geen medische zorgen voorhanden 
waren.  Om deze gecreëerde baten echter duurzaam te laten 
zijn, is blijvende medische opvolging noodzakelijk.  We willen 
nadenken hoe we op efficiënte en doelmatige wijze gezond-
heidszorgen kunnen blijven verzekeren in deze dorpen.

Daarnaast is het nu tijd voor een volgende fase. We moeten 
ons afvragen hoe we de armoedecirkel kunnen doorbreken. 
Dit heeft met verschillende facetten te maken: hoe kan het 
kind gezond opgroeien,  waar kan het goed onderwijs krijgen, 
kan het een gezin stichten op latere, volwassen leeftijd; kun-
nen de mensen landbouw bedrijven die voldoende produc-
tief is en niet ten koste gaat van het milieu?

Over milieuaspecten is nog weinig bewustzijn bij de mensen 
en hieraan moeten we werken. Het is van levensbelang voor 
henzelf maar ook voor de rest van het eiland. In de vallei bij 
deze bergdorpen ontspringt immers de rivier Artibonito. 
Deze rivier vormt de levensader van beide staten op het ei-
land. Maar door ontbossing en gronderosie is de rivier en alle 
leven rondom enorm bedreigd …

De rode bonenziekte

Onderweg naar los Gengibres, gaven we op een dag 
een lift aan enkele mannen die op weg waren naar 
een hanengevecht in de buurt. Terwijl we zo verder 
reden, zagen we de kaalgekapte en  –gebrande bergen. 
Eén van de mannen vroeg welk werk we met Guali 
precies deden. Toen hij hoorde dat we medische 
zorgen verlenen, zei hij dat de zwaarste ziekte in de 
streek “habichuelitis” was, wat zoveel betekent als “de 
rode bonenziekte”. 

Er ligt veel wijsheid in deze opmerking. Want vele van 
de ziektes die we bij de kinderen zien, vinden hun 
oorsprong in de armoede waarin deze mensen leven 
en die armoede is op haar beurt een gevolg van het 
productiemodel van de dorpelingen. 

De ecologische impact hiervan is één zaak; maar 
het andere aspect van dit productiemodel is de 
onrechtvaardigheid wat betreft de toegang tot krediet. 
Aangezien de landbouwers officieel geen eigenaar zijn 
van de grond die ze verbouwen (die behoort toe aan 
de staat), hebben ze geen toegang tot een normale 
lening bij de bank.  De lening die nodig is om bonen 
te zaaien, wordt normaal genomen over het verloop 
van 3 maanden: dit is de tijd die de cyclus van deze 
teelt duurt. Voor dit geld betaalt de landbouwer 
50% interest met bovendien de verplichting om de 
oogst aan zijn geldschieter te verkopen, met weinig 
vrijheid om te discussiëren over de prijs.  Wanneer 
de oogst verloren gaat (wat regelmatig voorvalt), is 
het volledige risico voor de landbouwer en moet deze 
sowieso zijn schuld betalen. 

Onder deze voorwaarden is het zeer moeilijk om uit 
de armoede te geraken…

Alberto

ANEKDOTE
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Contactgegevens
Postadres: 
Guali VZW, Molenstraat 2 bus 3, 3110 Rotselaar, België

E-mail:  info@guali.be

Het Guali-team: 
*Het lokale team: 
Negen mensen die actief zijn op het ter-
rein in de Dominicaanse Republiek en Haïti 
als arts, socio-cultureel werker, gezond-
heidswerker, landbouwingenieur, logistiek 
medewerker, administratief medewerker of 
coördinator.

*Vrijwilligers in België:

De kerngroep (bestuursleden VZW Guali in 
België): Lien Meyns, Alberto De León, Mia 
Vansintjan, Karlien Missinne, Joost Fabri, 
Floris De Knijf. De steungroep van een 
twintigtal vrijwilligers.

Website: www.guali.be

Doorsturen verslagen
Enkel onze jaarverslagen worden nog per post verstuurd naar
mensen van wie we geen mailadres hebben.
Tussentijdse nieuwsbrieven en aankondigingen van 
activiteiten worden enkel via e-mail verspreid of via de 
website kenbaar gemaakt.
Gelieve ons te helpen onze administratieve kosten minimaal
te houden en het milieu te beschermen door:

•  Uw e-mail adres aan ons te bezorgen 
 via de website www.guali.be of via een mailtje aan 
 info@guali.be, indien u dit verslag per post ontving.
•  Ons te laten weten indien u geen verdere verslaggeving 

wenst te ontvangen.

Financieel steunen kan*
 

OPTIE 1: BIJDRAGEN ZONDER FISCAAL ATTEST
Guali vzw • Molenstraat 2 •  3110 Rotselaar
IBAN: BE76 0016 5938 8595 • BIC: GEBABEBB

OPTIE 2: MET FISCAAL ATTEST
Wie in België woont en een fiscaal attest wenst 
te ontvangen, kan een bijdrage storten op het 
rekeningnummer van S.O.L. vzw.  Een fiscaal attest krijg 
je voor bijdragen vanaf 40 euro per jaar.
S.O.L.vzw • Stijn Streuvelsstraat 7 
3920 Lommel
IBAN: BE11 7350 1646 6948 
BIC: KREDBEBB

Gelieve als mededeling “Guali“ te vermelden bij 
uw overschrijving, zo niet komt het geld niet bij 
ons project terecht! Gelieve tevens nauwkeurig uw 
volledige naam, voornaam en adres te vermelden 
zodat we uw fiscaal attest per post goed en wel 
kunnen bezorgen.

U kan uw schenking of maandelijkse bijdrage ook 
een bestemming geven binnen het project door extra 
vermelding van:

Via Lactea: 

voor de voedselhulp aan ondervoede kinderen.

 

Fonds Viktor: 
voor de medische zorgen van kinderen die naar een 
geneesheer-specialist moeten worden verwezen of 
moeten opgenomen worden in het ziekenhuis.

* Een maandelijkse gift helpt ons 
bij een planning op langere termijn.
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