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Voor dit jaarverslag spraken we met Lien Meyns, algemeen coördinator, en Alberto De 
León Mateo, lokaal coördinator. Naast een opsomming van cijfers, financiën en andere 
‘data’ is ook die persoonlijke en ervaringsgerichte kijk op de evolutie van Guali verrijkend. 

GEZONDHEIDSZORG EN PREVENTIE
Hoe kijken jullie terug op de afgelegde weg en zien jullie daar wegwijzers voor de toekomst in?

Lien: “Op de raadplegingen merk je dat onze jarenlange opvolging van de gezondheid 
van de kinderen haar vruchten afwerpt. Het gaat beter met de algemene gezondheid van 
de kinderen, ook in de dorpen die we pas sinds enkele jaren bezoeken. Dat is alvast zo 
in de Dominicaanse Republiek. De pathologieën zijn minder ernstig en zware medische 
problemen worden nu tijdig gedetecteerd. Dat stemt ons hoopvol voor de toekomst.”

“Want daarom ligt ons accent nu veel meer op preventie. We proberen alle kinderen twee 
keer per jaar te zien, met hun vader of moeder erbij. Onze plaatselijke gezondheidswerkers 
volgen dat heel trouw op. De groei en ontwikkeling van alle kinderen wordt niet 
alleen bekeken, maar ook geregistreerd. Kinderen die tandzorg nodig hebben, worden 
opgenomen in ons speciaal programma. Patiëntjes met een ernstiger medisch probleem 
worden tijdig opgespoord en door ons begeleid bij een verdere behandeling.”

Alberto: “Ons werk stelt mensen gerust. Als je zo geïsoleerd woont, biedt Guali een 
zekerheid en een steun die erg gewaardeerd wordt. Onze gezondheidswerkers doen goed 
werk en tijdens de raadplegingen worden er bovendien telkens kleine vormingssessies 
gegeven. Ook dat is in het kader van preventie heel belangrijk.”

PERSONEELSWISSEL MET DYNAMIEK
Het Guali-team veranderde in de loop van 2018. Dokter Cezar Hernandez heeft na vier jaar 
trouwe dienst een andere job aangenomen. Zijn vrouw Pamela Peralta, Guali’s verpleegkundige, 
ging opnieuw studeren. En toen doken er na een zoektocht twee dynamische jonge artsen op: 
Nicole Perez Sanchez en Vianca Sanchez Gomez.

Alberto: “We hebben hen eerst allebei op proef aangenomen. Het is immers niet min wat 
we van de mensen vragen: lange ritten, lange dagen met geregeld ook een overnachting 
in de bergen en dat alles voor een bescheiden verloning. Die twee jonge vrouwen bleken 
een prima duo te vormen. Dus kozen we ervoor om beide artsen aan te nemen – en geen 
verpleegkundige.” 

    NAAR EEN LAND VAN MELK EN HONING

Dr. Lien Meyns en Alberto De León Mateo

Raadpleging in Rincón

Les over evenwichtige voeding in Carice

Mobiele kinderraadpleging
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Lien: “Ook voor de tandzorg is er in 2018 heel wat veranderd. De tandarts die onze 
patiënten in haar kabinet ontving, is verhuisd. Het is ons nu gelukt om samen te 
werken met het ziekenhuis in Loma en met de tandarts die daar werkt. Dat is een 
goede evolutie. Nu betaalt de staat deze gezondheidszorg (lacht).”

Alberto: “Maar we mogen ons niet vergissen: Guali blijft in dit proces onmisbaar. 
De overheid mag dan wel medische voorzieningen hebben, ze zijn voor onze 
mensen niet bereikbaar – en niet alleen wat de afstand betreft.”

“Het probleem ligt dieper. De geneeskunde in de hele Dominicaanse Republiek is 
geneeskunde voor de elite. Arme mensen hebben daar geen toegang toe, of ze nu 
Dominicaan of Haïtiaan zijn. Die mensen worden afgesnauwd, slecht behandeld, 
weggestuurd. Omwille van hun kledij, hun taal, hun gebrek aan geld en kennis. 
Hun klacht wordt zelden echt ter harte genomen. Dààr maakt Guali het verschil.”

Lien: “Guali faciliteert immers, en staat mensen bij. Wij dwingen het respect en 
de zorg af die de mensen verdienen. En we zorgen voor opvolging. Denk je eens 
in: wat doet een moeder zonder geld, die bovendien niet kan schrijven of lezen, 
met een voorschrift dat ze krijgt in een vreemde stad? Die mensen gaan vaak 
met lege handen en zieke kinderen terug naar huis. Medische voorzieningen 
van de overheid zijn dus niet genoeg. Als wij die mensen begeleiden, zorgen we 
ervoor dat de voorgeschreven medicijnen ook gekocht worden en dat de nodige 
vervolgonderzoeken daadwerkelijk gebeuren.”

FONDS VIKTOR
Het ‘Fonds Viktor’ werd in het leven geroepen om geld te verzamelen om patiëntjes te 
helpen die een bijzondere medische interventie nodig hebben. Daarvoor zijn er meestal 
verplaatsingen nodig – niet evident. Lieve De Somer, oma van de overleden Viktor, is 
hier de grote bezieler en fondsenwerver.

Lien: “Ik ben zo dankbaar dat het Fonds Viktor bestaat. Het geeft Guali meer 
slagkracht. Dit fonds opent deuren naar meer gespecialiseerde medische hulp. 
Met onze mobiele pediatrische raadplegingen en onze gezondheidswerkers 
zorgen we voor eerste- en tweedelijnsgezondheidszorg. Maar patiëntjes 
die ernstige aandoeningen hebben, moeten we doorverwijzen. En zulke 
gespecialiseerde ziekenhuizen, tja, die vind je nu eenmaal enkel in de grote steden. 
Voor arme mensen van het platteland is dat een enorme hindernis. Bovendien is 
de gezondheidszorg er ook heel complex en gefragmenteerd georganiseerd. Een 
specialist kan je onderzoeken en stelt dan voorschriften op. Als hij een bloedanalyse 
voorschrijft, moet de patiënt op zoek naar een privécentrum voor de bloedafname 
en de analyse. Wie een infuus nodig heeft, moet nog voor de ziekenhuisopname 
in de stad op zoek naar een apotheek waar dat infuus nog te koop is. Als je een 
bloedtransfusie nodig hebt, moet je op zoek naar een donor. Dat is wel heel veel 
doe-het-zelven. Voor mensen die de stad niet kennen, geen geld hebben, de taal 
soms niet spreken… is dat een bijna onmogelijke opdracht. Dankzij het Fonds 
Viktor kunnen mensen uit ons team deze patiëntjes begeleiden en helpen bij de 
zoektocht die moet leiden tot een verdere diagnose en behandeling. Guali draagt 
ook de kosten die hieraan verbonden zijn.”

Alberto: “Fonds Viktor helpt ook bij andere problemen. Wij zorgen dat de 
patiëntjes tot in het ziekenhuis raken. Haïtiaanse mensen, zonder papieren, raken 
op eigen houtje nooit voorbij de vele militaire controleposten langsheen de weg. 
Maar onze Guali-ambulance-jeep, met daarin ook een begeleidende arts, krijgt 
vrije doorgang. Ook in het ziekenhuis dwingen mensen uit onze ploeg de zorg en 
aandacht af waar ieder ziek kind recht op heeft. Dankzij Fonds Viktor kunnen we 
deze arbeidsintensieve begeleiding bekostigen.”

Bij de tandarts

Specifieke medische hulp dankzij 
Fonds Viktor

Consultatie door dr. Lien Meyns

Geduldig wachten in de wachtzaal
© Johan Dehantschutter

Medisch onderzoek in het internaat 
van Bartólo
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Op uitstap naar de tandarts

Wanneer we tijdens het preventief medisch onderzoek 
van de kinderen vaststellen dat hun gebit moet 
verzorgd worden, wordt hun naam op de lijst ‘operatívo 
odontológico’ geplaatst. Dit betekent dat zij zullen 
opgeroepen worden om samen met andere kinderen van 
het dorp naar de tandarts in de stad te gaan.

Vandaag is het de beurt aan de kinderen van Naranjito. 
Een groepje van tien kinderen staat onder de hoede van 
gezondheidswerkster Luz te wachten, wanneer Joselito 
met de jeep van Guali aankomt in het dorp. Je ziet allemaal stralende, verwachtingsvolle gezichtjes: ze gaan 
op reis! Sommigen verlaten voor het eerst hun dorp. Onderweg is het een kabaal van jewelste: wat hebben 
ze een plezier vanachter in de jeep! Luz heeft haar handen vol om het groepje onder controle te houden 
en Joselito moet vanachter het stuur af en toe met luide stem zijn autoriteit laten gelden. Langzamerhand 
wordt het echter vanzelf stiller en enkele gezichtjes trekken bleek weg: de kinderen zijn niet gewend aan het 
rijden in een auto en de reisziekte overvalt hen … De onverharde, hobbelige weg die zich door de bergen 
kronkelt, draagt daar ook het nodige toe bij. Aangekomen bij het hoofdkwartier van Guali, kunnen ze even 
bekomen. Ze krijgen ook een stevig bord havermoutpap als ontbijt. Tandarts Jasmien heeft er om gevraagd: 
anders vallen er veel te veel kinderen flauw. Bij de tandarts zijn de kinderen opvallend flink. Ze werken 
verbazingwekkend goed mee, ook wanneer ze bang zijn of wanneer het wat pijn doet. Enkele kinderen 
moeten nog een keertje terugkomen. Wat een feest: ze mogen nóg een keertje op uitstap naar de tandarts!

Rose Dalie

Rose Dalie is twee jaar oud en woont met haar ouders in 
Cruz de Cabrera. Hun houten huisje heeft een aarden vloer 
en een dak van palmbladeren en versleten golfplaten. Rose 
is van Haïtaanse afkomst. Haar ouders staken de grens over, 
op zoek naar werk. Ze werken nu als dagloners op het land 
van de Dominicaanse dorpelingen. Het is vaak hard werken, 
in de brandende zon. 

Ze komen met al hun kinderen naar de raadpleging, wanneer 
de dokter van Guali, deze keer vergezeld van pediater Lien, in het dorp is. De gezondheidswerkster kwam immers 
langs hun huis om te laten weten dat het deze week hun beurt was voor een preventief medisch onderzoek.

Bij Rose wordt tijdens de consultatie een hartgeruis vastgesteld. Ze moet voor een onderzoek naar de 
kindercardioloog in de stad. De ouders van Rose spreken weinig Spaans, kunnen lezen noch schrijven, en hebben 
geen geldige papieren om in het land te verblijven. Naar de stad reizen kost veel geld, geld dat deze familie niet 
heeft. Bovendien geraken ze zonder papieren nooit door de militaire controles op de weg. Zonder hulp stopt het 
voor deze familie bij deze eerste diagnose. Maar de volgende keer als de jeep van Guali met een aantal kinderen 
van het Fonds Viktor naar het kinderziekenhuis in Santiago gaat, gaat Rose mee. De kindercardioloog stelt een 
aangeboren hartprobleem vast en beslist dat Rose een ingreep moet ondergaan via een hartkatheterisatie. Een 
dergelijke procedure is erg duur, maar voor andere hartpatiëntjes werkte Guali in het verleden ook reeds samen 
met de Dominicaanse stichting ‘Corazones del Cibao’ en ook voor Rose doen we een steunaanvraag. Zo kunnen we 
bekomen dat de doktershonoraria niet hoeven betaald te worden. Vanuit het Fonds Viktor van Guali betalen we de 
medische materialen en het ziekenhuisverblijf. Nicole, een van de artsen van Guali, reist mee en blijft gedurende de 
opname in de stad om alles van dichtbij op te volgen.  De ingreep verloopt voorspoedig. Rose Dalie, die nooit ziek 
was geweest, werd wel behoed voor ernstige hartproblemen in de toekomst.

ANEKDOTES

Met de jeep naar de tandarts! © Johan Dehantschutter

© Johan Dehantschutter
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EEN OPDRACHT
De staat biedt gezondheidszorg aan, maar die is voor vele mensen onbereikbaar. Guali 
heeft de ambitie om dat te veranderen. 

Alberto: “Guali heeft hier een belangrijke rol te spelen. We moeten inventariseren 
wat de staat aanbiedt aan gezondheidszorg en wat de leemtes zijn. Het is niet 
voldoende dat we er zijn waar voorzieningen ontbreken, we hebben grotere 
ambities. We moeten ook zoeken hoe de bestaande klinieken voor meer mensen 
echt toegankelijk kunnen worden.”

Lien: “Daar is een grote mentaliteitsverandering voor nodig bij de artsen en verplegers in 
overheidsdienst. Maar ook de mensen waarmee wij werken, moeten zich beter bewust 
worden van hun rechten en leren hoe ze daar kunnen voor opkomen. Via vormingssessies 
en rollenspelen willen we dat oefenen: hoe ga je bij de dokter, hoe laat je je niet afschepen, 
wat zijn je rechten? Zo worden mensen zelfredzaam.”

NIEUWE INITIATIEVEN: 
COMMUNICATIE EN SAMENWERKING 
Elke hulpvraag begint met communicatie. En met partners sta je sterker.  
Daar kwamen in 2018 nieuwe initiatieven uit voort. 

Lien: “Enkele dorpen waar we werken, zijn nu telefonisch bereikbaar. En zelfs in de meest 
afgelegen dorpen vinden de mensen nu meestal gsm-ontvangst op ongeveer een uur 
stappen. We hadden gehoopt daardoor efficiënter te kunnen inspelen op medische noden. 
De gezondheidswerkers zouden telefonisch om medisch advies kunnen vragen. Of de 
noodzaak van een spoedopname bespreken, een ambulance regelen … Maar dit systeem is 
nog niet ingeburgerd en nog niet concreter uitgewerkt.”

Alberto: “In 2018, met een nieuwe medische ploeg, was dat ook geen prioriteit. Als Lien en 
ik nog eens ter plekke zijn, kunnen we dat idee wellicht een nieuwe impuls geven.”

Lien: “We konden wel inzetten op samenwerkingen die vrucht dragen. Zo is er de 
nauwe samenwerking met het berginternaat in Bartólo. Guali verzorgt daar het medisch 
schooltoezicht en springt ook bij met voedselleveringen op momenten dat de overheid haar 
beloftes (nog) niet nakomt. Wij zorgen ook dat er een eerstehulpkoffer aanwezig is. Wat ik 
nog graag wil realiseren, is een vaccinatieprogramma (zucht). Daarvoor is het echter wachten 
op de vaccins die de overheid ons zou bezorgen, maar die nog altijd niet beschikbaar zijn. 
We hebben ook een interessante samenwerking uitgebouwd met Amerikaanse vrijwilligers 
van Cuerpo de Paz die in de regio werken. Zij organiseren in plaatselijke scholen allerlei 
vormingen rond eerste hulp, waarbij onze artsen als sprekers optreden.”

MEDISCHE ZORGEN IN HAÏTI: FOCUS
Door de toenemende politieke spanningen tussen Haïti en de Dominicaanse Republiek blijft het 
voor de Guali-ploeg onmogelijk om vlot de grens over te steken. De politieke instabiliteit en sociale 
onlusten maken de toestand in het land ronduit onveilig.

Alberto: “Daarom hebben we ons werk in Haïti nu toegespitst op één regio, niet ver van de 
grens. In de grensstad Ouanaminthe werkten we, sinds de aardbeving in 2010, samen met 
de zusters Juanisten aan een project met straatkinderen. We zijn tevreden over dat project 
en dat kan nu, onder de hoede van de zusters, zelfstandig voort. Dus hebben we besloten 
om onze inspanningen te richten waar de nood hoger is.” 

“We focussen nu vooral op de streek rond Carice. Daar werken we samen met een 
gezondheidscentrum. Onze Haïtiaanse Guali-arts, dokter Toussaint, heeft er met een vast 
ritme wekelijks raadplegingen.”

Lien: “Ook daar is nog werk aan de winkel voor de toekomst. Want de meeste patiëntjes 
die de gezondheidswerkers naar hem doorsturen, zijn ondervoede kinderen uit de bredere 
regio. Ondervoeding aanpakken is heel complex. Het vraagt een structurele oplossing op 
lange termijn. Maar deze groep kinderen heeft vandaag, nu, noodhulp nodig. Genoeg eten, 
voedingssupplementen, en een zeer goede opvolging. Daarvoor is geld en mankracht nodig.”

De doctoras geven les over persoonlijke hygiëne

Het lokale Guali-team in vergadering

Internaat van Bartoló

Consultatie

Meten van bovenarm bij 
ondervoede kinderen in Carice

Wonen in een afgelegen dorpje © Johan Dehantschutter
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VIA LACTEA
Jan Meyns riep het ‘Melkwegfonds’, of ‘Via Lactea’ in het leven, om aan die 
dringende voedselnood tegemoet te komen. Ook in 2018 waren er allerlei acties 
en schenkingen voor dit fonds. Dat maakt het mogelijk om iets te doen voor de 
grote groep ondervoede kinderen.

Lien: “Deze fondsen blijven meer dan ooit nodig. Bij de jonge kinderen die naar 
onze consultaties worden doorverwezen, is er een grote groep ondervoede 
kinderen. Voor hen voorzien we artisanaal bereide voedingssupplementen, 
die ze dagelijks komen ophalen: de Maji-ji, onder meer op basis van maïs. 
Via de parochie krijgen ze ook melk. In die groep zijn er ook weeskinderen, 
waarvoor wij zuigelingenmelk aankopen. Dit krijgen ze tot ze één jaar oud 
zijn.”

“Wat zouden we graag ook een middagmaal voorzien voor de ondervoede kinderen (fronst)! Dat project staat nog in de 
steigers. Gelukkig is de infrastructuur al in orde, de vrijwilligers zijn er, maar we zijn nog op zoek hoe we aan betaalbare 
ingrediënten geraken. De laatste tijd zijn levensmiddelen enorm duur geworden in Haïti en het is nu een zoektocht naar hoe 
we het project toch leefbaar kunnen maken. En natuurlijk beseffen we ten volle dat dit echt noodhulp is.”

Alberto: “Dat kan ik alleen maar beamen. Het onderliggende probleem van mislukte oogsten door aanhoudende droogte of 
intense stormen – en door de migratie van ouders naar de steden – vraagt om wereldwijde structurele oplossingen.”

Lien: “Inderdaad. De kleine coöperatie die voor de artisanaal bereide voedselsupplementen zorgt, moest de productie stilleggen 
omdat er door de mislukte oogsten nergens maïs te krijgen is. Maïs is precies een belangrijk ingrediënt van de Maji-ji. Moet 
Guali nu maïs schenken? Of in het buitenland voedingssupplementen kopen? Een lastig dilemma.”

“Het is ongelooflijk om te zien welke kracht in de Haïtiaanse mensen schuilt. Bij een terreinbezoek dit jaar was ik ontroerd, 
toen ik de vormingswerksters aan het werk zag en hoorde. Trouw aan hun cultuur, hadden ze een swingend lied gemaakt, 
dat ze enthousiast zongen met alle moeders en grootmoeders, waarvan de meerderheid niet kan lezen of schrijven. Het lied 
vertelt over de voedingswaarde van verschillende levensmiddelen en over wat je thuis kunt doen als je kind ondervoed dreigt 
te worden. Vele strofen – vol hoop.”

WERKEN AAN DUURZAME OPLOSSINGEN
Alberto: “In 2017 hebben we in de bergdorpen aan de Dominicaanse kant 
van de grens een bijenproject opgestart. Het was een middel om iets 
structureels te doen aan de inkomsten van de gezinnen. Tegelijkertijd 
wilden we ook een bijdrage leveren aan het herbebossen van de regio. 
Dit project liep in 2018 verder, zonder financiële ondersteuning. We 
hebben vooral ingezet op een vermeerdering van de bijenvolken. We 
hopen de nodige fondsen te kunnen blijven vinden om in de toekomst dit 
project verder uit te bouwen, ook in andere dorpen. We hebben alvast 
al een lokale promotor gevonden. En ook op herbebossing zetten we in. 
Daarvoor werken we samen met verschillende organisaties.”

En dat is meer dan ooit nodig in deze regio. De klimaatverandering is 
hier sterk voelbaar. Er zijn grote droogtes, afgewisseld door periodes van 
intense regen met erosie en zelfs bodemverschuiving tot gevolg. Alles is 
krachtiger, intenser en sneller en de mogelijkheden om er wat tegenover 
te stellen, zijn beperkt. 

Alberto: “Wat de ontbossing betreft, zijn we op een kritiek punt beland. Het 
probleem dringt nu stilaan door bij de landbouwers, maar de structurele 
oplossingen overstijgen ieders draagkracht. En precies daarom is het 
belangrijk dat Guali ook op dit vlak actief blijft. De klimaatverandering zelf 
kunnen we niet oplossen. Dat vergt een krachtige wereldwijde aanpak. 
De arme families in de bergen zijn wel slachtoffer van de effecten van 
die klimaatopwarming. Samen met hen wil Guali zoeken naar activiteiten 
en landbouwmethodes die niet zo gevoelig zijn voor deze veranderingen, 
zoals boslandbouw of bijenteelt.”

De kinderen van Via Lactea in Carice

Bijenkasten in Los Jengibres © Johan Dehantschutter

De imkers aan het werk © Johan Dehantschutter

Panorama bergdorpen
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Er tekenen zich in de Dominicaanse Republiek enkele nieuwe 
tendensen af.

Alberto: “De staat lijkt zich plots bewust van de vele ngo’s 
die in het land werkzaam zijn. Ze voeren nu allerlei controles 
uit, belasten ons, stellen eisen op verschillende vlakken en 
willen inzage in onze boekhouding. Dat is nieuw en zorgt 
voor extra werk op het secretariaat.”

Lien: “Ja. En tegelijkertijd maken deze controles ons werk 
ook wel zichtbaarder. Het helpt ons bij politieke demarches 
om te zorgen dat de overheid onze artsen betaalt, of onze 
medicijnen subsidieert. Wat ook hartverwarmend is: de 
mensen uit de bergdorpen beginnen zich meer en meer 
te verenigen. Op verschillende plaatsen krijgen we een 
echte gesprekspartner. Ik ben heel blij met die evolutie. Het 
getuigt van een grotere bewustwording en betrokkenheid. 
We kunnen nu in overleg dingen aanpakken.”

In Los Guandules, een veraf gelegen bergdorp, was er vroeger 
geen school voor de Dominicaanse en Haïtiaanse kinderen van 
families die er verspreid in de heuvels wonen. Nog voor Guali er 
was, in de jaren ’90, werd hier een schooltje gestart door een 
Zweedse ngo, met onder meer steun van Mia Vansintjan en 
Lien Meyns. Vorig jaar werd daar een bescheiden houten klasje 
opgetrokken en dat is nu afgewerkt, met een groep enthousiaste 
vrijwilligers onder leiding van Karline Missinne. 

Lien: “Témpora, de juf die daar al die jaren al met hart en 
ziel lesgeeft, is ons heel dankbaar voor haar nieuwe houten 
schooltje. Zij weet immers hoe belangrijk onderwijs is om 
het land echt vooruit te helpen.” 

 “Zowel Alberto als ik zijn dit jaar verschillende keren op 
terreinbezoek geweest. Dat was nodig om het project goed 
op te volgen, bij te sturen en een nieuw medisch team 
te helpen opstarten. Tien jaar Guali was bovendien niet 
alleen tijd om te vieren. Het zette ons ook aan tot reflectie 
en visievorming, hier in België, en ook met de lokale ploeg 
ginder.”

“Begin 2019 hebben we ook nieuwe fondsen van een bedrijf 
gekregen, via de AFAS Foundation, om ons bijenproject uit 
te breiden. Dat geld maakt het mogelijk om een nieuwe 
bijenstal uit te bouwen in Rincón, een ander bergdorp.”

Alberto: “We kunnen ook enkele investeringen doen om 
de oogst te commercialiseren. In een eenvoudig atelier 
is er alvast plaats voor opslag en er komt bijvoorbeeld de 
honingslinger. Ook hier willen we het bijenproject koppelen 
aan een herbebossingsactie.”

Lien: “De toestand van de wegen is er in al die jaren niet echt 
op vooruit gegaan. Iedere rit blijft een avontuur dat hoge 
eisen stelt aan onze voertuigen en aan de passagiers. Een 
bezoeker die eens meereed in de jeep registreerde tijdens 
de rit, hotsend en botsend achterin, 19.824 stappen!”

Alberto: “Ja, onze Nissan Frontier is stilaan aan vervanging 
toe. Maar om dat te kunnen realiseren, zullen we extra 
middelen moeten vinden.”

WARMTE
Guali is een veelzijdig project geworden. Met een heel team 
hier en ginder. Dat alles overzien, opvolgen, aansturen, 
bijsturen én bezielen is een grote opdracht. 

Alberto: “Soms loopt alles vlot, soms valt veel tegen, soms 
moeten we halt houden om achterom te kijken en dan gaan 
we weer fiks vooruit.”

Lien (mijmerend): “Het is toch ongelooflijk, hoe een 
bescheiden klein initiatief van ons tweeën gegroeid is, zeker 
als je nu ziet hoeveel mensen intens betrokken zijn bij Guali. 
Warm betrokken. Opnieuw: hier en ginder. We hebben 
echt een toegewijde werkploeg in de Dominicaanse: 
allemaal mensen met een grote inzet, voor wie niks te veel 
is, werknemers die fier en blij zijn om bij Guali te kunnen 
werken. En nogmaals: ook hier in België voel ik zoveel 
warmte voor het initiatief.”

“We hebben een groep trouwe schenkers, maand na 
maand. We hebben ook mensen die een deel van een 
erfenis doorstorten, mensen die aan Guali denken als 
jubileumgeschenk. Er zijn ook ziekenhuizen die al jaren 
solidair zijn met zieken ver weg, er zijn scholen die echt de 
ziel uit hun lijf lopen en via bijvoorbeeld een sponsorloop 
ons werk mee mogelijk maken. Guali deed op verschillende 
plekken ook mee aan de Warmste Week. Acties allerhande 
maken ons werk en onze visie kenbaar. Gemeentelijke raden 
voor ontwikkelingswerk geven ons een steuntje in de rug, 
enkele bedrijven en serviceclubs ondersteunen. Voor zoveel 
warm schenkgeld kan ik alleen maar heel dankbaar zijn. En 
dat alles lukt maar omdat we hier een twintigtal gedreven 
vrijwilligers als ambassadeurs hebben.” 

Alberto: “Guali kan maar bestaan omdat dat geld ons wordt 
toevertrouwd door mensen die in ons project geloven.”

  VOORUITBLIK

Wegdek in de Dominicaanse Republiek Internaat in Bartólo Leerlingen in Carratá krijgen les (eerste hulp bij ongevallen).
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Mobiele pediatrische raadpleging
• 141 dagen raadpleging voor kinderen, met in het totaal 

1875 consultaties, met aanbieden en financieren van 
laboratoriumonderzoek en medicatie indien nodig

• Opvolging van de groei en ontwikkeling van 1725 
kinderen, uit 954 gezinnen

• Raadplegingen voor 199 volwassenen; voor hen werden 
de medicijnen en laboratoriumonderzoeken niet 
gefinancierd

• Fonds Viktor: organisatie, begeleiding en financiering 
van doorverwijzing voor verder onderzoek, behandeling 
en hospitalisatie van 18 kinderen

• Tandverzorging voor 49 kinderen 

• Gezondheidseducatie:

o individueel advies

o 55 vormingslessen voor ouders 
en gezondheidswerkers

o lessen eerste hulp bij ongevallen in 
het schooltje van Carrizal

• Medisch schooltoezicht voor de 66 leerlingen van het 
internaat Centro Educativo Vocacional San José-Joca

Humanitaire noodhulp
• Voedselhulp voor straatkinderen in Ouanaminthe (Haïti)
• Via Lactea: voedingsprogramma voor matig en ernstig 

ondervoede kinderen: 120 kinderen in Haïti en 34 
kinderen in de Dominicaanse Republiek

• Schenking van zuigelingenmelk voor 14 weeskinderen 
onder de leeftijd van 1 jaar in Carice en omliggende 
dorpen (Haïti)

Duurzame ontwikkeling
Ecologische bijenteelt: 
Beheer van bijenstal met 45 bijenkasten met bijenvolk. 

Basisschooltjes
• Financiële en materiële ondersteuning van het 

basisschooltje in Los Guandules
• Bouw van een nieuw schoolgebouwtje in Los Guandules 

door een groep Belgische vrijwilligers, in samenwerking 
met Centro Verde

Guali in België
• Een kerngroep van 6 mensen coördineert, stuurt en 

overziet.
• Een steungroep van een 20-tal betrokken mensen 

komt 4 keer per jaar samen. De leden nemen allerlei 
uiteenlopende initiatieven om Guali kenbaar te maken 
en (financieel) te steunen.

We geven u een globaal financieel resumé. Elke schenker die dat 
wenst, kan op eenvoudige vraag meer details bekomen.

Inkomsten 2018: 89 588 euro

Uitgaven 2018

in euro

1 Mobiele pediatrische raadpleging

1.1 Werkingskosten mobiele pediatrische 
raadpleging  55 205,00

1.2 Doorverwijzing van patiëntjes -  
Fonds Viktor 7 747,00

1.3 Voedingsprogramma Via Lactea  8 824,00

2 Humanitaire noodhulp 893,00

3 Ondersteuning basisschooltjes  4 188,00

4 Duurzame ontwikkeling:  
Ecologische bijenteelt 14 505,00

5 Uitgaven in België

5.1 Kost fiscale attesten 
(= 4% van de gift) en bankkosten  1 824,00

5.2 Druk en verzending jaarverslag  838,00

TOTAAL 95 535,00

Uitgaven 2018 (uitgedrukt in euro)

Guali _ Jaarverslag 2018

  Activiteiten in 2018

58 %
Werkingskosten mobiele 
pediatrische raadpleging

Voedingsprogramma 
Via Lactea

9 %

Doorverwijzing 

van patiëntjes 

-  Fonds Viktor

8 %

Duurzame 
ontwikkeling:
ecologische 
bijenteelt

15 %

Uitgaven 
in België

3 %

Netwerking en onderhandelen 
met de overheid 

2 %
Ondersteuning 
basisschooltjes
4 %

1 %
Herstelwerken 
infrastructuur
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COLOFON

Contactgegevens
Postadres: 
Guali vzw, Molenstraat 2 bus 3, 3110 Rotselaar, België
E-mail:  info@guali.be

Website: www.guali.be

Help ons papier besparen
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.

Financiële steun is welkom*
 

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 wil, kan een 
bijdrage storten op het rekeningnummer van SOL 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

Vermeld als mededeling Guali bij uw overschrijving, 
anders komt het geld niet bij ons project terecht! 
Vermeld ook nauwkeurig uw volledige naam, 
voornaam en adres. Zo kunnen we uw fiscaal attest 
goed en wel per post 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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