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We worden tegenwoordig overspoeld door informatie over mensen die in 
nood verkeren. Van over de hele wereld bereiken ons beelden en verhalen over 
mensen die hulp nodig hebben. Paradoxaal genoeg wordt hierdoor bij velen het 
meevoelen en medeleven verkild. Men gelooft niet meer dat het de moeite 
loont om te helpen. Guali is echter een groep van mensen met een warm hart, 
van mensen die helpen nog steeds belangrijk vinden en die dit doen door een 
deel van hun tijd of geld ten voordele van de werking van Guali te schenken. 
Toch mag zo’n overvloed aan informatie over zoveel leed voor zoveel mensen 
op zoveel plekken op de wereld ons niet ongevoelig maken. Als ieder met een 
warm hart iets doet voor een ander, maakt dat een groot verschil! 

In 2008 ging Guali van start met een mobiele raadpleging voor kinderen in de 
bergdorpen van de noordelijke Dominicaans-Haïtiaanse grensstreek.  We wilden 
gezondheidszorgen aanbieden maar van bij het begin hield de vraag ons ook 
bezig wat we structureel konden doen aan de armoede van deze gezinnen. 
Het centrale probleem van de mensen uit deze bergdorpen is een inadequate 
landbouwmethode. Men produceert hoofdzakelijk bruine bonen door middel 
van zwerflandbouw en ‘slash-and-burn’. Dit productiemodel is niet rendabel 
en evenmin duurzaam. Het leidt tot armoede en voedselonzekerheid, tot 
ontbossing en bodemerosie. 

De komende jaren willen we een project opstarten om ecologische bijenteelt 
te promoten in de regio ... Een modelproject dat een boeiend alternatief kan 
bieden in deze bergdorpen.

Over deze vooruitzichten voor het jaar 2017, over het medische werk en over 
de gerealiseerde bouwprojecten tijdens het voorbije jaar 2016 kan u lezen in dit 
jaarverslag.

Guali is een organisatie die verankerd is in het Zuiden. De noden die ze daar 
voelen, zetten de mensen van ginds aan tot actie. Uw steun maakt het mogelijk 
dat de lokale werkploeg het verschil kan maken voor anderen. 

Daarvoor willen we u bedanken. 

Jaarverslag 2016 
Afzender: Guali VZW Molenstraat 2 bus 3, 3110 Rotselaar 

Zorgverlening voor kinderen 
in de Dominicaans-Haïtiaanse grensstreek.

1 Voorwoord

Foto: Sonja Sipala

In het najaar van 2016 stierf  Jan Meyns. 

Als vader van Lien was hij een van de eerste en 
grootste  supporters van Guali. 

Als pedagoog lag hem het lot van deze kinderen 
na aan het hart. 

Het was onder zijn impuls dat Guali meer vorm 
en structuur kreeg. 

We zijn er hem zo dankbaar voor.

Jan Meyns
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2.1	 Mobiele	pediatrische	raadpleging
Guali verleent met een mobiele eenheid gezondheidszorgen aan 
kinderen tussen nul en veertien jaar. Dit is volgens ons de beste 
werkmethode om ons hoofddoel te bereiken: een daling van het 
ziekte- en sterftecijfer bij deze kinderen. We doen dit door:

-  kwaliteitsvolle gezondheidszorgen aan te bieden

-  het verbeteren van de lokale capaciteiten om ziektes te 
voorkomen 

-  ouders op te leiden in het herkennen van symptomen en 
alarmtekens in geval van ziekte bij hun kinderen, om zo te 
bepalen wanneer een doktersbezoek noodzakelijk is

Aan Dominicaanse zijde van de grens werken we in de dorpen 
Cruz de Cabrera, Río Limpio, Ravinsal, Billiguín, Rincón, La Peña, El 
Morro en Naranjito. Al deze dorpen behoren tot de provincie Elias 
Piña, de armste provincie van de Dominicaanse Republiek. 20% van 
onze doelgroep hier bestaat uit Haïtiaanse immigranten, zonder 
papieren. Die kinderen zijn meestal in de Dominicaanse Republiek 
geboren, maar zijn nergens geregistreerd en dat bemoeilijkt hun 
toegang tot gezondheidszorg en onderwijs.

Aan de Haïtiaanse zijde van de grens werken we in het stadje 
Ouanaminthe waar we de Zusters Saint-Jean ondersteunen 
in hun werk met de straatkinderen; en in Carice bieden we 
gezondheidszorgen aan in het dispensatium van het Centre 
Timoun Byen Vini Saint-Paul voor de mensen van Bourg, Platon, 
Sodo en La Rose.

Haïti kent al meer dan twintig jaar politieke instabilieit en nijpende 
armoede, die de mensen op de vlucht jagen. Velen trekken op 
zoek naar werk de grens over naar de Dominicaanse Republiek. Dat 
land kende, in schril contrast met Haïti, wel een belangrijke macro-
economische groei in de afgelopen jaren.

Zo zagen we bijvoorbeeld in Río Limpio, het grootste dorp dat we 
aan Dominicaanse zijde van de grens bezoeken, veel veranderen het 
afgelopen jaar: er is elektriciteit, de weg is verhard … De Dominicanen 

lijken de weg gevonden te hebben naar het gezondheidscentrum 
in het dorp, dat inmiddels door twee dokters bemand wordt. 
Onze hulp blijkt er echter nog steeds even nodig: de moeders die 
er naar onze raadpleging komen zijn bijna allemaal van Haïtiaanse 
origine. Bij deze zeer arme Haïtiaanse gezinnen blijft het ellende 
troef. Onze Haïtiaanse gezondheidswerkster Filomena  blijkt een 
belangrijke figuur om deze gemarginaliseerde mensen de weg 
te helpen vinden naar onze raadpleging en om hen verder op te 
volgen en zorg aan huis te bieden.

2.2	 Doorverwijzing	van	patiëntjes	-	Fonds	Viktor
Fonds Viktor, een apart fonds binnen Guali, zorgt ervoor dat 
kinderen met ernstige aandoeningen kunnen doorverwezen 
worden naar tweedelijnsziekenhuizen of tertiaire centra voor 
verdere diagnose, behandeling en eventuele hospitalisatie.

Guali vervult hier een faciliterende rol  voor de dorpelingen die 
weinig opleiding genoten en vaak analfabeet zijn, en voor de 
Haïtiaanse migranten zonder papieren. Deze mensen slagen er 
zonder hulp meestal niet in om de zorgen te krijgen waar ze recht 
op hebben. 

We proberen ook steeds iemand te vinden die met de 
kinderen mee in het ziekenhuis kan verblijven. Het vraagt van 
onze mensen veel extra logistiek en werkuren, maar in ons 
gemotiveerde team worden de extra werkuren niet geteld…  
Het extra geld voor transport en medische kosten wordt door het 
Fonds Viktor gedragen.

2.3	 	Voedingsprogramma	Via	Lactea
Met dit programma zorgen we ervoor dat de ondervoede kinderen 
een (lokaal bereid) voedingssupplement krijgen en worden 
opgevolgd tot ze hersteld zijn.

Ondervoeding komt vooral voor in het Haïtiaanse dorp Carice: 
daar werden het voorbije jaar 106 kinderen in het programma 
opgenomen. In de Dominicaanse Republiek werden 54 kinderen 
opgevolgd.

Met de gelden van dit programma, wordt er ook sinds jaren voor 
gezorgd dat de straatkinderen van Ouanaminthe (Haïti) dagelijks 
een warme maaltijd krijgen, bestaande uit rijst en bruine bonen.

2  Gerealiseerde activiteiten  
 tijdens het jaar 2016

w w w . g u a l i . b e  o f  i n f o @ g u a l i . b e

Mobiele raadpleging in El Morro Filomena en Joselito bij het wegen van een kind
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Hongersnood in Carice

Onze studie over het effect van het lokaal bereide voedingssupplement Mayi-ji bij de ondervoede kinderen in 
Carice (Haïti), bezorgt Soeur Marie-Té – verantwoordelijk voor het dispensarium aldaar - heel wat kopzorgen. 
De strikte dataverzameling die zo’n onderzoek vraagt, is nieuw voor de lokale gezondheidswerksters. Zo lijkt 
het een eenvoudige opdracht de kinderen maandelijks te wegen, maar dan hou je geen rekening met alle 
onverwachte omstandigheden die het leven in Carice met zich meebrengt. De gezondheidswerkers moeten 
vaak huisbezoeken afleggen om voldoende opvolging van de kinderen te verzekeren.

Het is onze bedoeling om met een klinische studie de waarde van Mayi-ji als voedingssupplement voor 
ondervoede kinderen aan te tonen, in de hoop dat de verkoop van dit lokaal bereide product kan toenemen, 
wat de lokale economie erg ten goede zou komen. 

In juli heb ik een overleg met Soeur Marie-Té. Om tijdrovende en dure paspoortcontroles te vermijden, houden 
wij onze vergadering in het douanegebouw aan de grens. Het is een blij weerzien!

Er heerst hongersnood in Carice, vertelt Soeur Marie-Té. Door de aanhoudende droogte is de oogst van 
verschillende gewassen mislukt. Bovendien is het zomervakantie en kunnen de kinderen dus niet rekenen 
op het ontbijt dat ze normaal op school krijgen. Steeds meer ondervoede kinderen bieden zich aan in het 
dispensarium, waardoor het maandelijkse budget dat Guali ter beschikking stelt voor de aankoop van Mayi-ji, 
overschreden wordt. 

Er is door ons zwaar op gehamerd dat de kinderen die in de studie zijn opgenomen, maandelijks Mayi-ji 
moeten blijven krijgen, ook al zijn ze niet langer ondervoed. De voorbije maand was het echter zo dat er 
kinderen zonder ondervoeding Mayi-ji kregen, omdat ze in de studie moesten blijven, en ondervoede kinderen 
niets kregen omdat het geld voor Mayi-ji óp was!

“Of Guali tijdens deze zomermaanden niet meer Mayi-ji ter beschikking zou kunnen stellen?”, vraagt Marie-
Té. Hadden ze zich niet zo strikt aan de studievoorwaarden proberen te houden, dan hadden ze gewoon de 
Mayi-ji van de niet langer ondervoede kinderen gegeven aan diegenen die het méér nodig hebben, maar dat 
durfden ze nu niet! 

Zonder verder overleg, beslis ik ter plaatse dat de komende maanden voor alle kinderen die dat nodig hebben, 
Mayi-ji zal worden aangekocht…

… Of hoe goed bedoelde ideeën en interessante projecten toch tot wantoestanden kunnen leiden als we er niet 
voor zorgen voortdurend te luisteren naar  – en te overleggen mét – de mensen met wie we werken.

Lien

ANEKDOTEMeisje met voedingssupplement Mayi-ji

Kinderen in Haïti

Bij het wegen hoort ook het meten.
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2.4 Gezonde	mensen	in	gezonde	huizen

In 83 huizen in de bergdorpen van de provincie Elias Piña werden 
met dit project de vloeren van aangestampte aarde vervangen 
door vloeren van gepolierde cement. Hierdoor verbeterden 
levensomstandigheden van deze boerenfamilies aanzienlijk: deze 
vloeren van aangestampte aarde zijn immers- afhankelijk van het 
weer- óf erg stoffig óf te vochtig en vormen zo een risicofactor 
voor de gezondheid van de mensen.

Deze huizen hadden geen cementen vloer door het zeer lage 
inkomen van deze gezinnen en het bijzonder moeilijke transport 
van materialen over wegen in zeer slechte staat. Hun huizen liggen 
in moeilijk bereikbare, kleine gehuchten, in een bergachtige streek.  
De bouwmaterialen (vele vrachten zand en cement) ter plaatse 
krijgen, vormde dan ook de grootste uitdaging van dit project!

In september 2015 organiseerden we dorpsvergaderingen om het 
project “Gezonde mensen in gezonde huizen” kenbaar te maken 
en uit te leggen. Tijdens de daaropvolgende maanden vroegen 
we verschillende offertes aan voor de materialen en startte de 
moeizame zoektocht naar vrachtwagenchauffeurs die bereid 
waren om de materialen te transporteren. In februari 2016 kwamen 
Belgische vrijwilligers gedurende vier weken meehelpen in het 
project. Er werden tijdens deze periode 30 cementen vloeren 
gelegd en dit in de dorpen Rincón, Billiguín en Los Genjibres. Deze 
eerste fase kan als een pilootproject beschouwd worden, waarbij 
een uitwisseling plaatsvond van technische kennis en praktische 
(lokale) vaardigheden, en dit tussen Belgen, Dominicanen en 
Haïtianen. Van maart tot november 2016 zette de Dominicaanse 
ploeg het werk verder en werden 53 cementen vloeren aangelegd 
in de dorpen Los Genjibres, La Horqueta en La Peña.

Een indirect resultaat van de cementvloer in deze huisjes is 
een opmerkelijke toename van het zelfwaardegevoel van de 
begunstigde gezinnen. 

Ook worden aankopen verricht voor de inrichting van de huizen, 
het onderhoud en de hygiëne (veegborstels en dweilen!). Dit alles 
komt de lokale economie ten goede. 

Het sociale proces dat gepaard ging met dit project, betekende een 
bijzondere capaciteitsversterking voor de dorpelingen: de selectie 
van de begunstigde gezinnen, de organisatie van het werk… 

Gezien het project tegemoet kwam aan een dringende vraag van 
de doelgroep, hebben de begunstigden met groot enthousiasme 
deelgenomen aan de voorbereiding en uitvoering van de werken. 

Het vooropgestelde aantal van 100 huizen werd verminderd tot 
93 huizen, omdat we de aangevraagde subsidie van de Provincie 
Vlaams-Brabant niet volledig ontvingen. Uiteindelijk werd in 83 
huizen een gepolierde cementvloer gelegd, wat overeenkomt met 
89% van het vooropgestelde doel. De tien huizen waarin dit nog 
niet gebeurde, bevinden zich in het meest afgelegen gehucht La 
Peña, dat door de regen onbereikbaar was. Van zodra het praktisch 
mogelijk is, zullen deze cementvloeren alsnog gelegd worden.

Bij de selectie van de begunstigde gezinnen, kwamen een aantal 
huizen niet in aanmerking voor het aanleggen van een cementen 
vloer, omdat het huis zich in een te slechte staat bevond. 
Door promotie-activiteiten ter plaatse leerden ook gegoede 
Dominicanen uit de hoofdstad en een toevallige bezoeker uit 
Europa het project kennen. Zij financierden samen de bouw van 
twee huisjes ter vervanging van de bestaande hutjes in slechte staat, 
waarin deze extreem arme gezinnen leefden. Deze bewogenheid 
en solidariteit die binnen eigen land op gang kwam, zijn te danken 
aan de geëngageerde Dominicaanse werkploeg van Guali. 

Met de steun van de 
Provincie Vlaams-Brabant  

Aangezien het oude huis in te slechte staat is voor een 
nieuwe cementen vloer, wordt er een nieuw huis gebouwd.

Resultaat!Zand vervoeren met een 4x4 wagen van Guali Zand vervoeren met lastdieren
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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 (gouverne-
mentele 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 eerder 
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.

El “recoje niños”: de kinderverzamelaar  

Werken als arts voor 
Guali, in afgelegen dor-
pen in de bergen, is een 
dankbare, maar soms 
eenzame job. Je mist 
vaak de uitwisseling met 
collega’s: iemand om  
mee te overleggen, of 
gewoon een collega die 
je werk waardeert … 

Het werk voor Fonds Viktor blijkt voor dr. Cézar echter een 
antwoord te zijn op deze gevoelde nood.

In het kinderziekenhuis van Santiago, is “de dokter van 
Guali” reeds welbekend. Hij heeft een bijnaam gekregen: 
“el recoje niños” of de kinderverzamelaar, die dokter die 
met zieke kinderen komt van heinde en ver, kinderen 
wiens ouders het zonder hulp niet redden … Men heeft 
waardering voor zijn werk en de uitwisseling met arts-
specialisten over de diagnose en behandeling van de 
kinderen schenkt dr. Cézar veel voldoening.

Ook Joselito, gezondheidswerker en logistiek medewerker 
bij Guali, is dankbaar en trots dat het Fonds Viktor er is: 
“ In plaats van machteloos toe te zien bij kinderen met 
moeilijke of ernstige problemen, kunnen we nu helpen!”

Fonds Viktor  is dus meer dan een fonds voor kinderen die 
gespecialiseerde zorg nodig hebben: het werk dat mogelijk 
is dankzij deze gelden, zorgt mee voor een geëngageerde en 
enthousiaste werkploeg!

Raadpleging in El Morro  

In het bergdorpje “El Morro” wordt maandelijks twee dagen na elkaar 
raadpleging gehouden. De rit is zo lang dat er ter plaatse overnacht 
wordt. Daartoe wordt de raadplegingruimte dan even tot slaapkamer 
omgetoverd en de gastvrije dorpelingen zorgen voor de maaltijden. 
Als alle patiëntjes gezien zijn, wordt er ’s avonds gedoucht in de rivier 
met waterval … 

Maar deze avond moest er uitzonderlijk eerst nog een huisbezoek 
gebeuren: dokter Cézar en verpleegster Pamela werden gevraagd 
om bij de vrouw van de burgemeester langs te gaan. Zij is blind ten 
gevolge van een slecht geregelde diabetes. 

’s Avonds spuit ze – tegen doktersadvies in - geen insuline omdat haar suiker dan te laag wordt en ze bang is 
bewusteloos te vallen. Wanneer Cézar aandringt dat ze móet spuiten en wel vóór het avondeten om te vermijden 
dat ze flauwvalt; fluistert Pamela hem toe: “Maar deze mensen hébben ’s avonds niets te eten, dáár ligt het 
probleem!” … 

Ja, verpleegster Pamela en dokter Cézar vullen elkaar goed aan … Mooi om zien. 

ANEKDOTES

Consultatie door Dr. Cézar
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Mobiele	pediatrische	raadpleging
• 1167 dagen raadpleging voor kinderen met in het totaal 

3131 consultaties, met aanbieden en financieren van 
laboratoriumonderzoek en medicatie indien nodig

• Opvolging van de groei en ontwikkeling van 1364 kinderen, uit  
893 gezinnen en 2 voedingscentra

• 1207 raadplegingen voor 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 25 kinderen

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

 

Humanitaire	noodhulp
• Voedselhulp aan voedingscentrum voor straatkinderen in 

Ouanaminthe (Haïti)
• Via Lactea: voedingsprogramma voor matig en ernstig 

ondervoede kinderen: 106 kinderen in Haïti en 54 kinderen in 
de Dominicaanse Republiek.

Bouw	van	infrastructuren:	
‘Gezonde	mensen	in	gezonde	huizen’:
Vervangen van de aarden vloer door één van gepolierd cement 

in 85 huizen 

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.

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

Alle tewerkgestelde teamleden zijn mensen uit de streek: dit be-
tekent lokale tewerkstelling. Wij vinden het belangrijk deze men-
sen een eerlijk loon uit te betalen. 

De ondersteuning door Belgen op het terrein is vrijwilligerswerk, 
net als de werking hier in België. De grote inzet en vele uren vrij-
willigerswerk van onze ploeg in België worden in dit financieel 
verslag niet gekwantificeerd maar willen we bij deze toch eens 
extra vernoemen! 

In 2016 ontvingen we giften van particulieren, schenkingen van 
vzw’s (ziekenhuizen, serviceclubs, scholen…) en steun van Ge-
meentelijke Raden voor Ontwikkelingssamenwerking. 

Langzaam maar zeker zien we hoe ook de lokale financiële steun 
groeit: de Dominicaanse overheid subsidieert de medicatie, meer 
gegoede Dominicanen die het werk van Guali leren kennen, doen 
een schenking… Kleine, maar zeer waardevolle initiatieven.

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

Tabel 1: Uitgaven 2016

in euro

1 Mobiele pediatrische raadpleging

1.1 Werkingskosten mobiele pediatrische 
raadpleging  62 791

1.3 Doorverwijzing van patiëntjes - 
Fonds Viktor  3 785

1.4 Voedingsprogramma Via Lactea  6 569 

2 Ondersteuning basisschooltjes  1 709 

3 Gezonde mensen in gezonde huizen  35 322

4 Uitgaven in België

4.1 Kost fiscale attesten (= 4% van de 
gift) en bankkosten  1 428 

4.2 Druk en verzending jaarverslag  839 

TOTAAL 112 443

Tabel 2: Saldo 2016

in euro
Saldo 2015 93 584 

Inkomsten 2016 88 118

Uitgaven  2016  112 443

SALDO 2016  69 259 

  Activiteiten in 2016

3 Financieel  
 Overzicht

Samen bonen pellen Foto: Sonja Sipala



7

WWeerrkkiinnggsskkoosstteenn  
mmoobbiieellee  

ppeeddiiaattrriisscchhee  
rraaaaddpplleeggiinngg

Doorverwijzing 
van patiëntjes -

Fonds Viktor

Voedingsprogram
ma Via Lactea

Ondersteuning 
basisschooltjes

Gezonde mensen 
in gezonde 

huizen

Uitgaven in België

0

50000

100000

150000

200000

250000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Schenkgeld Subsidies voor 
project “Voedsel-
zekerheid voor 
kinderen in Haïti”

Subsidies voor 
project "Gezonde 
mensen in 
gezonde huizen"

Bijdrage 
Dominicaanse 
Overheid

Verkoop 
voertuig

Werking mobiele 
raadpleging

Vrije giften

62 %

31 %

3 %
4 %

Fonds Viktor

Via Lactea

Tijdens de voorbije twee jaren hebben we de actieradius van 
de mobiele raadpleging vergroot. We plannen tijdens het ko-
mende jaar onze medische zorgverlening in al deze dorpen op 
dezelfde wijze verder te zetten.

Naast zorgverlening voor de kinderen in deze bergdorpen 
moet echter ook gezocht worden naar een duurzame oplos-
sing voor de armoede waarin deze mensen leven.

Ons vormingsprogramma in Haïti van 2011 t.e.m. 2013 over 
melkproductie en groentekweek  met schenking van koeien 
en opstarten van groentetuinen, was een eerste aanzet om te 
zoeken naar alternatieven.

De dorpen liggen in het hoge stroomgebied van de Río Arti-
bonito. Door de ontbossing treedt een drastische verminde-
ring op van het debiet van deze rivier. De beschikbaarheid van 
water wordt voor de hele vallei en de mensen die er wonen is 
in gevaar. Ook zien we een versnelde verdwijning van de biodi-
versiteit van flora en fauna.

In 2017 starten we met een opleidingsprogramma voor jonge-
ren in de ecologische bijenteelt; een pilootproject als alterna-
tief voor de zwerflandbouw en de methode van “slash-and-
burn”. Dat laatste leidt immers tot bosbranden, ontbossing en 
bodemerosie. Aantasting van het milieu, voedselonzekerheid 
en armoede zijn de directe gevolgen. 

De zoektocht naar een alternatieve landbouwmethode die 
voor betere inkomsten zorgt en ook herbebossing inhoudt, 
is niet zo eenvoudig. Interessante initiatieven zoals mangobo-
men planten, blijken een te moeilijke opdracht: het duurt im-
mers jaren voor de eerste oogst kan verwacht worden.

Met ecologische bijenteelt zouden de mensen bijenvriende-
lijke planten en bomen aanplanten en meteen de honing kun-
nen verkopen. Bijenteelt is economisch rendabel én bevordert 
de diversiteit van flora en fauna

Tot	slot:	
We zijn trots op onze lokale werkploeg: zo trouw, zo werk-
bereid, zich net zo verbonden voelend met Guali als wij. 
We zijn hen dankbaar voor hun werk en engagement.

Hartelijke groet namens de Guali-kerngroep,

Lien Meyns, Alberto De León, Mia Vansintjan, 
Karlien Missinne, Joost Fabri, Floris De Knijf

4 Vooruitblik  
   op het jaar 2017

De lokale ‘Guali’ ploeg: vlnr: Joselito, Roberto, Alicia, Guerrero, Dr.Cézar, Pamela; 
Dr.Toussaint staat niet op de foto

Grafiek 1: Inkomsten 2016 (uitgedrukt in euro)

Grafiek 2: Bestemming giften 2016 (uitgedrukt in euro)

Grafiek 3: Uitgaven 2016 (uitgedrukt in euro)
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COLOFON

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

E-mail:  info@guali.be

Het Guali-team: 
*Het lokale team: 
Zeven mensen die actief zijn op het terrein 
in de Dominicaanse Republiek en Haïti 
als arts, verpleegkundige, socio-cultureel 
werker, gezondheidswerker, landbouwin-
genieur, logistiek medewerker, administra-
tief 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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rFoto’s: Sonja Sipala


