Where

new

life

begins

www.acresof hopebelg i um . be

Kris Lambrecht | Acres of Hope Belgium | projecten 2019 – 2021

Ontstaan:
In februari 2006 werd vzw Acres of Hope Belgium opgericht
door Wim Lambert en Kris Lambrecht. “Tijdens de adoptie
van onze dochter uit Liberia, West Afrika, leerden wij de
enorme noden en tekorten kennen waar de bevolking
onder leed. Omdat niet alle kinderen geadopteerd kunnen
worden, besloten we om iets te ondernemen voor de
kinderen die achterbleven.”
De vzw werkt nauw samen met de reeds bestaande organisatie Acres of Hope Liberia. Voor
het uitvoeren en opvolgen van de verschillende projecten kunnen we dan ook rekenen op
deze mensen.
Als vzw richten we ons vooral op de meest kwetsbare groep nl moeders en jonge kinderen.
We bieden ondersteuning via educatie en medische zorg.
Liberia een klein landje aan de westkust van Afrika is één van de
armste land ter wereld. (volgens IMF lijst). Het land was de
eerste Afrikaanse Republiek opgericht door ex-zwarte
Amerikaanse slaven. De Liberiaanse burgeroorlog brak uit in
1989 en was één van de meest dodelijke en gruwelijke oorlogen
in Afrika.
De wreedheden van deze oorlog die ruim 14 jaar duurde lieten
een totaal verwoest land achter. Er was geen elektriciteit,
stromend water of postbedeling meer. Medische zorg was zo
goed als onbestaande. Geen enkele werkgelegenheid of onderwijs instelling was nog actief
en vele mensen konden niet lezen of schrijven. Het land telt duizenden ex-kindsoldaten die
vandaag nog steeds verstoten zijn uit hun oorspronkelijke dorpen.
15 jaar na deze burgeroorlog is het land stilaan aan het herstellen en daarbij kunnen wij
helpen.

Geschiedenis van de organisatie:
We organiseerden sinds onze
oprichting in 2006 verschillende
acties waarbij we de Belgische
bevolking sensibiliseren en aan
fundraising doen om onze projecten
te ondersteunen.
Jaarlijks hebben we verschillende terugkerende acties:
-

onze paasactie – we verkopen paaseitjes +/- 5 weken voor Pasen.
Onze wijn actie – van 15 oktober tot eind december verkopen we wijn en cava.
In het najaar hebben we een benefietmaaltijd.
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-

Daarnaast kan je ons vinden met onze info- verkoopstand op verschillende
wereldmarkten.

In de eerste jaren werden 7 containers gestuurd met hulpgoederen. Deze werden gebruikt
in scholen, ziekenhuizen en kleinere verpleegposten.
Toen we meerdere dingen ter
plaatse konden aankopen of
laten maken hebben we
besloten om geen containers
meer op te sturen. De kostprijs
10000 € om een container te
verzenden en rond te delen in
Liberia konden we beter gebruiken om de plaatselijke economie terug op gang te helpen.
We bouwden in 2008 twee drinkwaterputten en in 2010 startten we met de bouw van een
basisschool voor de Rock Hill gemeenschap.

Sinds februari 2012
is onze school
open en het aantal
leerlingen neemt
elke semester toe.

Acres of Hope Belgium is momenteel actief in projecten rond educatie en
gezondheidszorg.
-

AoH Rock Hill Community School: in deze school worden alle kinderen
ondersteund met 5 € / kind / maand voor een deel van hun schoolgeld. Enkele
van de meest kansarme kinderen krijgen een volledig scholarship.
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-

-

Living Faith: weeshuis en dorpschool wordt ondersteund met leesboeken en
nieuwe schoolbanken.
Zeekazoe Reviving Life Clinic: deze ziekenpost, die we bouwden in 2014, in
Gbarnga krijgt een maandelijkse toelage voor hun werkingskosten van 300 €.
Zeekazoe Mobile Health Service: werkt in verschillende Jungle dorpen rond
Tapita. We gaven het team brommers om naar de dorpen te gaan en we voorzien
AoH Safe Birth kits om veilige bevallingen uit te voeren.
Zahn Zeeye Health Center: Nieuw project – in één van de grotere centrale
jungledorpen willen we een kleine ziekenpost bouwen in 2019 – 2021, die als
uitvalsbasis moet dienen voor het mobiel team.

WIJ ZIJN STEEDS OP ZOEK NAAR MENSEN DIE ONS TEAM VAN VRIJWILLIGERS WIL
VERGROTEN.

Ook zijn er mogelijkheden om mee te gaan op projectreis. Interesse, neem dan gerust
contact met ons op zodat we het lopende aanbod samen kunnen bespreken.
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Deel I

Acres of Hope Rock Hill
Community School
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Probleemschets Rock Hill Community.

Rock Hill situeert zich in Paynesville, Montserrado County in
de Republiek Liberia, West Afrika.
De uitgebreide gemeenschap telt 30000 mensen, hoofdzakelijk
vrouwen en kinderen. Vóór de 14 jaar durende burgeroorlog
was deze plaats zo goed als onbewoond. Tijdens en na de
oorlog (eind 2003) kwamen heel wat mensen naar de
hoofdstad Monrovia en zijn omgeving. Velen vestigden zich in
Paynesville +/- 10 km ten oosten van de hoofdstad.

Rock Hill is een van de gemeenschappen
die gedurende deze periode enorm is
gegroeid.
Veel van de mensen die er kwamen zijn
werkloos en uit hun originele omgeving
verstoten ex kindsoldaten. Deze exkindsoldaten
leven
vaak
onder
mensonwaardige
omstandigheden.
Naast de enorme gruwelijkheden die ze op jonge leeftijd meemaakten, werden ze verstoten
door hun familie en verjaagd uit hun dorp. Deze jongeren, nu vaak zelf ouders, hebben het
enorm moeilijk om de eindjes aan elkaar te knopen.
85% van de mensen is
werkloos. Zij proberen
wat geld te verdienen met
het kappen van rotsen tot
steenslag, een heel zwaar
werk dat ook gedaan
wordt door de vrouwen soms hoogzwanger en
kinderen dikwijls niet ouder dan 5 jaar.
Een volle bak steenslag levert 0,25 € op en het kost hen
10 uur om zo’n bak te vullen. Hiermee kunnen ze amper wat rijst kopen. De hulp van de
hele familie is dan ook nodig om te overleven. Het gemiddeld jaarinkomen is 350 €. Dit
betekent dat de meeste mensen het moeten stellen met minder dan 1 € per dag.
Iedereen is zo bezig met de zorg voor het bijeenkrijgen van voldoende voedsel dat er geen
tijd over is voor onderwijs. De hoge kosten om te overleven zorgen ervoor dat meer dan
75% van de kinderen die de schoolleeftijd hebben niet naar school gaan, maar als
kostwinner voor de familie rotsen kappen.
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Deze mensonwaardige levensomstandigheden lijden tot
criminaliteit en prostitutie. Om te voorkomen dat dit nog
toeneemt in deze gemeenschap, moeten hen dringend kansen
geboden worden.
Omdat de Liberiaanse bevolking vooral bestaat uit analfabeten
is onderwijs noodzakelijk om hun kansen te verbeteren. Er moet
onderwijs komen niet alleen voor de kinderen, maar ook voor
de jong-volwassenen zodat zij een beroep kunnen aanleren en
daardoor in hun eigen onderhoud kunnen voorzien. Ook
informatie programma’s over HIV/ Aids, prostitutie, tienerzwangerschap en algemene
gezondheidszorg zijn noodzakelijk.

Onze tussenkomst:

We bouwden een volledige basis- en lager middelbare school voor deze kinderen.
Leerlingen kunnen er terecht vanaf de kleuterklas (2jaar) tot graad 9. Goede studenten
volgen daarna verder onderwijs in Monrovia.



Voor de bouw van onze school: Als kinderen al enige vorm van onderwijs krijgen is
dit vaak enkele uren op straat of in een vervallen gebouw. De leerkrachten zijn vaak
niet geschoold, maar doen hun best met weinig of geen middelen. Eén klas telt
doorgaans meer dan 60 leerlingen van uiteenlopende leeftijden.
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Na de bouw van onze school: Klassen met zoveel mogelijk kinderen op leeftijd en
maximum 30 per klas. We proberen nog steeds het aanbod van schoolmateriaal te
verruimen. De leerkrachten zijn geschoold en zijn voltijds werkzaam in de school.
Workshops met bijscholing worden georganiseerd.

Meer dan 300 kinderen komen naar onze school, zij
komen uit kansarme families die leven van het kappen
van rotsen tot steenslag. De familie moet overleven
van minder dan 1 € per dag. Het is voor hen onmogelijk
om hun kinderen naar school te sturen omdat zij het
nodige schoolgeld niet kunnen betalen.
Hun schoolgeld wordt gedeeltelijk door ons betaald nl
5 € per kind per maand. De ouders leggen een klein
deel bij omdat onze ervaring leert dat dit hun betrokkenheid verhoogt. Hierdoor komen er
minder afwezigheden voor.
Wij zoeken mensen die 5 € / maand (of meer) willen doneren om een kind in dit project te
ondersteunen.
Deze gift is fiscaal aftrekbaar.
In Augustus 2014 werden alle scholen in Liberia gesloten wegens de Ebola crisis. Het
nieuwe schooljaar startte pas op 16 februari 2015 en liep door tot 20 december 2015. Voor
enkele van onze meest kansarme kinderen, waaronder Ebola-wezen zoeken we volledige
sponsoring. Dit kan voor 1 € per dag wat na uw fiscaal voordeel u nog slechts 0,55€ kost.
We zijn heel fier om jullie het succes van het Rock Hill school project te kunnen
meedelen. Dank aan iedereen die ons tot heden steunde in dit project.
Ons doel was om de meest kansarme kinderen een kans op onderwijs te geven. Wij zijn
hierin geslaagd samen met de hulp van velen. Hulp bieden aan de meest kansarme
gezinnen betekent ook dat we op niet veel financiële hulp van de ouders kunnen rekenen
om deze school draaiende te houden. De school heeft onze hulp nog steeds nodig.
Elke jaar zijn we 2 maal in Liberia om de verschillende projecten te bezoeken.
Ondertussen zijn er al heel wat verbeteringen aangebracht op de schoolcampus. Enkele
gebouwen hebben enkel een basis afwerking, we willen deze gebouwen verder afwerken
tot hetzelfde niveau als het hoofdgebouw. Daarvoor zijn we nog op zoek naar sponsors
om dit mogelijk te maken.
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We bouwden er met de hand een waterput in 2008 maar deze functioneert niet meer
omdat hij is opgedroogd.
Toen er een Liberiaanse organisatie kwam met een boorinstallatie werd er geprobeerd om
dieper te boren tot op 43 m, doch zonder resultaat.
Bij een van onze vorige bezoeken namen we contact op met een Nederlands boorbedrijf
werkzaam in Liberia. Zij stelden voor de ondergrond te scannen en aan te boren tot 100 m
diepte. Maar het prijskaartje bedroeg meer dan 50000 € zonder garantie op voldoende
water. Dit leek ons financieel niet haalbaar.
Gezien water echt noodzakelijk is op school hebben we
besloten om in een eerste fase te werken met twee
grote watertanks die gevuld worden met het
regenwater die we opvangen van het dak. Dit water
wordt dan gebruikt voor alle sanitaire behoeften.
Voor het drinkwater en om in het droog seizoen ook
voldoende water te hebben zijn we sinds kort
aangesloten op een nieuwe watervoorziening. We brachten het water in de Community
via leidingen en een handpomp. Niet alleen de school kreeg hierdoor water maar het
maakte het voor kleine families rond de school ook mogelijk om via de leidingen aan te
sluiten.

Voor ons normaal …
een toilet doorspoelen
… voor onze school in
Rock Hill was dit een
lange weg.
Nu zijn we fier dat er
uiteindelijk ook water
is op de schoolcampus.

Om onze projecten verder te zetten richten we ons naast particuliere giften ook naar
verschillende groepen van onze samenleving nl. de scholen, bedrijven, verenigingen,
gemeenten en steden. Verschillende acties worden uitgewerkt voor elke doelgroep.
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Voor de scholen is er bv. een educatief pakket beschikbaar. Neem gerust contact op met
ons bij interesse. We beschikken over een informatiepakket met PowerPoint voorstelling
die we graag komen brengen in uw bedrijf of vereniging. Wij hebben een informatieve
fototentoonstelling, die we kunnen plaatsen op uw evenement.

Wij kunnen onze projecten niet alleen ondersteunen, we hebben ook uw hulp hierbij nodig.
Wenst u onze voordracht of tentoonstelling te boeken neem dan gerust contact met ons op
voor verdere afspraken.

Waar wij voor instaan is dat uw financiële of materiële inspanning hier in België
rechtstreeks terecht komt bij de kinderen in Liberia.

U bent steeds welkom met uw vragen.

We doen dan ook een warme oproep
aan iedereen
met een hart voor kinderen
om ook uw ‘steentje’ bij te dragen aan dit
school project.
Omdat naar school gaan ook voor hen ‘EEN
RECHT’ is.
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Deel II

Zeekazoe Mobil Health
Service
PAGINA 10

PROJECT MEDISCHE ZORG:
Voor een Afrikaanse vrouw is één van de meest natuurlijke gebeurtenissen in het leven de bevalling – tegelijkertijd ook één van de meest gevaarlijke.
Per dag sterven 440 moeders in zwart Afrika tijdens hun bevalling. Eén op de 36 vrouwen
sterft tijdens haar zwangerschap, bevalling of kraambed. *
In Liberia overlijden 7% van de baby’s voor ze één dag oud zijn!

Probleemschets Gbarnga - Tapeta:
Realiteit in Liberia: “Probeer je in te leven in deze situatie. Het is midden in de nacht en
jij, je dochter of zus bent hoogzwanger. De bevalling begint. Het dichtste ziekenhuis ligt
op zo’n 33 km. Er is geen transport, je moet dus te voet op pad gaan. Dit betekent 8 uur
stappen tijdens je weeën, helemaal alleen in de donkere nacht. Rivieren oversteken over
wankele bamboebrugjes, stappen door gebieden waar onlangs iemand overvallen werd, …
zou jij het halen?”
Om de afstand te schetsen is dit in België stappen van Aalter tot Brugge.
Hier enkele foto’s van een deel van het pad dat zwangere vrouwen uit een dorp afleggen
om hulp te krijgen bij hun bevalling. Wij deden dit overdag maar veel geboorten komen
op gang s’nachts.

Het is dan ook niet verwonderlijk dat veel moeders het ziekenhuis niet halen. Dikwijls
worden baby’s langs de kant van zo’n pad geboren zonder enige medische hulp. Soms
overlijden moeder en kind ter plaatse vóór iemand langskomt.
Zowel in Gbarnga als in Tapeta twee steden in het binnenland van Liberia is er een
ziekenhuis dat behoorlijk uitgerust is.
Zwangere vrouwen uit dorpjes diep in de jungle die de tocht naar die ziekenhuizen niet
kunnen maken, bevallen met TBA’s (Traditional Birth Attendants), lokale vroedvrouwen
zonder opleiding. De hygiënische omstandigheden waarin deze bevallingen gebeuren en
het laattijdig vaststellen van mogelijke complicaties zorgt voor een hoog sterftepercentage
bij moeder en kind. Door gebrek aan goede wegen en beschikbaar vervoer is het voor de
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bewoners van deze dorpjes diep in de jungle vaak onmogelijk om deze ziekenhuizen
alsnog te bereiken in geval van nood.

Veel van deze sterftegevallen zouden kunnen voorkomen worden met heel eenvoudige
middelen.
Het leven redden van moeder en kind kost vaak minder dan 10 €.

Onze tussenkomst: Zeekazoe Mobile Health Service
Een geschoolde Liberiaanse
vroedvrouw, Elisabeth zag deze
schrijnende toestanden. Ze wist
dat deze vaak verholpen
konden worden door heel
eenvoudige veranderingen. Zo
kwam ze op het idee om deze
dorpjes te bezoeken met een mobiel team. Ze verzamelde een groep vrijwilligers en wij
bezorgden haar een motorfiets in oktober 2013 om haar idee te verwezenlijken.
Ondertussen zijn we meer dan 5 jaar verder en groeide het medisch project.
Voor het team in Gbarnga werd er een
ziekenpost gebouwd in 2014. Deze ‘Clinic’
functioneert goed, er is ondertussen een
apotheek en een basic laboratorium.
Vrouwen komen van de dorpen naar deze
Clinic op het eind van hun zwangerschap om
hun bevalling af te wachten. Ze worden er
geholpen door een ervaren geschoolde
vroedvrouw en bij de eerste tekenen van een
complicatie worden ze naar het grote
Hospital 'Feebe’ of ‘Dunbar’ overgebracht voor meer gespecialiseerde hulp.
Tijdens onze projectreizen bezochten we enkele van de dorpen rond Tapeta waar het
Zeekazoe Mobile Team werkzaam is o.a. Grandpea, Dampa en Zahn Zeeye. Het Mobiel
team heeft er al meerdere levens gered door prenataal onderzoek
van de zwangere vrouwen, het tijdig inschatten van mogelijke
complicaties of het vervoeren van patiënten met hun motorfiets
naar het ziekenhuis.
De afstanden tot de verschillende
dorpjes die het team bezoeken zijn
groot, ze zijn vaak 20 km verwijderd van
het dichtstbijzijnde ziekenhuis. Soms
zijn de primitieve bruggen weggespoeld
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tijdens het regenseizoen. Het Zeekazoe team geeft workshops om de TBA’s betere hygiëne
bij te brengen. De navelstreng wordt door hen vaak nog doorgesneden met bvb een
gebruikt scheermesje, een glasscherf of een ander scherp voorwerp dat dan meerdere
keren worden gebruikt zonder enige vorm van ontsmetting. Heel eenvoudige
basishygiëne en enkele eenvoudige hulpmiddelen kunnen hier vele levens redden.

(foto1 labour house – foto2 hier gebeuren alle bevallingen van dit dorp – foto 3 dit is de
‘bevalling box’ die de TBA’s gebruikten bij hun bevallingen)
Het team bezoekt op regelmatige basis verschillende dorpen om op die manier de
zwangere vrouwen beter te kunnen opvolgen en eventueel tijdig door te verwijzen naar
het ziekenhuis.
Om hun werk nog beter te kunnen uitvoeren is een centrale ziekenpost nodig. Deze zal in
het dorp Zahn Zeeye gebouwd worden. Dit grote dorp in de Jungle kan als uitvalbasis
dienen voor het mobiel team. Meerdere kleine dorpjes in de omgeving kunnen ook deze
ziekenpost gebruik maken. We willen samen met het mobiel team zwangeren
aanmoedigen om op prenataal onderzoek te komen. Zwangeren kunnen er terrecht van
zodra de bevalling zich aankondigd. Er kunnen eventueel basic bevallingen gebeuren en
vooral kunnen ze tijdig zwangeren door verwijzen naar het ziekenhuis in Tapeta bij
vermoeden van complicaties zoals verkeerde ligging van de baby of een
meerlingzwangerschap. Spontane twee- en drielingen komen heel vaak voor in Liberia.
In de ziekenpost kunnen ze kinderen behandelen met veel voorkomende kwalen zoals
diarree, malaria of andere kleine aandoeningen.
Probleemgevallen kunnen eventueel doorverwezen en eventueel getransporteerd worden
naar het ziekenhuis in Tapeta met de motorfiets.
Een groot probleem bleek ook dat de mensen in de dorpen leven van wat het land hen
biedt. Ze hebben geen inkomsten en kunnen niet betalen voor de aangeboden diensten.
Hoewel ze aangeven dat de nood op bijstand/hulp echt heel hoog is. Elke maand sterven
er moeders en baby’s tijdens de bevalling of kort erna door infecties. Het team dient in
samenspraak met de dorpen hiervoor afspraken te maken. Het is voor hen onmogelijk om
zonder loon of compensatie voor hun diensten te overleven.
De Visie van AoH is dat uitbetalen van lonen een blijvende afhankelijkheid creëert. AoH is
bereid een werkingsbonus en materiële ondersteuning te bieden bij de opstart van het
Zeekazoe project.
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Verder hebben we ondertussen 3 bromfietsen en
aan elk mobiel team hebben we een basiskit
gegeven om een veilige bevalling uit te voeren.
Vaak zijn bromfietsen de enige vervoersmiddelen
die de dorpen kunnen bereiken over de slechte
wegen.

Momenteel sturen we maandelijks ongeveer 300 €
(300 USD) als hulp voor hun werking.

Om vrouwen aan te moedigen om van deze geboden service gebruik te maken is het de
bedoeling om een AoH Safe Birth pakket te voorzien.
Dit pakket bestaat uit 2 onderdelen:
1) Een geboortepakketje voor de baby met een eerste kledingset (naar gelang
onze voorraad) die gemaakt wordt door brei-, naai- en haakgroepjes in België.
Dit pakket zal bij de prenatale controle gegeven worden aan de zwangere
vrouw in de laatste maand van haar zwangerschap. De bedoeling van dit
pakket is om de zwangere vrouwen aan te moedigen om te kiezen voor een
veilige bevalling.
2) Een basis bevallingsset voor de traditionele vroedvrouwen zodat zij het
materiaal voorradig hebben om een veilige bevalling uit te voeren. Hierdoor
kunnen veel infecties voorkomen worden.








Een mutsje
Een stukje zeep
Handschoenen
Steriel mesje
Navelklem of koordje
Proper doek(je)
Klein plastiekzakje met zip
sluiting om alles proper te
verpakken.

+

De interventie van het Zeekazoe team zou dan wel betaald moeten worden volgens de
plaatselijke tarieven en mogelijkheden van het dorp.
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AoH voorziet de sets gratis voor het Zeekazoe team. Op die manier bevorderen we de
zelfredzaamheid van het team, zij krijgen hun werk vergoed. De moeder kiest bewust voor
een veiliger bevalling en krijgen hiervoor een kleine attentie.
Het dispensarium nog te bouwen kan dienen als uitvalsbasis voor het team. Hier zouden
aanstaande moeders intensiever kunnen opgevolgd worden en bij enig vermoeden van
een complicatie tijdig doorverwezen kunnen worden naar het ziekenhuis in Tapita voor
de bevalling of eventuele keizersnede.
Er zijn nog fondsen nodig om dit gebouw verder af te werken. Pleisterwerken, deuren,
ramen, tegels, sanitair, verlichting, …
Dit dispensarium zal met tijd zowel dienst doen als opvang en opvolgplaats als
ondersteuning bieden aan probleemsituaties na de bevalling zoals tienermoeders,
meerlingen, …
Men zal er ook terecht kunnen voor de lokaal veel voorkomende kwalen zoals malaria,
diaree, kinderziekten, … Het is de bedoeling om ook geboorteregeling en HIV/AIDS
informatie te verstrekken.
De ‘AoH safe birth kit’ kunnen we samenstellen en overbrengen voor 5 €/stuk + 5 €/stuk
voor het babypakketje. Met deze gift redt u het leven van een moeder en haar baby. Wij
hopen hiervoor op uw financiële steun te kunnen rekenen.
Als u 4 moeders helpt om veilig te bevallen (vanaf 40 €) krijgt u van ons een fiscaal attest.
We willen dit graag samen met u realiseren.

Heel erg bedankt voor uw
steun.
Zonder uw hulp zou dit
niet mogelijk zijn.

Dankuwel !

Kris
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Vzw Acres of Hope Belgium – Rozenlaan 14 – 9880 Lotenhulle
tel 051/687 987 of gsm 0476/483 498
contactpersoon Kris Lambrecht
mail: lambrechtkris@yahoo.com
website: www.acresofhopebelgium.be

Elke gift van 40 € of meer / kalenderjaar geeft recht op een fiscaal attest.

Ons rekeningnummer: ING: BE71

3900 4852 0869

Ik ben maar een enkeling, maar ik ben iemand.
Ik kan niet alles doen, maar ik kan IETS doen.
En ik zal me niet laten beïnvloeden door hetgeen ik niet kan doen,
Om te doen wat ik kan!

Meer informatie kan u vinden op onze website

www.acresofhopebelgium.be

Of neem gerust contact op via mail lambrechtkris@yahoo.com

Met steun van:
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Met dank aan:

De vele mensen die ons financieel ondersteunen, zonder hun hulp zou dit niet mogelijk
zijn.
De vrijwilligers die zich belangeloos inzetten om onze benefietmaaltijden, infostandjes en
andere acties tot een succes te maken.
Taborschool in Lotenhulle voor hun jaarlijkse terugkomende sponsorloop.
Mevaco voor de vele kleurkopieën.
Belcoprint voor de mooie spandoeken en T-shirts.
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