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Samen bouwen 
we aan onze 
wereld



Onze impact op de wereld  
in 2020

15 landen waarin  
we actief zijn,  

goed voor  
415 miljoen  

inwoners 

In één oogopslag! 
Dit jaar ziet ons jaarverslag er 
helemaal anders uit! Korter, 
directer, transparanter ... We willen 
namelijk dat je ons werkjaar 2020 in 
één oogopslag kunt ontdekken!

Meer weten over bepaalde thema’s? 
Op onze website vind je extra 
informatie. Scan gewoon de 
QR-codes in dit jaarverslag of ga 
rechtstreeks naar de 
vermelde webpagina.

3 ziektes waartegen 
we strijden: lepra, 

tuberculose 
en leishmaniasis

• Lepra: 21.329

• Tuberculose: 7.176 
Multiresistente tuberculose: 3.189

• Leishmaniasis: 156

• Lepra: 17.643

• Tuberculose: 220.630

• Leishmaniasis: 4.222

15,000 
vrijwilligers

Meer dan  1.000 
lokale medewerkers 

 

 
242.495 nieuw 

opgespoorde patiënten 
in de landen waar we 

actief zijn

210.935   
patiënten genezen  

in de landen  
waar we actief zijn

 

 
31.850   

patiënten  
die we hulp, een 

behandeling of extra 
verzorging bieden 

35 lopende 
onderzoeksprojecten,  

waaronder het  
onderzoek naar  
het lepravaccin 
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Solidariteit, ook in 
coronatijd!
Het jaar 2020 laat ongetwijfeld zijn sporen achter, zowel bij onszelf als 
bij onze families. Overal ter wereld heeft COVID-19 onze gewoontes 
onderuitgehaald. De lockdownperiodes hadden zware gevolgen voor 
mensen met lepra, tuberculose of leishmaniasis.

Op het terrein sloegen onze teams de handen in elkaar en zorgden 
ervoor dat de patiënten met een infectieziekte hun behandeling – 
ook in deze moeilijke tijden – bleven volgen. Heel wat mensen in een 
precaire situatie konden namelijk niet naar hun werk of naar een 
gezondheidscentrum om hun dagelijkse geneesmiddelen op te halen.

Onze verpleegkundigen en artsen gingen hen daarom zelf opzoeken 
en zorgden voor de opvolging (desnoods op afstand) van de patiënten. 
Dankzij de kracht van ons internationale netwerk konden we de meest 
kwetsbare bevolkingsgroepen de levensnoodzakelijke hulp bieden.

Door de lockdowns kwam de actieve opsporing van patiënten in heel 
wat landen helaas op een laag pitje te staan. Het resultaat? Het aantal 
nieuwe diagnosestellingen van lepra door Damiaanactie is sinds de 
pandemie met een derde gedaald en het aantal opgespoorde gevallen 
van tuberculose is met 25% afgenomen (bron: WHO). Op basis van deze 
cijfers vrezen we dat heel wat patiënten handicaps zullen oplopen 
ten gevolge van lepra en dat de kans op genezing bij mensen met 
tuberculose hierdoor drastisch afneemt.

Toch blijven we bij Damiaanactie positief. De komende maanden zien 
er niet zo rooskleurig uit, maar deze gezondheidscrisis wijst ons vooral 
op het belang van solidariteit. In 2020 hebben jullie onze lokale teams 
massaal gesteund en geholpen, zodat ze hun werk onafgebroken, 
daadkrachtig en vastberaden konden voortzetten.

Bij wijze van inleiding tot dit jaarverslag willen we julllie  eerst en vooral 
bedanken! Bedankt aan onze 15.000 vrijwilligers, onze duizenden 
donateurs, onze partners en onze meer dan 1.000 lokale medewerkers. 
Dankzij jullie allen bouwen we elke dag aan een betere wereld, waarin 
iedereen recht heeft op gezondheidszorg.

Laten we samen onze acties – groot of klein – voortzetten, zodat 
iedere patiënt overal ter wereld opnieuw  kan uitkijken naar een betere 
toekomst. 

Veel leesplezier.

Ludo Van den Kerckhove 
Chief Executive Officer  
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Elk jaar worden er 
wereldwijd  

10 miljoen nieuwe 
gevallen van tuberculose  

vastgesteld

en meer dan   
200.000 nieuwe 

gevallen van lepra in 
de landen waar we 

actief zijn

Onze visie
Damiaanactie is een Belgische 
medische non-profitorganisatie 
die zich inzet voor mensen met 
lepra, tuberculose en andere 
ziektes die vooral de kwetsbaarste 
bevolkingsgroepen treffen.

Onze missie
We sporen slachtoffers op, vaak in 
de meest afgelegen gebieden. We 
helpen hen genezenen bieden de 
meest kwestbaren de nodige sociaal-
economische hulp. Daarnaast zetten 
we in op wetenschappelijk onderzoek, 
informeren we de bevolking, vechten 
we tegen het stigma rond de ziektes en 
leiden we lokaal personeel op.

Onze strategie
Damiaanactie is actief in België, 
Afrika, Azië en Latijns-Amerika, 
steeds op vraag van de lokale 
autoriteiten. 99% van onze 
medewerkers zijn lokale krachten. 
Wij zijn onafhankelijk en gaan 
langetermijnprojecten aan, maar 
dragen de fakkel over zodra de lokale 
teams over voldoende middelen 
beschikken om de ziektes zelf 
doeltreffend te bestrijden.

Over Damiaanactie

Wat als er geen  
opsporing of  
doeltreffende  
behandeling is?

• Patiënten met lepra of 
leishmaniasis lopen het 
risico op de ontwikkeling van 
ernstige handicaps, met sociale 
discriminatie of uitsluiting 
tot gevolg.

•  Tbc-patiënten kunnen andere 
mensen besmetten, een 
ernstige of resistente vorm 
van de ziekte ontwikkelen 
en overlijden.
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Onze dagelijkse prioriteiten
De lokale medewerkers informeren en opleiden rond 
de diagnose en behandeling van de patiënten, alsook de 
vrijwilligers binnen de gemeenschap ondersteunen bij de 
opsporing en opvolging van de patiënten.

De bevolking sensibiliseren voor de symptomen van lepra, 
tuberculose en leishmaniasis, en hen informeren over de (gratis) 
beschikbare medische hulp.

Iedereen toegang bieden tot gezondheidszorg, zonder sociaal, 
cultureel, economisch of geografisch onderscheid.

Patiënten opsporen en behandelen nog voordat 
ze onomkeerbare complicaties oplopen en hun 
omgeving besmetten.

Sociaal-economische steun bieden aan de patiënten die tijdens 
de behandeling zelf niet langer alles kunnen financieren.

Financiële en logistieke hulp bieden aan precaire gezinnen 
die met de ziekte te maken krijgen, zodat ze – eens genezen – 
opnieuw hun plaats in de maatschappij kunnen opnemen (Care 
after Cure).

Investeren in wetenschappelijk onderzoek om de opsporing, 
behandeling en verzorging van de patiënten te verbeteren.

Onze expertise ten dienste stellen van de 
gezondheidsautoriteiten om de richtlijnen van de nationale 
strategieplannen voor de strijd tegen deze infectieziektes 
te definiëren.

De kwaliteit van onze interventies garanderen dankzij de steun 
en het advies van onze projectleiders en medisch adviseurs op 
de hoofdzetel van Damiaanactie in Brussel.

Meer weten?
Ga naar damiaanactie.be
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Onze succesverhalen in 2020
Campagne tegen lepra
Van 24 tot en met 26 januari 2020 trokken 
onze vrijwilligers door heel het land om 
stiften, sokken en andere artikelen voor 
onze jaarlijkse campagne tegen lepra te 
verkopen. Ze kleurden straten en winkels 
met de boodschap : “Schrijf hen niet af. 
Lepra treft nog altijd miljoenen mensen.”   
Bravo en zeer veel dank aan iedereen!

Koninklijk bezoek in Nepal
Vlak voor de lancering van onze 
lepracampagne in België ging Prinses 
Astrid, erevoorzitter van onze organisatie, 
in Nepal naar onze projecten kijken en onze 
lokale teams een hart onder de riem steken. 
Ze heeft er een van onze nieuwe centra voor 
de diagnose en behandeling van (gevoelige 
en resistente) tuberculose in Kailali, in het 
westen van het land, plechtig geopend. 
Bijna 30% van de Nepalese bevolking leeft 
onder de armoedegrens. Damiaanactie is er 
sinds 2017 actief. Het ziekenhuis van Kailali 
werd op twee jaar tijd gebouwd.

Steun aan daklozen in Brussel
Tuberculose treft de kwetsbaarste 
bevolkingsgroepen, onder wie de daklozen in 
België. Naar aanleiding van de coronacrisis 
heeft Damiaanactie zijn inspanningen 
verdubbeld om hulp te bieden in het kader 
van het door BELTA opgezette project. Het 
doel? De tuberculosepatiënten tot het 
einde van hun behandeling en de lockdown 
onderdak bieden in een opvangcentrum. In 
2020 hielp Damiaanactie 37 personen met 
tbc in België, deels via onze samenwerking 
met de vzw Vrienden van het Huizeke.

20 km door Brussel: nieuw concept!
Op eigen tempo 20 km lopen met de 
app AtlasGo en daarmee dakloze 
tuberculosepatiënten in Brussel huisvesting 
bieden tijdens de lockdown.  Dat was de 
uitdaging die we in april 2020 lanceerden 
toen bleek dat de 20 km door Brussel als 
gevolg van de coronacrisis niet zou doorgaan. 
Op 6 weken tijd hebben 116 deelnemers 
samen bijna 15.000 km gelopen. Dat is 3 keer 
meer dan wat we oorspronkelijk voor ogen 
hadden. Het resultaat? € 2700 ingezameld. 
Iedereen van harte bedankt!

Sensibilisering in Nigeria
De gevolgen van COVID-19 op het 
Afrikaanse continent zijn niet te 
onderschatten. In een land als Nigeria 
zijn veel goedgelovige mensen er rotsvast 
van overtuigd dat COVID-19 maar een 
fabeltje is. In 2020 hebben onze teams 
een grote sensibiliseringscampagne 
gevoerd om de mensen ervan te 
overtuigen de overheidsmaatregelen 
toch na te leven. Ze deelden 
mondmaskers en voedingsmiddelen 
uit in de gemeenschappen waar veel 
lepra heerst. Medewerkers brachten 
met de motor geneesmiddelen naar 
de tuberculosepatiënten in lockdown, 
en verzorgden het transport tussen de 
medische centra en labo’s.

Actieve opsporing in de 
Democratische Republiek Congo
Ondanks de politiek en epidemiologisch 
moeilijke situatie in de Democratische 
Republiek Congo (gewapende conflicten, 
ebola en COVID-19) kon Damiaanactie er 
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toch de strijd tegen tuberculose en lepra 
voortzetten. Door de COVID-19-pandemie 
stond de actieve opsporing op een laag pitje. 
Onze teams op het terrein waren inventief 
en trokken zelf naar de gevangenissen en 
de mijnen om gevallen van tuberculose 
op te sporen. Ze organiseerden ook 
minicampagnes tegen lepra toen de 
lockdown deels opgeheven was.

Partnerschap tegen COVID-19 in India
Naast onze samenwerking met het 
Institute of Social Sciences op het vlak 
van onderzoek, hebben we ook onze 
partnerschappen in India voortgezet. De 
Belgische ambassade in New Delhi en het 
Belgisch consulaat-generaal in Chennai 
(Madras) hebben ons ondersteund, 
zodat we hulp konden bieden aan de 
patiënten en bevolkingsgroepen die 
door de coronamaatregelen zonder 
inkomsten zaten. Het doel? Tuberculose- en 
leprapatiënten blijven opvolgen ondanks 
de gezondheidscrisis en voedselpakketten 
uitdelen aan 376 gezinnen in nood.

Dag van Pater Damiaan
In 2020 vierden we Pater Damiaan op 
Moederdag. Op 10 mei 1873 kwam hij 
namelijk aan op Molokaï, het eiland waar 
leprapatiënten naartoe werden gestuurd 
en werden afgezonderd. Pater Damiaan 
fungeerde als woordvoerder van de 
bannelingen, als dokter, als timmerman... 
Hij kreeg uiteindelijk zelf lepra en overleed 
in 1889 aan een longontsteking.

Acties op het terrein in Guatemala
Het is niet gemakkelijk werken voor 
onze lokale teams in tijden waarin de 
COVID-19-pandemie zo hevig woedt. In 
Guatemala heeft Damiaanactie alles 
in het werk gesteld om steun te blijven 
bieden aan de patiënten en om de 
kwetsbaarste groepen te ondersteunen bij 
hun sociaal-economische re-integratie. 

De tuberculose- en diabetespatiënten 
hebben we aangepaste voedselpakketten 
en insuline gegeven. Het is een kwestie van 
er in deze zware tijden extra hard tegenaan 
te gaan.

Sociaal-economische hulp 
in Burundi
Met het oog op de ondersteuning en 
begeleiding van verenigingen van 
(voormalige en huidige) leprapatiënten, 
heeft Damiaanactie zijn initiatieven in 
Burundi opgedreven. In september 2020 
hebben we de opleidingen ‘zelfzorg’ voor 
de leden van de 16 organisaties in de 
provincies Rumonge, Makamba, Rutana, 
Bubanza en Cibitoke gefinancierd. 
Daarnaast kregen 1254 leerlingen schriften 
en schrijfgerief voor het nieuwe schooljaar.

Damiaanactiedag 2.0 
Vrijwilligers, donateurs, partners, 
medewerkers, sympathisanten … Net 
als elk jaar hebben jullie in groten getale 
deelgenomen aan onze Damiaanactiedag op 
21 november 2020. Door de lockdown gingen 
we dit jaar voor een digitale editie. Bedankt 
aan iedereen die erbij was. We kijken ernaar 
uit om jullie volgend jaar opnieuw in levende 
lijve te mogen ontmoeten!

Vertrek uit Rwanda
De gezondheidssituatie in Rwanda is de 
voorbije jaren verbeterd. De indicatoren 
betreffende de behandeling van lepra 
wijzen al enkele jaren op een stabiele 
toestand. Deze mooie resultaten 
waren mogelijk dankzij de uitstekende 
samenwerking die Damiaanactie sinds 
1964 met het Rwandese Ministerie 
van Volksgezondheid heeft. Dankzij de 
fantastische vooruitgang in de behandeling 
van tuberculose kon Damiaanactie zich 
sinds 2012 volledig toeleggen op de strijd 
tegen lepra. Sinds de opstart in het land 
werden heel wat initiatieven op poten gezet, 
waardoor lepra niet langer als een ernstig 
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probleem voor de volksgezondheid wordt 
beschouwd. Op grond van deze analyse en 
het uitmuntende kennisniveau van de lokale 
verantwoordelijken, heeft Damiaanactie 
zich eind 2020 uit Rwanda teruggetrokken.

80% van de activiteiten in 
Bolivia voortgezet
Ondanks de COVID-19-pandemie ging 
de rechtstreekse steun aan patiënten 
gewoon door, en zo ook 80% van onze 
(vooral superviserende) activiteiten in 
Bolivia. Tijdens de strenge lockdown (van 
maart tot en met augustus) konden we 
helaas opmerkelijk minder gevallen van 
tuberculose opsporen. We zijn er wel in 
geslaagd onze patiënten te overtuigen om 
hun behandeling te blijven volgen door 
de voor hen bestemde geneesmiddelen 
samen met voedselpakketten te verdelen. 
Op het vlak van operationeel onderzoek 
hebben we een mooie vooruitgang 
geboekt bij de perilesionale behandeling 
van cutane leishmaniasis : 66 patiënten 
werden opgevolgd.

Van deur tot deur op de Comoren
In de landen waar geen lockdown was 
uitgeroepen, heeft Damiaanactie de actieve 
opsporing van mensen met lepra voortgezet, 
door van deur tot deur te gaan. Dit is het geval 
op de Comoriaanse eilanden, waar bijzonder 
veel families met lepra te maken krijgen. 
We hebben onze veldwerkers (120 mensen) 
opgeleid rond de preventiemaatregelen, en 
minicampagnes tegen lepra en tuberculose 
opgezet. Op die manier konden we de 
ziekte vroegtijdig vaststellen en onze 
onderzoeksactiviteiten in samenwerking met 
het Instituut voor Tropische Geneeskunde in 
Antwerpen (PEOPLE-studie) voortzetten.

Sterkere ondersteuning 
in Nicaragua
In Nicaragua moet een derde van de 
inwoners het met minder dan € 2 per dag 
stellen. In deze landen waar de periodes 
van politieke onstabiliteit, de pandemie 
en de opeenvolgende orkanen de 
bevolking hebben onderuitgehaald, heeft 
Damiaanactie er alles aan gedaan opdat 
de tuberculosepatiënten hun behandeling 
niet vroegtijdig zouden afbreken. Tijdens 
de lockdown zijn we onze patiënten bij 
hen thuis blijven opvolgen, uiteraard met 
het nodige beschermende materiaal. 
Dit was mogelijk dankzij de steun van 
het Wereldfonds, waarbij we ons in de 
loop van 2020 als een hoofdrolspeler 
hebben gepositioneerd. Dankzij de steun 
van de raad van bestuur van CCM kon 
Damiaanactie een zetel bemachtigen.  
(CCM: Country Coordinating Mechanisms 
voor het Wereldfonds)

Genezingsgraad van 90% na tbc-
behandeling in Guinee
Ondanks de gezondheidscrisis konden 
we de genezingsgraad van 90% na een 
behandeling tegen tuberculose in ons 
werkveld aanhouden. Deze resultaten 
tonen aan hoe onze teams zich zijn blijven 
inzetten. In het land werden ook twee 
operationele onderzoeken gevoerd: een 
studie over de doeltreffendheid van de 
korte behandeling (9-11 maanden) tegen 
multiresistente tuberculose (MDR-TB) en 
de ontwikkeling van innovatieve technieken 
voor de diagnose van tuberculose.

Opsporing van asymptomatische 
patiënten in Senegal 
In Senegal zet Damiaanactie zich in voor de 
tuberculose- en leprapatiënten. We hebben 
er meegewerkt aan een onderzoeksproject in 
samenwerking met het Nationaal programma 
voor de eliminatie van lepra (PNEL), 
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de organisatie DAHW en de Internationale 
Federatie voor Leprabestrijding (ILEP). Het 
doel is mensen die in contact zijn geweest 
met lepra te identificeren en hen rifampicine 
te geven, zodat ze de ziekte niet ontwikkelen. 
Onze medische teams hebben hiervoor 
verschillende zogenaamde dorpen voor sociale 
reclassering (vroeger ‘melaatsenkolonie’ of 
‘leprozerie’ genoemd) bezocht. Als iemand 
positief test op lepra, starten ze onmiddellijk 
een behandeling bij deze patiënt op.

Finalisatie van onze ethische code
In 2020 heeft Damiaanactie de laatste hand 
gelegd aan zijn ethische code. Deze werd 
door de algemene vergadering goedgekeurd 
en door alle medewerkers op de hoofdzetel 
in Brussel ondertekend. De opmaak van dit 
document sluit aan op onze verbintenis in 
het kader van het ‘Charter Integriteit voor 
de Belgische Ontwikkelingssamenwerking’, 
die we in juni 2018 hebben ondertekend. Het 
doel? De integriteit, transparantie en ethiek in 
onze sector zo goed mogelijk garanderen.

Veerkracht tijdens 
dit pandemiejaar
Net zoals iedereen heeft Damiaanactie een 
antwoord moeten bieden op  de COVID-19 
situatie. Van de ene lockdown in de andere 
bleven onze teams actief, zowel op het 
terrein als via telewerk, zonder beroep te 
doen op economische werkloosheid, net 
zoals de hele gezondheidssector.

Steun van het Wereldfonds 
in Bangladesh
Niet alleen in Nigeria en Nicaragua, 
maar ook in Bangladesh kreeg 
Damiaanactie een positief antwoord op de 

financieringsaanvraag voor 2021, 2022 en 
2023 bij het wereld-aidsbestrijdingsfonds 
(GFFATM - Global Fund to Fight AIDS, 
Tuberculose and Malaria). Ondanks de 
COVID-19-pandemie konden we in 2020 
de volgende gevallen in het land opsporen: 
24.515 nieuwe gevallen van tuberculose, 207 
mensen met multiresistente tuberculose 
(MDR-TB) en 189 leprapatiënten.

Digitalisering in Niger
In Niger werd een deel van de middelen die 
anders voor de strijd tegen tuberculose 
wordt gebruikt, ingezet voor het beheer van 
de pandemie. Onze teams konden weliswaar 
gebruikmaken van de bestaande procedures 
voor de opsporing van tuberculose bij de 
patiënten met ademhalingsproblemen 
die negatief testten op COVID-19. Tegelijk 
zetten we in Niger ons beleid voort wat 
betreft de versterking van de capaciteit 
en de overheveling van de competenties 
van Damiaanactie naar de lokale partners. 
De enige nieuwigheid is het gebruik 
van videomonitoring in de moeilijk 
toegankelijke zones.

Dit is uiteraard maar een greep uit de vele voorbeelden.

Van harte bedankt voor je belangstelling in onze organisatie.

Samen blijven we werken aan een betere wereld.

Ga naar 
damiaanactie.be/integriteit

Daar vind je onze ethische code, 
het rapporteringsmechanisme 
voor inbreuken en een overzicht 
van de dossiers die we in 2020 
hebben behandeld.
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Vrijwilligerswerk: een 
klein gebaar dat alles 
kan veranderen! 
In 1964 trokken de eerste vrijwilligers 
van de toenmalige ‘Damiaanaktie 
- Les Amis du Père Damien’ de 
straat op om geld in te zamelen voor 
leprapatiënten. Een halve eeuw later 
zijn onze vrijwillige stiftenverkopers een 
essentiële schakel voor onze projecten 
op het terrein.

Heb je tijd, energie en vooral veel 
zin om deel uit te maken van één 
grote, solidaire familie?  
Word vrijwilliger bij Damiaanactie.  
Je taken zijn gevarieerd en je ontmoet 
veel verschillende mensen.  
Neem contact met ons op:  
vrijwilligers@damiaanactie.be

Ben je leerkracht in het lager of 
secundair onderwijs in België?
Kun je je vinden in de waarden van 
Damiaanactie en wil je je samen met 
ons inzetten? Word dan animator of 
geef je leerlingen op school de kans om 
mee te werken aan een internationale 
solidariteitsactie. Meer weten over 
onze activiteiten in scholen?  
Ons gratis lesmateriaal bestellen? 
 Ga naar damiaanactie.be/scholen

Meewerken aan de lepracampagne van Damiaanactie, dat maakt 
mij zo gelukkig! Stiften verkopen, de organisatie leren kennen, 
creatief aan de slag gaan ... Een persoonlijk avontuur, zeg maar. 
Je hebt het gevoel dat je echt het verschil maakt, en daar haal 
je enorm veel voldoening uit. Bovendien is Damiaanactie een 
organisatie van mensen die anderen een warm hart toedragen. 
En dat is mij op het lijf geschreven. Mijn advies? Niet twijfelen, 
gewoon doen!

- Nina Comhaire
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• Pluralisme
• Onafhankelijkheid
• Integriteit
• Verantwoordelijkheid
• Respect

De waarden van 
Damiaanactie
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Geen armoede
We willen onze patiënten niet enkel genezen, 
maar waar nodig ook sociaal-economische 
hulp bieden.

Geen honger
We delen voedselpakketten uit aan families 
in nood, alsook werktuigen om hun land 
te bewerken.

Goede gezondheid en welzijn
Dankzij de opsporing en behandeling van 
infectieziektes zoals lepra en tuberculose 
in 15 landen wereldwijd, werken we actief 
mee aan de derde doelstelling van de 
Verenigde Naties.

Kwaliteitsonderwijs
Via de financiering van beurzen en 
schoolmateriaal helpen we kinderen met 
lepra of tuberculose om opnieuw naar 
school te gaan.

Gendergelijkheid
In 2020 kreeg het voltallige personeel 
op de hoofdzetel van Damiaanactie een 
basisopleiding rond gendergelijkheid. We 
werken ook aan een concreet actieplan 
per departement.

Schoon water en sanitair
We renoveren woningen en sanitaire 
installaties in de gemeenschappen waar 
wij actief zijn, zodat de mensen er in een 
gezonde omgeving kunnen leven.

Via zijn projecten zet Damiaanactie zich op de lange termijn in om de meest kwetsbare 
bevolkingsgroepen toegang te bieden tot gezondheidszorg. In nauwe samenwerking 
met de internationale gemeenschap draagt de organisatie bij aan de duurzame 
ontwikkelingsdoelstellingen (‘Sustainable Development Goals’ of SDG’s) ten gunste van elk 
individu wereldwijd.

Damiaanactie schaart zich 
achter de SDG’s

Damiaanactie 
werkt actief mee 

aan 12 van de 
17 doelstellingen.

SDG’s: wat zijn dat precies? 

De duurzame 
ontwikkelingsdoelstellingen 
werden in 2015 door de 
Verenigde Naties vastgelegd 
om de wereld beter te maken. 
Deze 17 doelstellingen 
(onderverdeeld in 169 
doelen) vormen het kader 
om tegen 2030 de armoede 
de wereld uit te helpen, de 
planeet te beschermen en 
vrede en sociaal welzijn 
te bevorderen. Het zijn 
universele doelstellingen die 
niet los van elkaar kunnen 
worden beschouwd. Ze 
vertalen de drie dimensies 
van duurzame ontwikkeling: 
de economische, sociale en 
ecologische dimensie.
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Betaalbare en duurzame energie 
We installeren zonnepanelen op de daken 
van onze gezondheidscentra om onze  
CO2-uitstoot te beperken.

Eerlijk werk en economische groei
We zorgen voor de re-integratie van onze 
patiënten in hun gemeenschap door hen 
de nodige middelen aan te reiken om op de 
arbeidsmarkt aan de slag te kunnen.

Industrie, innovatie en infrastructuur 
Door te investeren in wetenschappelijk 
onderzoek willen we nieuwe innovatieve 
tools en procedures voor de bestrijding van 
infectieziektes vinden.

Ongelijkheid verminderen
We strijden voor gelijke rechten 
voor iedereen via onze info- 
en sensibiliseringscampagnes.

Klimaatactie
We beperken ons papierverbruik, we 
compenseren de ecologische voetafdruk 
van onze vliegreizen en we beheren ons 
medisch afval op een duurzame manier.

Partnerschappen om de doelstellingen 
te realiseren
We sluiten duurzame partnerschappen 
met de lokale gezondheidsinstanties, 
de autoriteiten en de ngo’s die in het 
betreffende land actief zijn.

De geslaagde interventies 
tegen de  lepra, tuberculose 
en leishmaniasis dragen 
bij aan de realisatie van de 
andere SDG’s: geen armoede 
(SDG 1), geen honger (SDG 
2), kwaliteitsonderwijs 
(SDG 4), eerlijk werk (SDG 
8), de bevordering van 
gendergelijkheid (SDG 5) 
en de vermindering van 
ongelijkheid (SDG 10). De 
vooruitgang die in het kader 
van andere doelstellingen 
wordt geboekt, kan ook 
de realisatie van de 
doelstellingen aangaande de 
3 ziektes bevorderen.

Wil jouw bedrijf zijn steentje 
bijdragen, zodat we de 
SDG’s tegen 2030 halen?
Wil je je bij onze actie 
aansluiten?  
Neem contact met ons op:  
corporate@damiaanactie.be

13
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• Lepra is niet dodelijk, 
maar veroorzaakt wel 
verminkingen voor het 
leven, vaak met sociale 
uitsluiting tot gevolg. 

• In 2020 is het aantal 
nieuwe diagnoses fors 
gedaald als gevolg van 
de pandemie. 

• Echter, hoe later de 
behandeling wordt 
opgestart, hoe ernstiger 
de gevolgen.

• Naast COVID-19 
is tuberculose 
de infectieziekte 
die wereldwijd de 
meeste dodelijke 
slachtoffers maakt.

• Het is een zeer 
besmettelijke ziekte, 
waardoor de mensen 
vaak door hun omgeving 
worden uitgesloten.

• Geen enkel land 
blijft gespaard, ook 
België niet.

• Elk jaar worden 17 
miljoen mensen met 
leishmaniasis besmet.

• De ziekte komt het 
meeste voor in Zuid-
Amerika, Afrika en Azië.

Drie ziektes, 
miljoenen slachtoffers
Lepra 

Lepra is een chronische 
infectieziekte die vooral 
de huid, het perifere 
zenuwstelsel, de ogen 
en het slijmvlies van de 
bovenste luchtwegen 
aantast. Elk jaar worden er 
wereldwijd 210.000 nieuwe 
diagnoses van lepra 
gesteld. Indien opgespoord 
en behandeld hebben 
leprapatiënten 99,9% kans 
op genezing.

Frequentie: 

Tuberculose

Tuberculose is een 
infectieziekte die vooral de 
longen aantast. Een kwart 
van de wereldbevolking 
is besmet met slapende 
tbc-bacteriën. Jaarlijks 
ontwikkelen 10 miljoen 
mensen actieve tbc en 
overlijden 1,4 miljoen 
mensen aan de ziekte.

Frequentie:

Leishmaniasis

Leishmaniasis is een 
parasitaire ziekte die 
wordt overgedragen door 
een kleine zandvlieg 
(Phlebotomus). De meest 
voorkomende vorm, cutane 
leishmaniasis, veroorzaakt 
chronische zweren en 
misvormingen. Patiënten 
worden uitgesloten en 
gestigmatiseerd, net zoals 
mensen met lepra.

Frequentie: 

Dankzij de steun van duizenden vrijwilligers, donateurs en sympathisanten 
stelt Damiaanactie elke dag opnieuw alles in het werk om tegen deze ziektes 

te strijden en de patiënten opnieuw hoop te geven. Met ons hoofd, ons hart 
en onze handen kunnen we samen heel veel betekenen.

1 diagnose om de 
2 minuten

20 diagnoses 
per minuut

2 diagnoses 
per minuut

Genezingsgraad: Genezingsgraad: Genezingsgraad:
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De landen waar  
we actief zijn
Europa

België
• Projectland sinds: 2015
• Vertegenwoordiger:  Luc Comhaire
• Partner: BELTA & Vrienden  

van het Huizeke (VVHH), tbc-programma 
in Brussel (dakloze tbc-patiënten)

• Fondsen toegewezen:  € 136.406  

• Behandelde ziekte: 
Tuberculose 
  1.218.255    37

In Brussel steunen we sinds 2015 
een project van BELTA. Zo voorzien 
we sociaal-economische hulp voor 
dakloze tbc-patiënten.

  Bereikt publiek              Patiënten met multiresistente tbc die hun behandeling in de loop van het jaar startten    

  Opgespoorde patiënten in de loop van het jaar       Mensen die getroffen zijn door de ziekte die hulp of zorg krijgen

Damiaanactie steunt de vzw Vrienden van het Huizeke die tbc-patiënten opvangt en 
begeleidt zodat ze zich in de maatschappij kunnen (re-)integreren.

België

    Fondsen toegewezen aan dit 
continent: € 136.406
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Bangladesh
• Projectland sinds: 1972
• Vertegenwoordiger:  dr. Aung Kya Jai Maug
• Partner: Ministerie van Volksgezondheid,  

Nationaal tbc- en lepraprogramma  
(NTBLCP)

• Fondsen toegewezen: € 2.328.407 

• Behandelde ziektes: 
Lepra -   33.604.759  

 189    1.440 
Tuberculose -   29.177.567  

 24.515       207        3.837

Indië
• Projectland sinds: 1964
• Vertegenwoordiger:  

dr. Mugudalabetta Shivakumar
• Partner: Ministerie van Volksgezondheid 

van Bihar, Chhattisgarh, Karnataka en 
Andhra Pradesh; 8 ngo’s in de staten Tamil 
Nadu, Karnataka, Jharkhand, Maharashtra 
en Bihar. 

• Fondsen toegewezen: € 1.533.448.  

Azië

• Behandelde ziektes: 
Lepra -   196.433.253 

 14.338       15.882 
 
Tuberculose -   49.803.776  

 25.210     1.599        293

Nepal
• Projectland sinds: 1964
• Vertegenwoordiger:  dr. Sushil Koirala
• Partner: Ministerie van Volksgezondheid, 

Nationale tbc-en lepraprogramma’s 
(NTCC)(NLCP)

• Fondsen toegewezen:  € 376.719 

• Behandelde ziektes: 
Lepra -   4.057.339 

 150    1.323 
 
Tuberculose -   4.057.339  

 360       55        284

    Fondsen toegewezen aan dit 
continent:  € 4.238.574

Nepal

Bangladesh

Indië
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Burundi
• Projectland sinds: 1964
• Vertegenwoordiger:  

dr. Michel Sawadogo
• Partner: Ministerie van Volksgezondheid,  

Nationaal geïntegreerd programma voor  
de strijd tegen lepra en tuberculose  

• Fondsen toegewezen:  € 452.470

• Behandelde ziektes: 
Lepra -   12.309.600    

 405    103 
 
Tuberculose -   12.309.600   

 7.215   62    346
• 

Afrika

Democratische Republiek 
van Congo

• Projectland sinds: 1964
• Vertegenwoordiger:  dr. Pierre Umba
• Partner: Ministerie van Volksgezondheid, 

Hygiëne en Preventie, provinciale 
eenheden van volksgezondheid, 
gezondheidszones Nationaal programma 
voor de strijd tegen tbc (PNLT),Nationaal 
programma voor de eliminatie van lepra 
(PNEL), lokale ngo’s, FRB, USAID en 
Het Wereldfonds

• Fondsen toegewezen:  € 4.187.807

• Behandelde ziektes:  
Lepra -   56.742.639 

 2.129     837 
 
Tuberculose -   56.742.639  
  105.646     542     145

Guinee
• Projectland sinds: 2007
• Vertegenwoordiger:  

dr. Souleymane Hassane Harouna
• Partner: Ministerie van 

Volksgezondheid, Nationaal 
tuberculoseprogramma (PNLAT)

• Fondsen toegewezen:  € 391.439

• Behandelde ziekte: 
Tuberculose -    3.336.993 
  9.650     223    223

   Fondsen toegewezen aan dit continent: 
€ 8.082.178

Unie der Comoren

Niger

Guinee

Nigeria

Senegal

Rwanda

D.R. Congo

Burundi

  Bereikt publiek              Patiënten met multiresistente tbc die hun behandeling in de loop van het jaar startten    

  Opgespoorde patiënten in de loop van het jaar       Mensen die getroffen zijn door de ziekte die hulp of zorg krijgen
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Niger
• Projectland sinds: 2007
• Vertegenwoordiger:  

dr. Mahamadou Bassirou Souleymane 
• Partner: Ministerie van 

Volksgezondheid, Nationaal tbc-
programma (PNLT), regionale directies 
voor volksgezondheid in Tillabéri 
en Maradi

• Fondsen toegewezen:  € 417.570 

• Behandelde ziekte: 
Tuberculose -    8.354.423 
  3.322     69    69

Nigeria
• Projectland sinds: 1991
• Vertegenwoordiger: dr. Osman El Tayeb
• Partner: Ministerie van 

Volksgezondheid, Nationaal 
tbc-en lepraprogramma (NTBLCP), 
Het Wereldfonds,

• Fondsen toegewezen:  € 2.129.284

• Behandelde ziektes: 
• Lepra -   55.528.058 
  40    850

• Tuberculose -   55.528.058 
  3.120     315     315

Rwanda
• Projectland sinds: 1964
• Vertegenwoordiger:  

M. Jean Paul Zawadi
• Partner: Ministerie van 

Volksgezondheid, Divisie voor 
tuberculose en andere besmettelijke 
respiratoire ziektes van het Instituut 
voor de preventie en controle van HIV/
AIDS, Rwanda Biomedical Center (TB & 
ORD Division/IHDPC/RBC).

• Fondsen toegewezen:   € 39.756

Senegal
• Projectland sinds: 2017
• Vertegenwoordiger:  dr. Gilbert Batista
• Partner: Ministerie van 

Volksgezondheid en van Sociale 
Zaken, Nationaal tbc-programma 
(PNLT), Nationaal programma voor de 
eliminatie van lepra (PNEL)

• Fondsen toegewezen:  € 229.994

• Behandelde ziektes:  
Lepra -   10.824.614  

 138    70 
 
Tuberculose -   10.824.614  

 10.482     66  

Unie der Comoren
• Projectland sinds: 1979
• Vertegenwoordiger:  

dr. Younoussa Assoumani
• Partner: Ministerie van 

Volksgezondheid,Nationaal programma 
voor de strijd tegen lepra en 
tuberculose (PNLT)

• Fondsen toegewezen: € 181.404

• Behandelde ziektes: 
Lepra -    770.000 

 234     45 
 
Tuberculose -    770.000  

 128     160

• Behandelde ziekte: 
Lepra -    12.663.117 

 18      640
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  Bereikt publiek              Patiënten met multiresistente tbc die hun behandeling in de loop van het jaar startten    

  Opgespoorde patiënten in de loop van het jaar       Mensen die getroffen zijn door de ziekte die hulp of zorg krijgen

Bolivië
• Projectland sinds: 2016
• Vertegenwoordiger:  dr. Rebeca Ledezma
• Partner: Ministerie van Volksgezondheid 

(departement Cochabamba), Nationaal tbc- 
en leishmanioseprogramma, IBISMED  
(Instituut voor biomedisch en sociaal  
onderzoek van de universiteit San Simón), de  
Technische school van gezondheid (ETS) en 
de Liga Voluntaria Antituberculosa

•  Fondsen toegewezen:  € 165.881 

• Behandelde ziektes:  
Lepra -   2.028.639 

 2       3 
 
Tuberculose -   2.028.639  

 820       13      610 
 
Leishmaniasis -   2.028.639 

 301       108

Nicaragua

• Projectland sinds: 1990
• Vertegenwoordiger:  dr. Manuel Bravo
• Partner: Ministerie van Volksgezondheid  

(MINSA), Nationale tbc- en  
leishmaniasisprogramma’s, PROSALUD  
(lokale ngo), PROBITAS (Spaanse 
organisatie) en het Wereldfonds

• Fondsen toegewezen:  € 335.017

• Behandelde ziektes:  
Tuberculose -   2.827.928  

 467      3     158 
 
Leishmaniasis -   867.220 

 2.850      48

    Fondsen toegewezen aan dit 
continent: € 758.094

Guatemala
• Projectland sinds: 1993
• Vertegenwoordiger:  dr. Lourdes Gutiérrez
• Partner: Ministerie van Volksgezondheid, 

Tbc- en leishmanioseprogramma’s,  
Universiteit van San Carlos en lokale  
gemeenten

• Fondsen toegewezen:  € 257.196

• Behandelde ziektes:  
Tuberculose -   6.390.423  

 1.614    35      495 
 
Leishmaniasis -   1.891.730  

 1.071 

Guatemala

Bolivië

Nicaragua

Latijns-Amerika
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Gezondheidszorg voor iedereen, 
zonder onderscheid!

Damiaanactie is een goed geoliede machine die 
wereldwijd projecten opzet. dr. Aung Kya Jai Maug 
vertegenwoordigt onze organisatie in Bangladesh, 
waar hij nauw samenwerkt met het Ministerie van 
Volksgezondheid in het kader van het nationale tbc-  
en lepraprogramma (NTBLCP).

Al meer dan 26 jaar ben ik betrokken bij Damiaanactie. Ik draag 
de organisatie dan ook een bijzonder warm hart toe. Bangladesh 
is een dichtbevolkt land (>1200 inwoners per km²). In een land 
met zo’n gigantisch inwonersaantal verspreiden infectieziektes 
zich zeer gemakkelijk. Damiaanactie zorgt voor de diagnose 
en behandeling van tuberculose en lepra in de openbare 
gezondheidscentra. Deze diensten zijn gratis en transparant.
Al onze patiënten worden op gelijke voet behandeld, ongeacht 
hun leeftijd, geslacht, religie of etnische afkomst. Bovendien 
bedacht Damiaanactie de kortere behandeling (9 à 11 maanden) 
voor multiresistente tuberculose (MDR-TB). In Bangladesh 
volgen meer dan 80% van de patiënten met MDR-TB deze 
behandeling. Het is echt een meerwaarde.

 - dr. Aung Kya Jai Maug

Damiaanactie zet zich sinds 1972 actief in voor de strijd tegen lepra in Bangladesh, en 
sinds 1991 ook tegen tuberculose. dr. Aung Kya Jai Maug en zijn team komen tussen 
op de plaatsen waar dat nodig is, zoals in de textielfabrieken die de rechten van de 
arbeiders en de hygiëneregels naast zich neerleggen.
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Genezen is niet altijd gemakkelijk. De weg naar genezing en sociale re-integratie van iemand met 
lepra, tuberculose of leishmaniasis verloopt doorgaans niet zonder slag of stoot. De uiteenlopende 
struikelblokken verschillen van land tot land. Ze bemoeilijken het hele traject van de patiënt: van 
de eerste symptomen tot de genezingsfase. In dit proces speelt iedere zorgverstrekker dan ook een 
essentiële rol.

De weg van de zorgverstrekker

1 2 3

7 stappen om een patiënt te genezen 

Bewustmaken over 
de symptomen 

 Bij Damiaanactie 
gaan we zelf van deur 
tot deur in de dorpen 
op zoek naar de 
mensen met lepra. 
Toen ik klein was, heb 
ik zelf ook de ziekte 
gehad. Zie je die 
vlekjes op Adils arm? 
Dat zijn symptomen 
van lepra.

- Ibrahim, 

tewerkgesteld door 

Damiaanactie op 

de Comoren

Struikelblok:  

gebrek aan informatie 

over en kennis 

van de ziekte

De toegang tot 
gezondheidszorg 
mogelijk maken

Yorlène lijdt aan 
leishmaniasis, maar 
de dichtste 
gezondheidspost ligt 
op twee uur stappen. 
Ik trek met mijn 
paard Rosi door de 
bergen om haar te 
kunnen onderzoeken

- dr. Bravo, arts 

bij Damiaanactie 

in Nicaragua

Struikelblok:  

afstand, gebrek 

aan middelen, 

sociale ongelijkheden

Helpen zoeken naar 
de juiste zorg

 Mijn ouders wilden 
niet dat de mensen 
thuis of op school 
wisten dat ik besmet 
was. Ik had het gevoel 
dat ik iets verkeerds 
had gedaan. Mijn 
buurvrouw Tika was de 
enige met wie we 
erover konden praten. 
Zij zegt dat we net wel 
over lepra moeten 
vertellen in 
onze omgeving.

- Smiriti, leprapatiënt 

in Nepal

Struikelblok:  

sociale stigmatisering, 

culturele overtuigin-

gen (ziektes zouden 

een straf van God of 

een vloek zijn)

4

Een juiste diagnose 
stellen

Tijdens de 
lockdown was ik het 
gevoel in mijn vingers 
kwijt. Mijn dokter had 
me telefonisch 
vitaminen en 
pijnstillers 
voorgeschreven. 
Daarna werd ik 
doorverwezen naar 
Damiaanactie. Zij 
vertelden me dat het 
om lepra ging. Dankzij 
de behandeling kan ik 
mijn hand – gelukkig 
– geleidelijk aan 
weer gebruiken.

- Shakira, leprapatiënt 

in India

Struikelblok:  

geen laboratorium  

en gekwalificeerd  

personeel, verwarring 

met andere ziektes  

met gelijkaardige  

symptomen 

(zoals COVID-19)
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Het kleinste wordt 
groot als je het met 

liefde doet. 
- Pater Damiaan

5

Een doeltreffende 
behandeling toedienen

Trésor (8 jaar) kreeg in juni 
2020 de diagnose ‘ziekte van 
Pott’. Deze vorm van 
werveltuberculose is een 
ernstige ziekte die tot 
verlamming kan leiden. Toen 
zijn eerste behandeling niet de 
verhoopte resultaten 
opleverde, ging zijn familie ten 
rade bij de dorpsgenezer. We 
hebben hen uiteindelijk kunnen 
overtuigen om toch vol te 
houden en Trésor de 
behandeling te laten 
voortzetten. Vandaag kan de 
jongen opnieuw stappen

- Het RIAPED-team, een 

team verpleegkundigen 

onder leiding van Constant 

Bushiri, verpleegkundige 

bij Damiaanactie in 

de Democratische 

Republiek Congo

Struikelblok:  

gebrek aan genees-

middelen, verkeerde 

behandeling, illegale handel 

van namaakgeneesmiddelen

Wist je dit?
99% van ons personeel zijn lokale krachten: ze spreken de taal 
van de patiënten. Deze medewerkers worden grotendeels door 
Damiaanactie betaald. We zorgen ervoor dat hun kennis en 
competenties continu worden bijgespijkerd.

Wist je dit?
De ‘Village Doctors’ 
zijn vaak de eerste 
schakel voor de 
opsporing en 
behandeling van 
tuberculose of 
lepra. Het gaat 
om apothekers of 
medische hulp- 
verleners in 
plattelandsgebieden 
die op zoek gaan 
naar mensen met 
symptomen.  
Ze verwijzen 
de patiënten 
door naar een 
opsporingscentrum  
en kijken toe op de 
behandeling van tbc-
patiënten in de buurt 
van hun apotheek of  
woonplaats  
(DOT-medewerkers).

Toezien op de 
genezing

Ik was zwanger 
van mijn derde kind 
toen Damiaanactie 
mij vertelde dat ik 
aan multiresistente 
tuberculose leed. De 
hele behandelings-
periode duurde lang, 
maar ik ben blij dat ik 
heb volgehouden. 
Zorg krijgen, dat is 
opnieuw zin krijgen in 
het leven!

- Oumou, patiënt 

met ultraresistente 

tuberculose in Guinee

Struikelblok:  
stopzetting van 

de behandeling of 

ontwikkeling van 

resistentie tegen 

de geneesmiddelen 

(in het geval 

van tuberculose)

Helpen met de 
re-integratie 
(via sociaal-
economische en 
medische hulp)

Dankzij 
Damiaanactie kon ik 
een opleiding tot 
kleermaker volgen. 
Ze hebben mij mijn 
eerste naaimachine 
gegeven en ik kon 
mijn eigen atelier 
openen. Met mijn 
inkomsten kan ik de 
zorg voor mijn 
ouders – allebei 
leprapatiënt 
– voortaan op mij 
nemen. 

- Wasiu, indirect 

slachtoffer van lepra 

in Nigeria

Struikelblok:  

sociale stigmati-

sering, gevolgen 

van de ziekte, 

inkomensverlies

6 7
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Accompagner dans  
la prise de conscience  
des symptômes

 Chez Action Damien, nous 
allons dans les villages pour faire du 
porte-à-porte et trouver 
les personnes touchées par 
la Lepra. Quand j’étais petit, j’ai 
moi-même été affecté par 
la maladie. Vous voyez les petites 
taches sur le bras d’Adil, ce sont 
les symptômes de la Lepra. 

- Ibrahim, employé par 
Action Damien aux Comores

Obstacles :  manque d’informations et 

méconnaissance de la maladie
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Meer dan verzorging alleen …

Rebeca Ledezma is verpleegkundige bij 
Damiaanactie in Bolivia. In Cochabamba leidt zij het 
project ‘Ondersteuning van de strijd tegen lepra, 
tuberculose en leishmaniasis’. Rebeca is een zeer 
sociaal en warm persoon die de patiënten graag 
komt helpen.

Ik hou van het contact met de patiënten. Ik ga bij hen 
op bezoek en informeer hen over hun situatie. Ik vertel 
hen dat Damiaanactie mensen met lepra, tuberculose 
en leishmaniasis helpt. In het project onder leiding 
van Damiaanactie in Bolivia werken we allemaal naar 
éénzelfde doel toe. Ieder lid van mijn team speelt dan 
ook een belangrijke en waardevolle rol. Bij onze sociale 
hulpverlening letten we er bijvoorbeeld heel erg goed 
op dat we de kwetsbaarste patiënten identificeren. 
We werken op basis van enkele sociaal-economische 
criteria waaraan de patiënten moeten voldoen om van 
deze steun gebruik te kunnen maken. Ons doel? Zorgen 
dat de sociale bijstand correct wordt benut.

- Rebeca Ledezma
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35 onderzoeksprojecten in 15 landen
Met het oog op een doeltreffende en kwalitatieve behandeling voor lepra, tuberculose en 
leishmaniasis voert Damiaanactie wetenschappelijk onderzoek. In 2020 leidde Damiaanactie 
wereldwijd 35 projecten in 15 landen.

Naar aanleiding van COVID-19
In 2020 hebben we diverse onderzoeken gevoerd in het kader van de COVID-19-pandemie. Deze 
hadden betrekking op de geïntegreerde opsporing van tuberculose en COVID-19, het digitale 
toezicht vanop afstand en de opvolging vanop afstand van de therapietrouw van patiënten met 
lepra, tuberculose en leishmaniasis.

Onderzoek

Lepra 
We hebben ons toegelegd op de opsporing 
van de personen die in contact kwamen 
met leprapatiënten en het PEOPLE-
project (Post-Exposure Profylaxis for 
Lepra) in de landen waar studies ondanks 
de gezondheidscrisis toch konden 
blijven doorgaan.

Tuberculose
We hebben ons toegelegd 
op de behandeling van 
resistente tuberculose en op de 
doeltreffendheid van het korte 
behandelingsschema in vergelijking 
met het aangepaste korte schema. 
Daarnaast deden we onderzoek 
naar de behandeling van gevoelige 
tuberculose, de diagnosestelling van 
tuberculose en de opsporing van de 
mensen die rechtstreeks contact 
hebben gehad met een tbc-patiënt.
We hebben onderzoek aan 
het Instituut voor Tropische 
Geneeskunde in Antwerpen 
gefinancierd om de oorzaken van 
onverwacht afwijkende resultaten 
met GeneXpert te bestuderen, en 
om voor multiresistente patiënten 
vervolgonderzoeken proberen 
te ontwikkelen die op het terrein 
gemakkelijker realiseerbaar zijn dan 
een bacteriekweek.

Leishmaniasis 
Ons onderzoek concentreerde zich vooral op 
detectie van bijwerkingen op de bestaande 
behandeling, en op een alternatieve minder 
giftige behandeling door inspuiten van kleine 
dosissen in de laesies zelf.
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Wist je dit? 
Sinds de oprichting van zijn onderzoekseenheid in 
2016 heeft Damiaanactie een onderzoekscomité. 
Dit bestaat uit vertegenwoordigers van de 
‘researchwerkgroep’, medisch adviseurs en twee 
leden van de raad van bestuur. De rol van dit 
comité? De onderzoeksinitiatieven aansturen en 
opvolgen in samenwerking met de internationale 
onderzoeksinstellingen (zoals het Instituut voor 
Tropische Geneeskunde in Antwerpen), de nationale 
programma’s en de lokale onderzoeksinstellingen.

Het onderzoekscomité bestaat momenteel uit:

Vertegenwoordigers van de researchwerkgroep
• Voorzitter: dr. Aung Kya Jai Maug 

uit Bangladesh

• Leden: dr. Mahamadou Bassirou Souleymane 
uit Niger, dr. Souleymane Hassane Harouna 
uit Guinee

MTU van de hoofdzetel (Medical Technical Unit)
dr.  Alberto Roggi, dr. Alberto Piubello,  
dr.  Tine Demeulenaere,  
dr.  Nimer Ortuño Gutiérrez

Twee leden van de raad van bestuur 
van Damiaanactie

prof. Françoise Portaels en  
dr. Hans De Beenhouwer

Lepravaccin: stand van zaken 
Vandaag zit het preventieve vaccin tegen lepra 
(LepVax) in de ontwikkelings- en testfase. 
Damiaanactie steunt dit initiatief financieel.  
De eerste testfase is afgerond, maar de COVID-19 
pandemie heeft dit veelbelovende onderzoek 
helaas on hold gezet. Hopelijk wordt fase 2 
(klinische testen bij 300 personen in Brazilië) zo 
snel mogelijk opgestart. Help de onderzoekers om 
de verloren tijd in te halen en een middel tegen 
lepra te vinden. Blijf ons steunen!
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De wetenschap laten evolueren: een van de 
prioriteiten van Damiaanactie

Om een concreet antwoord te bieden op de problemen 
waarmee de patiënten en gezondheidsdiensten te 
maken krijgen, besteedt Damiaanactie bijzondere 
aandacht aan operationeel onderzoek. Dr. Alberto 
Piubello, medisch adviseur bij Damiaanactie sinds 
2007, neemt het luik ‘opleiding’ voor zijn rekening, 
en meer bepaald de organisatie van nationale 
en internationale cursussen. Zijn expertise in 
resistente tuberculose is een grote meerwaarde voor 
onze projecten.

Als kind wou ik al arts worden en in Afrika werken. 
Gedurende de 25 jaar dat ik woonde op dit continent, 
stond ik  elke dag als een gelukkig man op… Ik heb 
bij verschillende instanties en in zeer uiteenlopende 
contexten gewerkt. De jonge wetenschappers 
uit het Zuiden hebben veel potentieel en ik ben 
trots dat ik met hen mag samenwerken in het 
kader van de programma’s van Damiaanactie. 
Zelf ben ik betrokken bij diverse studies over 
resistente tuberculose en de doeltreffendheid 
van korte, orale behandelingsschema’s in Niger, 
Nicaragua en Guatemala. Deze onderzoeken en het 
bewonderenswaardige werk van de nationale teams 
van Damiaanactie op het terrein zouden uiteraard niet 
mogelijk zijn zonder fondsenwerving.

- dr. Alberto Piubello
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We zijn bijzonder blij dat we dankzij ons partnerschap met 
Damiaanactie het verschil kunnen maken in de strijd tegen lepra 
en tuberculose in die twee landen, al is het kleinschalig.. Bij Groep 
Huyzentruyt willen we niet gewoon geld geven, maar we zoeken 
vooral concrete en zinvolle projecten die ons inspireren en die in 
lijn zijn met onze eigen missie. De manier waarop Damiaanactie de 
behoefte aan onderdak in zijn visie op ontwikkelingssamenwerking 
integreert, versterkt ons standpunt als expert in woningbouw. De 
bouw- en renovatieprojecten die wij in Democratische Republiek 
Congo en Nigeria hebben gefinancierd, beantwoorden perfect aan ons 
streefdoel, namelijk een duurzame impact hebben op het leven van de 
inwoners en de patiënten.

Groep Huyzentruyt laat infrastructuren bouwen en renoveren in 
Democratische Republiek Congo en Nigeria
In 2020 heeft de bouwonderneming Groep Huyzentruyt ervoor gekozen om een deel van haar 
opbrengsten te investeren in ontwikkelingsprojecten in Democratische Republiek Congo en 
Nigeria. Dankzij deze gift konden talrijke woningen voor de patiënten en hun familie worden 
gerenoveerd. In Democratische Republiek Congo werden er ook maniokmolens gebouwd. 
Zo kunnen moeders en kinderen hun maniok laten malen in de plaats van ze met de hand te 
stampen. Dit bespaart hen tijd die ze aan andere zaken kunnen besteden. Ze houden ook meer 
energie over die nodig is om een goede gezondheid op te bouwen.

Graag bedanken we alle organisaties die ons helpen 
onze doelen te bereiken. Wilt u ook partner worden van 
Damiaanactie of meer weten over de projecten die u 
kan steunen?
Surf naar damiaanactie.be/bedrijven
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Duurzame partnerschappen
Bij Damiaanactie bepalen we onze strategie en onze activiteiten in overleg met onze lokale  
partners op basis van erkende internationale normen. Zonder deze partners op het terrein 
(lokale gezondheidsorganisaties, lokale autoriteiten, nationale en internationale ngo’s, 
universiteiten en onderzoeksinstellingen) zou geen enkele van onze acties mogelijk zijn. 
Daarom zeggen wij oprecht ‘dankjewel’. We bedanken ook alle binnen- en buitenlandse 
organisaties die ons steunen (financieel, logistiek of wetenschappelijk).
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Bedankt aan alle donateurs die ons steunen. Dankzij jullie 
kunnen we onze onafhankelijkheid in onze projecten 

wereldwijd blijven behouden!

Giften en verkoop van artikelen 
€ 6.131.461 (29,6 %)

Erfenissen  
€ 5.300.403  (25,6 %)

Andere subsidies 
€ 268.165  (1,3 %)

Varia 
€ 1.138.580  (5,5 %)

Belgische overheid 
€ 4.088.187  (24,1 %)

Het Wereldfonds 
€ 2.882.495  (13,9 %)

1,3 %

5,5 %

24,1 %

13,9 %

29,6 %

25,6 %

Onze bronnen van inkomsten
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€ 74 gaat naar onze projecten wereldwijd
We gebruiken de fondsen voor mensen die onze hulp het meeste 
nodig hebben, op verzoek van de autoriteiten van elk land. Onze 
doelstelling? Onze patiënten de best mogelijke zorg geven. Dit 
vereist kwaliteitsvolle geneesmiddelen, goed uitgeruste lokalen, 
goed opgeleid lokaal personeel (verpleegkundigen, laboranten, 
artsen), technische bijstand, begeleiding en uitwisseling van goede 
praktijken, maar ook een degelijke controle die je garandeert dat 
elke geïnvesteerde euro maximaal benut wordt. Een belangrijk deel 
van dit budget is trouwens bestemd voor operationeel onderzoek.

€ 20 gaat naar activiteiten voor fondsenwerving, 
communicatie en aansturing van 
ons vrijwilligersnetwerk
Opleiding van onze vrijwilligers, informatiebrochures, 
oproepbrieven voor giften, aankoop van artikelen die we in het 
kader van onze campagnes en in onze webshop ten voordele van 
onze acties op het terrein verkopen… Als we jouw vrijgevigheid 
willen aanspreken, moeten we eerst met jou in contact kunnen 
komen. Onze vrijwilligers helpen ons hiermee. Daarom ontwikkelen 
onze teams tools voor een succesvolle fondsenwerving en 
aangepast lesmateriaal om ook de jongste generaties te 
sensibiliseren voor deze stigmatiserende ziektes. Aan dit alles 
hangt een prijskaartje, maar voor elke campagne maken we eerst 
een zo goed mogelijke afweging van de kosten en de resultaten. 
Ons streefdoel? Zo veel mogelijk euro’s in onze projecten 
wereldwijd investeren.

€ 6 wordt gebruikt voor de werking van 
onze organisatie
Als we willen dat Damiaanactie blijft bestaan en dat onze projecten 
op lange termijn hun vruchten afwerpen, dan hebben we absoluut 
een sterk team nodig dat onze boekhouding, ons computernetwerk, 
onze logistiek en onze human resources up-to-date houdt. Het 
team van Damiaanactie ondersteunt onze acties op het terrein 
en draagt onze nationale campagnes vanuit de hoofdzetel in 
Brussel. Zij zijn de spil van onze organisatie en coördineren alle 
projecten wereldwijd.

Wanneer Damiaanactie een gift van € 100 ontvangt ...

Deze cijfers zijn gebaseerd op de resultaten van het jaar 2020.

Wat doen we met  
jouw giften?
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Wat doen we met  
jouw giften?

Wist je dit?
Het goede bestuur van Damiaanactie wordt verzekerd door een directiecomité, een 
raad van bestuur en een algemene vergadering. 
De raad van bestuur bestaat uit 10 leden (in 2020) die hun mandaat als vrijwilliger 
uitoefenen. 
De boekhouding van onze projecten wordt systematisch gecontroleerd (interne 
controle en jaarlijkse externe audit voor onze projecten; interne controle door de 
financiële commissie, jaarlijkse externe audit van de jaarrekening en controle door 
de subsidiërende autoriteiten).

De jaarrekeningen van Damiaanactie worden 
gecontroleerd en goedgekeurd door een 
onafhankelijk, professioneel auditbureau. 
Damiaanactie is aangesloten bij de VEF (Vereniging 
voor Ethiek in de Fondsenwerving) en volgt ook de 
ethische code van de VEF.

Bekijk ons volledig financieel verslag 2020 op  
damiaanactie.be/publicatie/activiteitenrapport-2020

Afrika 
€ 8.082.178

Latijns-Amerika 
€ 758.094

Azië 
€ 4.238.574 

België 
€ 130.406

Operationeel 
wetenschappelijk onderzoek 
€ 614.051

5 %

4 %

1 %

58 %

31 %
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In naam van alle 
patiënten: bedankt 
voor je steun!

In onze webshop

vind je allerlei artikelen ten 
voordele van onze acties op het 
terrein damiaanactie-shop.be

Wil je zelf een evenement 
organiseren om geld in te 
zamelen? 

Dat kan heel eenvoudig! 

Ga naar onze website en maak 
jouw inzamelactie in enkele 
klikken aan: 

damiaanactie.be/donateur
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Een eenmalige gift
Geef mensen met een infectieziekte 
opnieuw hoop.

Een maandelijkse gift
Steun de mensen met een infectieziekte 
met een maandelijkse of regelmatige  gift en 
maak het verschil op lange termijn, voor de 
patiënten en de gemeenschap in zijn geheel.
 
Ons rekeningnummer: 
BE05 0000 0000 7575 

Elke gift vanaf € 40* per jaar is tot 45% fiscaal 

aftrekbaar (voor giften in 2020 zelfs tot 60%).

Een grote gift of schenking 
via testament

Wil je een grote gift doen (meer dan € 5000) 
of Damiaanactie in je testament opnemen? 
We beantwoorden al je vragen met veel 
plezier en in alle discretie.

Neem contact op met  Helena Schalenbourg 
op het nummer +32 (0)2 422 59 34 of 
per e-mail naar: 
helena.schalenbourg@damiaanactie.be

Word vrijwilliger
Sluit je aan bij onze teams van 
vrijwilligers die een stukje van hun tijd 
geven om pedagogische initiatieven en 
fondsenwervende acties te ondersteunen.

Hoe kun je Damiaanactie blijven steunen?
Elk gebaar telt. Met jouw gift kunnen de teams van Damiaanactie mensen met lepra, 
tuberculose of leishmaniasis helpen.

*Op het ogenblik van de opmaak van deze publicatie moet de 

ministerraad de verhoging van het fiscale voordeel voor 2021 

nog goedkeuren. Indien goedgekeurd, zal dee uiteindelijke 

maatregel met terugkerende kracht per 1 januari 2021 gelden.

http://damiaanactie-shop.be
http://damiaanactie.be/donateur 
mailto:helena.schalenbourg@damiaanactie.be


Kwetsbare kinderen en families 
verdienen bescherming

De liefde voor kinderen is de rode draad in haar 
leven ... Tijdens haar carrière als kunstschaatster 
(Belgisch kampioene) en later als zakenvrouw 
in de modesector heeft mevrouw Faut altijd 
les gegeven aan en aandacht gehad voor kinderen. 
Intussen heeft ze Damiaanactie in haar testament 
opgenomen. Met deze schenking zal Damiaanactie 
niet enkel poliklinieken, maar ook woningen 
voor de patiënten (jong en oud) kunnen bouwen 
en renoveren.

Mijn naam is Lucienne Faut. Ik ben 98 jaar en heb gekozen 
om een deel van mijn nalatenschap aan Damiaanactie over 
te dragen. Damiaanactie heeft een hoogstaande reputatie. 
Koning Boudewijn en Eddy Merckx hebben mij enorm 
geïnspireerd toen ze lepra- en tuberculosepatiënten aan 
hun ziekbed gingen bezoeken. Ik ben ervan overtuigd dat we 
in het leven de tijd moeten nemen voor de mensen die ons 
omringen en ons steunen. Kwetsbare kinderen en families 
verdienen bescherming. Het stemt me bijzonder gelukkig dat 
ik – door Damiaanactie in mijn testament op te nemen – mijn 
steentje kan bijdragen aan hun welzijn. Ook als ik er niet 
meer ben.

- Lucienne Faut
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Verklarende woordenlijst

DOT (Directly Observed Treatment)

Tuberculosepatiënten moeten hun 

medicatie onder directe supervisie 

nemen. Deze aanpak, die door de 

WHO werd ontwikkeld, is nodig om 

te vermijden dat de patiënten hun 

behandeling voortijdig beëindigen 

en multiresistente tuberculose 

ontwikkelen. Een DOT-medewerker 

kan bij Damiaanactie werkzaam zijn. 

Maar ook vrijwilligers en familieleden 

van de patiënten kunnen als 

DOT-medewerker optreden.

GeneXpert 
Een snelle, compacte machine die aan 

de hand van een DNA-analyse kijkt of 

een persoon besmet is met tbc en/of hij 

of zij resistent is aan rifampicine, een 

van de belangrijkste tbc-medicijnen. 

Het toestel stuurt de resultaten door 

naar een computer in 90 minuten tijd. 

De techniek is een pak gevoeliger dan 

het microscopisch onderzoek van 

sputum. Door zijn hoge kostenplaatje 

kan GeneXpert nog niet voor iedereen 

gebruikt worden. Eén machine 

kost namelijk € 15.000, exclusief 

eventuele douanekosten.

Perilesional
Een perilesionale behandeling voor 

leishmaniasis betekent dat de oplossing 

net onder de rand van de huidwonde 

wordt ingespoten. Deze techniek is 

niet alleen minder toxisch, maar de 

patiënten verdragen deze ook beter 

doordat er minder medicatie wordt 

toegediend. Bovendien kunnen deze 

injecties worden voorbehouden voor 

patiënten met verschillende cutane of 

mucocutane zweren. Deze behandeling 

wordt aangeraden voor patiënten met 1 of 

2 wonden met een diameter van maximaal 

2 cm.

Resistentie aan geneesmiddelen
Er kan resistentie aan geneesmiddelen 

optreden als de antibiotica verkeerd 

worden toegediend aan patiënten 

met gevoelige tuberculose. Verkeerd 

gebruik kan te wijten zijn aan diverse 

factoren, zoals een foutieve toepassing 

van de behandelingsschema’s door 

de gezondheidsmedewerkers of 

het feit dat ze niet controleren of de 

patiënt wel degelijk zijn volledige kuur 

heeft ingenomen.

Geneesmiddelenbewaking
Het registreren, bewaken en evalueren 

van de frequentie, de ernst en de 

behandeling van de bijwerkingen 

van geneesmiddelen.

Genezingsgraad na behandeling
Ook ‘succesgraad behandeling’ genoemd. 

Het gaat om de som van het aantal 

genezen tbc-patiënten en het aantal tbc-

patiënten dat hun behandeling afrondde, 

maar waarbij de genezing bacteriologisch 

niet aangetoond werd. Een patiënt bij 

wie de besmetting bacteriologisch werd 

aangetoond  is genezen wanneer hij of 

zij een negatieve test aantoont aan het 

einde van zijn of haar behandeling.
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Bedankt
• aan onze talrijke 

vrijwilligers in  
België en in het buitenland;

• aan iedereen die onze stiften 
en andere artikelen koopt in het 
kader van onze campagnes;

• aan al onze vrijgevige donateurs 
die ons financieel steunen;

• aan iedereen die ons in zijn of haar 
testament opneemt;

• aan de bedrijven die een concreet 
project steunen;

• aan alle partners en overheden 
voor hun steun en bijdrage.

mailto:info@damiaanactie.be
http://damiaanactie.be
https://www.facebook.com/ActionDamien.Damiaanactie
https://www.instagram.com/damien.foundation.belgium/
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