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Damiaan zette zich met hart en ziel in voor mensen met lepra. Hij 
verzorgde hen, bouwde scholen en kerken, knapte hun huizen op, en 
was hun klankbord en psycholoog. Kortom, hij verzachtte het fysieke 
en mentale leed van alle mensen die verbannen waren naar Molokaï. 

Een kleine eeuw later traden wij, Damiaanactie, in de voetsporen van 
onze Grootste Belg, Damiaan. Wij zetten verder wat Damiaan ooit 
startte: mensen met lepra weer een kans op een normaal leven geven. 

Een aantal jaren later voegden we ook tuberculose en leishmani-
asis aan deze lijst toe. Alle drie de infectieziektes maken vandaag 
nog steeds miljoenen slachtoffers, en leiden tot verminking, soci-
ale uitsluiting en immens leed. Zeker als ze niet op tijd aangepakt 
worden. De slachtoffers zijn vaak arm en kwetsbaar. Mensen voor 
wie de toegang tot kwaliteitsvolle zorg geen alledaags gegeven is.

Neemt u Damiaanactie op in uw testament, dan zet ook u zich nog 
lange tijd in voor mensen met infectieziektes, zoals lepra en tbc. 
Zelfs wanneer u er niet meer bent.

“Het kleinste wordt groot 
als je het met liefde doet”

- Damiaan
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Eerst even voorstellen
Wij zijn Damiaanactie. Een apolitieke, pluralistische
en onafhankelijke organisatie die vecht tegen lepra, tbc en 
andere vaak vergeten infectieziektes. Dat doen we vandaag 
in 15 landen wereldwijd. 

We starten projecten op vraag van de autoriteiten van 
een land en werken bijna uitsluitend met lokaal personeel. 
En we trekken ons terug uit een land wanneer de lokale 
teams genoeg kennis, ervaring en middelen hebben om 
de ziekte(s) zelf aan te pakken.

Maar het allerbelangrijkste vinden we de patiënt zelf.
Wij willen elke getroffen persoon met de best mogelijke 
zorg omringen. Dit doen we door hoogwaardige gezond-
heidszorg te bieden. Maar ook door in te zetten op preventie 
en nazorg, zodat mensen na hun genezing ook hun plaats 
weer terugvinden in de maatschappij.

Onze waarden 

1 Pluralisme

Damiaan stond open voor iedereen, en die waarde dragen 
we ook bij Damiaanactie hoog in het vaandel. Wij dulden 
geen enkele vorm van discriminatie. We dragen zorg voor 
elke getroffen persoon, vrijwilliger en medewerker. Net 
zoals Damiaan dat deed. Nationaliteit; taal; huidskleur; 
leeftijd; geslacht; sociale achtergrond; cultuur; of filo-
sofische, religieuze, seksuele of politieke overtuiging 
spelen hierbij geen enkele rol. 

2 Onafhankelijkheid

Wij stellen onze eigen prioriteiten, en werken vrij van 
enige religieuze of politieke inmenging. Zoals Damiaan 
vroeger brieven schreef op Molokaï om fondsen te 
werven, verzekeren wij ook onze financiële autonomie 
aan de hand van inkomsten van verschillende bronnen. 
Bovendien bepalen wij onze strategie en activiteiten 
in samenspraak met lokale partners, en dit volgens 
internationaal erkende normen. Ook hier treden we in 
de voetsporen van onze Grootste Belg, die uitstekend 
samenwerkte met de lokale bevolking. 
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3 Integriteit

We stappen in de voetsporen van Damiaan, en hanteren 
algemeen aanvaarde sociale en ethische principes. Dit 
geldt voor al onze activiteiten en relaties en passen we toe 
door middel van woorden, acties en gedrag.

4 Verantwoordelijkheid

Zoals Damiaan initiatief nam op Molokaï, neemt ook elke 
persoon binnen Damiaanactie initiatief. We zijn allen 
verantwoordelijk voor de goede werking van de organisatie. 
Damiaanactie zelf, iedereen in de vereniging en alle samen-
werkende belanghebbenden hebben de plicht ten opzichte 
van de organisatie en de maatschappij om zoveel mogelijk 
bij te dragen aan het bereiken van de nagestreefde doel-
stellingen, en optimaal gebruik te maken van de beschik-
bare middelen. Maar ook om over resultaten te rapporteren 
door middel van open en regelmatige communicatie. Ook 
Damiaan communiceerde naar zijn oversten en zijn spon-
sors over de ontwikkelingen op Molokaï.

5 Respect

Damiaan respecteerde elke persoon, en dat doen wij bij 
Damiaanactie ook. Wij plaatsen mensen in het hart van 
onze organisatie: getroffen personen, maar ook donateurs, 
medewerkers, vrijwilligers, partners en sympathisanten. 
We hechten veel belang aan de manier waarop mensen met 
elkaar omgaan, en rekening houden met elkaar. Damiaan 
was gekend omwille van zijn groot hart en zijn onvoorwaar-
delijke liefde voor iedereen. Dit zijn kenmerken die ons 
vandaag blijven inspireren in ons dagelijkse werk. 
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Van Damiaan naar 
Damiaanactie

1864 Jef de Veuster trekt naar Hawaï
De Belgische Jef de Veuster, een jonge 
temperamentvolle boerenzoon, neemt 
afscheid van zijn familie en vertrekt naar 
Hawaï. Hier zal hij als pater Damiaan 
de rest van zijn leven het woord van God 
verspreiden. 

1873 Damiaan richting Molokaï
Wanneer Damiaan hoort over lepra-
patiënten die gedwongen in afzondering 
leven op het eiland Molokaï, besluit hij er 
naartoe te trekken om hen te helpen. 
Op dat moment wonen er 816 mensen 
met lepra op het kleine eiland. 

1884 Damiaan heeft lepra
Uiteindelijk wordt bij Damiaan ook lepra 
vastgesteld. Maar hij blijft werken en zich 
bekommeren over het lot van de anderen. 

1873-1889 Van timmerman tot 
begrafenisondernemer 
De komende jaren ontfermt Damiaan 
zich over hen. Hij bouwt huizen, een kerk, 
school en weeshuis. Hij is hun dokter, hun 
therapeut, hun klankbord. Hij verzorgt 
mensen, bindt hun wonden af en geeft 
hun een waardige begrafenis. En hij maakt 
daarbij geen onderscheid; iedereen is gelijk 
voor de wet. 

“Wij, melaatsen”, zo begint Damiaan zijn 
wekelijkse preek. Hij zag zichzelf als één 
van hen, zelfs voor hij zelf lepra kreeg.  
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1889 Damiaans laatste dag 
15 april 1889 - Damiaan sterft op 
49-jarige leeftijd aan de gevolgen 
van een longontsteking. 

1964 Oprichting Damiaanactie 
Verschillende Belgische lepra-organisaties 
bundelen hun krachten: ‘Damiaanaktie 
– Les Amis du Père Damien’ ziet het licht.

1965 Koninklijke erevoorzitster
Koningin Fabiola wordt erevoorzitster 
van Damiaanactie. Samen met Koning 
Boudewijn bezoekt ze later verschil-
lende projecten van Damiaanactie in India 
en Bangladesh. 

Eind jaren 70 Start tbc-projecten 
Ons team in de Democratische Republiek 
Congo stelt vast dat er een grote nood is 
aan tbc-bestrijding. Bovendien vertoont 
tbc veel gelijkenissen met lepra op 
vlak van bacillen, geneesmiddelen en 
behandeling. 

1994 Start leismaniasisprojecten 
Het eerste land waar Damiaanactie 
voortaan leishmaniasis bestrijdt is 
Nicaragua. Leishmaniasis wordt veroor-
zaakt door een bloedparasiet, maar 
de ziekte heeft gelijkaardige sympto-
men als lepra. 

1995 Zaligverklaring Damiaan 
Zondag 4 juni 1995 verklaart 
paus Johannes Paulus II Damiaan 
De Veuster zalig. 
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2015 Eerste project in België
Damiaanactie start, samen met BELTA, 
een tbc-project voor daklozen in Brussel. 

2016 Nieuwe behandeling voor
multiresistente tbc 
Dr. Armand Van Deun (Damiaanactie) 
ontdekt een nieuwe, veel kortere 
behandeling voor multiresistente tbc. Deze 
is doeltreffender, goedkoper, minder toxisch 
en heeft een betere genezingsgraad: 84%, 
tegenover 54% met de oude behandeling. 
De Wereldgezondheidsorganisatie raadt 
deze behandeling wereldwijd aan. 

2005 Grootste Belg
Damiaan wordt in Vlaanderen verkozen 
tot de ‘Grootste Belg’. 

2009 Heiligverklaring Damiaan 
Op 11 oktober 2009 wordt Damiaan heilig-
verklaard door het Vaticaan. Hij krijgt 
de naam ‘Sint-Damiaan van Molokaï’, en er 
vindt een plechtigheid plaats op het Sint-
Pietersplein in Rome. 

2010 Prinses Astrid erevoorzitster 
Damiaanactie
Prinses Astrid treedt in de voetsporen 
van Koningin Fabiola als erevoorzitster 
van Damiaanactie. Een rol die zij met veel 
overgave opneemt. 

2014 Damiaanactie bestaat 50 jaar
2014 is een speciaal jaar voor 
Damiaanactie. De organisatie wordt 50 jaar. 
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2017 Koninklijke titel 
Damiaanactie ontvangt de koninklijke 
titel. Deze wordt toegekend aan Belgische 
verenigingen die 50 jaar ononderbroken 
bestaan. Daarnaast worden nog enkele 
andere criteria nagestreefd: goed beheer, 
een niet-winstgevend doel, vitaliteit en 
bestendigheid van de vereniging.

Vandaag Wij blijven vechten
Net zoals Damiaan blijven we ons inzet-
ten om ook de kwetsbaarste mensen in 
de samenleving te helpen. En we stoppen 
niet voor we ons doel bereikt hebben: 
een wereld zonder lepra of tuberculose.

©
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Onze inspiratiefiguren 
Hoewel wij onszelf uitdagen om steeds met een frisse blik naar onze organisatie 
te kijken, blijft het werk van volgende inspiratiefiguren een belangrijke rol spelen 
voor onze werking: 

Damiaan

Jef De Veuster was een Belgische pater en missionaris, gebo-
ren en getogen in Tremelo. Hij vertrok in 1873 naar het eiland 
Molokaï, waar mensen met lepra naartoe gestuurd werden 
in afzondering. Hij bouwde een gemeenschap voor hen. Hij 
legde infrastructuur aan, en bouwde een echt, functione-
rend dorp voor de bewoners. Er bestond nog geen behan-
deling voor lepra, dus Damiaan kon de mensen toen niet 
genezen. Maar hij probeerde hun leven op alle manieren 
draaglijker te maken. Damiaan kreeg uiteindelijk zelf 
lepra en stierf aan de gevolgen van een longontsteking op 
49-jarige leeftijd.

Dr. Frans Hemerijckx

Dr. Frans Hemerijckx was een Vlaamse arts gespecia-
liseerd in lepra, en wordt gezien als de grondlegger van 
de moderne leprabestrijding. Hij was een van de eersten die 
zich verzette tegen de isolatie van patiënten. Het werkte 
stigmatiserend, pleitte hij, en bovendien kregen getrof-
fen personen hierdoor volgens hem niet de juiste zorgen. 
Hij richtte in 1954 ‘klinieken onder de bomen op’ in India, 
waarbij dokters voor het eerst tot bij de patiënt zelf gaan en 
niet omgekeerd. Dit principe passen we bij Damiaanactie 
vandaag nog steeds in alle programmalanden toe. 
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Raoul Follereau

De Franse schrijver, journalist en advocaat, Raoul Follereau, 
is de oprichter van Wereldlepradag en de stichting Raoul 
Follereau. Een organisatie die de strijd bevordert tegen 
lepra en armoede, en inzet op toegang tot onderwijs voor 
iedereen. Hij zette zich tijdens zijn leven in voor leprapati-
enten overal ter wereld. Hij was hun woordvoerder en gaf 
rond 1942 duizenden conferenties om geld in te zamelen. 
Met dit geld bouwde hij een gemeenschap voor mensen 
getroffen door lepra in Ivoorkust.

Dr. Claire Vellut

De Antwerpse dr. Claire Vellut was een arts gespeciali-
seerd in lepra. Ze werd in 1954 door dr. Frans Hemerijckx 
uitgenodigd om naar India te komen en mee het project 
‘klinieken onder de bomen’ op te zetten. In 1993 richtte 
dr. Claire Vellut, zelf medewerker bij Damiaanactie sinds 
lange tijd, Damien Foundation India Trust op, de Indische 
afdeling van de organisatie. In 2013 stierf ze op 87-jarige 
leeftijd. Ze behandelde meer dan 31.000 patiënten in 
Polambakkam, India.

Maar ook onze duizenden medewerkers, vrijwilligers, 
donateurs, partners en sympathisanten zijn een bron van 
inspiratie. De manier waarop zij met zoveel liefde onbaat-
zuchtig geven om hun medemens is mooi en begees-
terend, en inspireert ons in ons dagelijks werk. De geest 
van Damiaan leeft ook vandaag nog voort.
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Inspirerend

Mr. Lenaerts liet een nieuwe kliniek bouwen 
in India in naam van zijn overleden zus

In 2002 schonk mr. Lenaerts het legaat dat hij van zijn over-
leden zus, Margriet, kreeg aan Damiaanactie; een uitzon-
derlijk mooie som geld. Hij wilde dat hier een kliniek in 
India mee gebouwd werd, in naam van zijn overleden zus. 
Het Margaret Leprosy and TB Hospital opende eind 2002 
de deuren in het zuiden van Delhi. 

Het Margaret Leprosy and TB Hospital bereikt vandaag 
meer dan een miljoen mensen in New Delhi; een van 
de meest endemische regio’s voor lepra in Zuid-India. 
Tbc- en leprapatiënten worden hier gescreend, gediag-
nosticeerd en behandeld. Er werd ook een laboratorium 
geïnstalleerd zodat sputumstalen van vermoedelijke 
tbc-patiënten meteen onderzocht kunnen worden. In 2013 
kreeg de kliniek een nieuwe vleugel waarin leprachirurgie 
uitgevoerd wordt. 

Sinds de opening van het ziekenhuis werden er hier al 2044 
leprapatiënten behandeld, en 38.147 tbc-patiënten.
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Lepra 

Er is veel veranderd sinds de tijd van Damiaan. We weten nu welke bacterie lepra 
veroorzaakt, en hebben goede medicijnen die de ziekte relatief snel genezen. Toch 
maakt lepra nog veel slachtoffers, omdat mensen die ermee in aanraking komen vaak 
arm zijn en geen toegang hebben tot gezondheidszorg. Gelukkig is er Damiaanactie.

Minstens iedere 2 minuten krijgt 
iemand de diagnose lepra

6 miljoen mensen zijn vandaag 
levenslang invalide of worden 
gediscrimineerd 

Lepra bestaat nog in 150 landen 
ter wereld 

Bij een snelle behandeling heb 
je 99,9% kans op een volledige 
genezing 

Wat is lepra? 

Lepra is een eeuwenoude infectieziekte die het oppervlak-
kig gelegen zenuwstelsel aantast. Wanneer een besmet 
persoon ademt, hoest of niest komen er microdruppeltjes 
vrij waar de bacteriën in zitten. Adem je deze in, bestaat er 
een kans dat je ook besmet raakt. 

De eerste symptomen zijn gevoelloze vlekken op de huid. 
Start je geen behandeling op, kunnen er rampzalige 
gevolgen ontstaan: het verlies van gevoel in handen en 
voeten, handen die verstijven tot een klauw, voeten die 
over de grond slepen, afgestompte vingers en tenen, … 
Mensen met zulk soort letsels worden vaak uitgesloten en 
gestigmatiseerd door hun gemeenschap, maar ook door 
hun vrienden en familie. Ze zakken weg in eenzaamheid, 
en dikwijls ook in armoede. 

Drie infectieziektes, 
miljoenen slachtoffers
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Waarom Shezadi een einde aan haar leven 
wilde maken

Shezadi, een 20-jarige jonge vrouw uit India, heeft lepra. 
Toen haar familie het nieuws vernam, sloten ze haar uit. 
Shezadi kreeg het fysiek én mentaal zwaar te verduren. 
Ze probeerde vier keer zelfmoord te plegen, de laatste 
keer verloor ze hierbij haar been. Vandaag verblijft ze in 
een kliniek in New Delhi, waar ze verzorgd wordt door 
dr. Loreen van Damiaanactie. “Damiaanactie is nu mijn 
familie”, zegt Shezadi. 

Shezadi leert vandaag zelfstandig te wandelen met 
de beenprothese die ze van Damiaanactie kreeg. “Zodra 
ik genezen ben ga ik met mijn zus en broer samenwonen. 
En van Damiaanactie krijg ik een naaimachine, zo kan ik 
mijn eigen kledingwinkel openen”, blikt Shezadi vooruit.

Shezadi, India
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Tuberculose 

Tuberculose, of tbc, is een infectieziekte die vooral toeslaat op de longen. 
Een besmetting gebeurt via de luchtwegen, net zoals bij lepra. 

Symptomen:

langdurig hoesten (soms met bloed en slijm), verlies van 
eetlust en gewicht, nachtelijk zweten, pijn in de borst 
en uitputting. Tuberculose is heel besmettelijk, daarom 
worden patiënten vaak gemeden. Ze worden, net zoals 
bij lepra, uitgestoten door vrienden en familie en komen 
terecht in een spiraal van armoede en eenzaamheid. Als je 
niet op tijd behandeld wordt, kan je een resistente vorm van 
tbc ontwikkelen en zelfs sterven. Ook hier zijn de slachtof-
fers vaak de meest kwetsbare mensen in de maatschappij, 
zonder toegang tot goede gezondheidszorg. 

Iedere minuut sterven er 3 mensen aan tuberculose 

Jaarlijks raken 10 miljoen mensen besmet met tbc 

Elk land ter wereld heeft tbc-patiënten, ook België

Bij een snelle behandeling heb je 
85% genezingskans 
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Acht maanden oud en al resistent 
aan tbc-medicijnen

Makhissa (vandaag 4,5 jaar) uit Guinee kreeg een resistente 
vorm van tbc toen ze nog baby was. Het was haar moeder 
die haar besmette. Makhissa’s moeder haalde de strijd 
niet en haar vader stierf eerder al in een motorongeluk. 
De grootmoeder, Salimatou, nam de zorg voor haar klein-
dochter op zich. “Ik week geen seconde van haar zijde”, 
vertelt Salimatou. 

Salimatou was de broodwinner van het gezin van 10 perso-
nen. Maar omdat ze voor Makhissa zorgde kon ze niet 
meer werken. Damiaanactie schonk eten en kleren aan 
het gezin. Negen maanden later was Makhissa genezen. 
Damiaanactie hielp Salimatou haar eigen winkeltje openen, 
zodat ze weer zelfstandig geld kon verdienen. Vandaag is 
Makhissa een gezond, energiek en vrolijk meisje. “Ik ben 
Damiaanactie heel dankbaar”, besluit Salimatou.

Makhissa en haar grootmoeder Salimatou, 
Guinee 
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Leishmaniasis 

Leishmaniasis wordt veroorzaakt door een bloedparasiet die zich nestelt in 
een gastheer, een zandvlieg. De parasiet kan in ons lichaam terecht komen 
wanneer we gestoken worden door de besmette zandvlieg. 

Damiaanactie bestrijdt de vaakst voorkomende vorm: 
cutane leishmaniasis.

De symptomen lijken op die van lepra: chronische zweren, 
littekens op zichtbare plaatsen en minder beweeglijke 
gewrichten. Leishmaniasispatiënten worden, net zoals 
leprapatiënten, uitgesloten en geweerd. Het zijn vooral 
de meest kwetsbare mensen die besmet raken met 
de ziekte. Zij hebben vaak geen toegang tot kwalitatieve 
medische hulp en kunnen zich niet altijd tijdig verzorgen. 

17 miljoen mensen raken jaarlijks besmet met 
leishmaniasis

Iedere dag sterven er meer dan 80 mensen aan 
de ziekte

De ziekte is aanwezig in 1 land op de 2 

Bij een snelle behandeling heb je meer dan 85% 
genezingskans 
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Yorlène in Nicaragua genas 
van leishmaniasis, dankzij 
dr. Bravo van Damiaanactie. 
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 Latijns-Amerika

Latijns-Amerika is voorlopig het enige deel van de wereld 
waar we leishmaniasis bestrijden. In Bolivia, een project 
dat we in 2016 startten, bestrijden we vandaag alle drie 
de ziektes. En dat is uitzonderlijk!

 
 Afrika

Op het Afrikaans continent hebben we de meeste projec-
ten, en verzorgen we het grootste aantal tuberculosepati-
enten. De Democratische Republiek Congo was het eerste 
land waar we tbc behandelden, en is vandaag uitgegroeid 
tot een van onze grootste programma's. 

 Azië

We begonnen ons verhaal in India. Een land dat meer 
dan de helft van alle leprapatiënten wereldwijd telt. 
Vandaag zijn we ook actief in Bangladesh en Nepal; 
in deze twee landen kregen lepra en tbc vrij spel door 
de gebrekkige gezondheidszorg.

 België

In Brussel helpen we dakloze tbc-patiënten. Een project 
dat we opzetten met BELTA; de Belgische tbc-koepelorga-
nisatie. Maar België is ook de plaats waar duizenden vrijwil-
ligers, donateurs, mensen die een legaat nalaten, partners 
en sympathisanten hun hart openen voor Damiaanactie. 
Hun inzet verricht wonderen wereldwijd.

Hier werken wij aan 
een betere wereld 
 
Damiaanactie helpt vandaag op vier continenten; in veertien overzeese landen en in 
België. Maar dat doen we natuurlijk niet alleen. Mensen zoals u zijn het kloppend hart 
van onze vereniging. U helpt Damiaanactie elk jaar meer dan 300.000 mensen met 
lepra, tbc of leishmaniasis op te sporen en te behandelen. U doet wat Damiaan in zijn 
tijd nog niet kon: getroffen personen écht genezen. 
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“Het beste wat we in ons hebben, is iets 
van Damiaan” 
Jean-Pierre Schenkelaars vergezelde - in pré-coronatij-
den - Prinses Astrid naar Nepal. De prinses, die ere-voor-
zitster is van Damiaanactie, bezocht er een lepracentrum 
van Damiaanactie in Kawasoti. 

“Wat me daar het meest heeft getroffen was het contact 
van de prinses met de patiënten. Ze gaf hen uitdrukke-
lijk de hand en nam de kindjes in de armen.
In een land waar mensen met lepra ‘untouchable’ 
zijn, was dit een sterk non-verbaal statement tegen 
stigma. De volgende dag stonden de Nepalese kranten 
er vol van: dat een 'royal' dit had ‘aangedurfd’, men kon 
het nauwelijks geloven. Haar benadering kwam van 
het diep menselijke, en zette een vergeten ziekte als 
lepra in Nepal weer op de kaart.” 

Miljoenen euro’s

Nepal telt meer dan 28 miljoen inwoners. Bijna 30% van 
de populatie leeft onder de armoedegrens. Hierdoor komt 
er nog altijd veel lepra en tbc voor. Wanneer de noden 
hoog zijn, is het een kunst om met beperkte middelen 
veel te doen.  

De werking van 
Damiaanactie in Nepal,
door de bril van …

Dr. Jean-Pierre Bon 

Schenkelaars

Arts, lid van de Raad van Bestuur 
van Damiaanactie, en voormalig 
voorzitter. Sinds 1986 zetelt hij 
ook in de Algemene Vergadering 
van Damiaanactie.

Damiaanactie met Prinses 
Astrid naar Nepal
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“Ook dat liet een ongelooflijke indruk na. Niet alleen op 
mezelf, maar ook op de prinses en de aanwezige jour-
nalisten. Met slechts een paar honderdduizend euro 
steun per jaar slaagt het Damiaanactie-team in Nepal 
erin om een brede en efficiënte medische werking uit 
te bouwen rond lepra en tbc. Heel indrukwekkend, 
vooral als je dat vergelijkt met andere wereldgezond-
heidscampagnes waar men vaak miljoenen euro’s ter 
beschikking heeft.” 

Natuurramp

Volgens Schenkelaars zit de kracht van Damiaanactie 
in de inventieve spirit van de lokale medewerkers én in 
een duurzame langetermijnstrategie:

“Toen het team in Nepal aan de slag ging, op vraag van 
de lokale autoriteiten, was dat voor een lange termijn”, 
vertelt Schenkelaars. “Alleen zo kun je ter plaatse 
iets uitbouwen, vertrouwen winnen, en een duurzaam 
verschil maken. De lokale artsen en verplegers van 
Damiaanactie spelen een cruciale rol. Het zijn exper-
ten die het terrein als geen ander kennen, en zo slim 
kunnen inspelen op uitdagingen. Wat er ook gebeurt 

- een natuurramp, een politieke crisis of covid-19 – ze 
zorgen ervoor dat de medische werking blijft doorlopen.”  

Profetisch visionair Damiaan

Het is niet voor niets dat de dokters en verplegers van 
vandaag wel eens met Damiaan worden vergeleken. Ook 
Schenkelaars is geïnspireerd door het grote boegbeeld 
van Damiaanactie:

“Dat 100% engagement van Damiaan, waarbij hij alles 
achterliet om zich voor mensen met lepra in te zetten, 
die volharding, dat absolute, het rebelse ook, dat 
spreekt me aan. Zo ook zijn moderne aanpak en open 
manier van denken. Voor zijn tijd was Damiaan eigen-
lijk profetisch visionair. Ik ben er zeker van dat de bron 
van zijn energie de liefde is. Dat is wat alles overbrugt. 
Anders heeft het bestaan maar weinig zin. Eigenlijk 
hebben we allemaal iets van Damiaan in ons, denk ik. 
Het beste wat we in ons hebben, is iets van Damiaan.”
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Succesverhalen
Samen hebben we al heel wat verwezenlijkt

Damiaanactie vecht tegen lepra en tuberculose, en andere verwaarloosde infectie-
ziektes. Maar dat doen wij natuurlijk niet alleen. Sinds het begin kunnen wij rekenen op 
de steun van tal van toegewijde donateurs, zoals u, en vrijwilligers. En samen hebben 
wij al heel wat verwezenlijkt. 

Kijkt u maar even naar volgende voorbeelden

In 2017 bouwden negen Belgische ondernemers samen 
met Damiaanactie een nieuwe kliniek voor de behande-
ling van multiresistente tuberculose in Ibadan, Nigeria.

De 9 maanden behandeling, een behandeling voor multi-
resistente tbc die ontdekt werd door Damiaanactie, 
zorgde er in Niger al voor dat het genezingspercentage 
van 50% naar 87% sprong! De WHO raadt deze behande-
ling vandaag wereldwijd aan.



25

S
U

C
C

E
S

V
E

R
H

A
LE

N

Tijdens de Covid-19-pandemie in 2020 hielpen onze 
teams op het terrein verschillende overheden bij 
het sensibiliseren en informeren rond de ziekte, en we 
voorzagen extra voedselpakketten voor mensen met 
lepra en tbc die hun job kwijtraakten door corona.

Na het zien van een tv-reportage over een leefgemeen-
schap (een ‘leprakolonie’, zoals dat vroeger genoemd 
werd) voor mensen met lepra in Nigeria, besliste 
een dame uit Brussel € 30.000 te schenken. Daarmee 
werden de woon- en leefomstandigheden van de bewo-
ners aanzienlijk verbeterd. Meer dan 100 mensen werden 
zo geholpen.
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In Nellore, India, bouwden we samen met vrijwilligers 
uit België een nieuw hospitaal voor de behandeling van 
mensen met lepra. 

Verschillende overheden doen beroep op de expertise 
van onze artsen bij het uitvaardigen van nationale richtlij-
nen voor de behandeling van lepra en tbc in een land.
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En dit zijn slechts enkele voorbeelden. Wij willen u van 
harte danken voor uw interesse in onze organisatie, en voor 
uw overweging om Damiaanactie op te nemen in uw testa-
ment. Samen kunnen we mooie dingen verwezenlijken. 

15.000 kilometer, zoveel liepen de tijgers van 
Damiaanacties Tiger Team samen tijdens de virtuele 
20 km door Brussel in 2020. De opbrengst hiervan ging 
naar dakloze tbc-patiënten in Brussel om hen extra te 
beschermen tijdens de Covid-19-pandemie. 

264.888 patiënten startten in 2019 een behandeling op 
met de hulp van Damiaanactie.
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Uw legaat: dit beloven wij u plechtig 

U overweegt om Damiaanactie in uw testament op te nemen? Wij zijn u enorm dankbaar, 
want zo zet u zich nog lange tijd in voor het lot van mensen met lepra en tuberculose, 
zelfs wanneer u er niet meer bent. Wij doen u alvast graag enkele plechtige beloften: 

1 U bepaalt het tempo

Wij beseffen dat uw testament een persoonlijke aangele-
genheid is waarover u pas beslist wanneer de tijd rijp is. 

2 Wij staan voor u klaar 

U kunt altijd bij Damiaanactie terecht met al uw vragen. 
Een toegewijd team van experten staat voor u klaar.

3 U maakt de keuzes 

Uw wensen zijn onze leidraad. Wij bieden advies en 
ondersteuning bij de voorbereiding van uw wilsbeschik-
king via testament.

4 Wij volgen op

Samen met de notaris zien wij toe op de uitvoering van 
uw testament na uw overlijden. Uw laatste wens wordt in 
alle zorgvuldigheid en met het volste respect opgevolgd.

5 U creëert een maximale 
impact 

Wij doen er alles aan om met uw legaat een zo groot 
mogelijke impact te creëren in de levens van mensen 
met lepra en tbc.

6 Professionalisme

Uw eerste contactpunt, Helena, en onze juriste, Pascale, 
verzekeren u dat alle formaliteiten professioneel en met 
expertise geregeld worden.
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Veelgestelde vragen

? WIE KAN NALATEN AAN EEN GOED DOEL?

Iedereen die wilsbekwaam (gezond van geest) is kan 
nalaten aan een goed doel als Damiaanactie. Afhankelijk 
van uw situatie kan een deel van uw vermogen voor-
behouden zijn voor de reservataire erfgenamen (echt-
geno(o)t(e) en kinderen). Wat overblijft kan u naar keuze 
nalaten via testament.

? IS EEN TESTAMENT ALTIJD NODIG?

Als u een deel (of het geheel) van uw vermogen wil nalaten 
aan Damiaanactie moet u hiervoor altijd een testament 
opstellen. Damiaanactie is niet automatisch begun-
stigd, zoals wettelijke erfgenamen dat zijn. Als u niets 
regelt via testament, wordt uw erfenis verdeeld volgens 
de wettelijke regeling.

? IS HET NOODZAKELIJK OM UW NOTARIS IN 
TE SCHAKELEN BIJ HET OPSTELLEN VAN UW 
TESTAMENT?

Neen. U kan perfect kiezen voor een ‘eigenhandig’ testa-
ment. Om geldig te zijn moet het handgeschreven zijn, en 
moet u zeker de datum en uw handtekening vermelden. 
Toch raden we u aan om een beroep te doen op uw notaris 
en te kiezen voor een ‘authentiek’ testament. De notaris zal 
u nuttige tips geven en biedt de garantie dat uw testament 
zeker geldig is. Bovendien wordt uw testament dan ook 
geregistreerd. Dit biedt de beste garantie dat uw testament 
niet verloren gaat en dat uw wilsbeschikking wel degelijk 
wordt uitgevoerd.

? WAT IS HET VERSCHIL TUSSEN EEN 
TESTAMENT EN EEN LEGAAT?

Een testament is het document waarin u bepaalt hoe uw 
vermogen na uw overlijden wordt verdeeld.

Een legaat is de geldsom of de goederen die u via uw testa-
ment toebedeelt aan welbepaald(e) perso(n)e(n) of aan 
een goed doel zoals Damiaanactie.
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? WELKE VERSCHILLENDE LEGATEN ZIJN ER?

Een algemeen legaat
U legateert uw volledige vermogen (of het beschik-
baar deel) in zijn geheel aan Damiaanactie. 

Een bijzonder legaat
U legateert een welbepaalde geldsom 
of een welbepaald goed uit uw vermogen 
(vb. een appartement, een effectenportefeuille) 
aan Damiaanactie.

Een legaat ten algemenen titel
U legateert een deel van uw vermogen aan 
Damiaanactie (vb. een derde van uw vermogen, of 
alle onroerende goederen).

Belangrijk: legaten kunnen onderling 
gecombineerd worden

Bijvoorbeeld: een algemeen legaat aan Damiaanactie, 
waarbij Damiaanactie verplicht is één of meerdere bijzon-
dere legaten uit te keren aan (een) welbepaalde perso(n)
e(n). Indien dit bijzonder legaat vrij van erfbelasting moet 
worden uitgekeerd, spreekt men van een DUO-legaat. 
Damiaanactie betaalt dan alle erfbelasting, ook die op 
het bijzonder legaat.

? WELKE GEGEVENS HEB IK NODIG BIJ HET 
OPMAKEN VAN EEN TESTAMENT?

Om een legaat aan Damiaanactie toe te kennen hebt 
u volgende gegevens nodig: 
Damiaanactie vzw, Leopold II-laan 263, 1081 Brussel
Ondernemingsnummer: 0406.694.670

? HOE ZWAAR ZAL DE ERFBELASTING WEGEN?

Erkende vzw’s zoals Damiaanactie genieten van een verlaagd 
tarief in de erfbelasting  (8,5% in Vlaanderen, en vanaf juli 
2021 wordt dit zelfs 0%. 7% in Brussel en Wallonië).

? KAN IK VERANDEREN VAN MENING?

Uw testament is steeds herroepbaar, ongeacht of u koos 
voor een eigenhandig of authentiek testament. Enkel 
de laatste versie van uw testament zal uitgevoerd worden, 
indien u daarin vermeldt dat de vorige worden herroepen.

? MOET IK DAMIAANACTIE OP DE HOOGTE 
BRENGEN VAN MIJN PLANNEN?

Dat mag u zelf kiezen.  Geen probleem als u dat liever niet 
doet. Wij vinden het natuurlijk wel leuk u te kunnen bedan-
ken, en u te laten zien wat wij met uw steun kunnen reali-
seren. Maar de keuze is helemaal aan u.



32

V
E

E
LG

E
S

TE
LD

E
 V

R
A

G
E

N

? HOE ZAL MIJN NALATENSCHAP WORDEN 
BEHEERD DOOR DAMIAANACTIE? 

Damiaanactie schenkt de grootste zorg aan een correcte 
afhandeling van uw nalatenschap, in volledig respect voor 
uw wilsbeschikking. Dit gebeurt door onze jurist in samen-
werking met uw notaris. 

? WILT U MEER INFO?

Vraag dan de meer technische brochure Nalaten bij testa-
ment aan Damiaanactie. Wat? Waarom? Hoe? Beknopte 
leidraad met nuttige informatie, praktische tips en voor-
beelddocumenten aan. 

U ontvangt deze brochure gratis, vrijblijvend en in alle 
discretie. 

Bel met Helena Schalenbourg
op haar rechtstreeks telefoonnummer 02/422 59 34
of haar gsm-nummer 0470/10 10 50
of mail naar helena.schalenbourg@damiaanactie.be 

Wij bezorgen u – geheel vrijblijvend – alle informatie.
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Wij staan voor u klaar 

“Ik heb mijn engagement voor Damiaanactie met de paple-
pel meegekregen. Als klein meisje verkocht ik stiftjes, 
en sinds mijn 18de getuig ik tijdens de campagnemaand 
van Damiaanactie over het fantastisch medisch werk van 
onze dokters en verplegers op het terrein. Het is een hele 
eer dat ik mensen mag helpen die erover nadenken om 
Damiaanactie in hun testament op te nemen, en hen mag 
informeren over de mooie projecten die we dankzij hun 
legaat kunnen realiseren.”

Voor meer informatie over legaten, geef Helena een seintje. 
Ze beantwoordt met plezier en in alle discretie uw vragen.

+32(0)2 422 59 34
        +32(0)470 10 10 50

helena.schalenbourg@damiaanactie.be

“Mensen die Damiaanactie steunen via hun testament 
hebben daar vaak specifi eke beweegredenen voor. Niet 
zelden speelt de fi guur van Damiaan daarbij een belangrijke 
rol. Het is voor mij bijzonder om hen daarbij discreet, maar 
juridisch heel concreet, te kunnen informeren. Per tele-
foon of via een persoonlijk gesprek bij hun thuis of op ons 
secretariaat. Hun wens als erfl ater staat hierbij centraal. 
Zo kunnen zij met een gerust hart en in volle overtuiging 
een besluit nemen.

In een latere fase zorg ik ervoor dat de wilsbeschikking 
correct, snel en respectvol wordt uitgevoerd. Zo draagt 
elk legaat aan Damiaanactie optimaal bij tot het genezen 
van veel mensen.”

Wenst u een huisbezoek of een persoonlijk gesprek met 
onze juriste Pascale? Neem dan contact op met Helena.

Helena Schalenbourg
Contactpersoon

Pascale Decoene
Juriste 

W
IJ S

TA
A

N
 VO

O
R

 U
 K

L
A

A
R



35

W
IJ

 S
TA

A
N

 V
O

O
R

 U
 K

L
A

A
R

©
 L

ay
la

 A
er

ts
 



36

D
A

N
K

 U

Dank u

U toont interesse in mensen met lepra, tuberculose en 
leishmaniasis en overweegt aan hen na te laten in uw testa-
ment. En dat is voor ons een hele eer. Bovendien geeft u 
blijk van vertrouwen in onze organisatie, en dat is iets wat 
wij een leven lang zullen koesteren. 

U wilt zekerheid 

Uw testament is één van de belangrijkste documenten uit 
uw leven. Het is dan ook cruciaal dat u de tijd neemt om 
hier goed over na te denken, en u voldoende te informeren. 
U wilt natuurlijk de zekerheid dat alles goed geregeld is. 

Daarom staan wij met een toegewijd team klaar om naar 
u te luisteren en u te begeleiden. Dat kan via de telefoon, 
maar ook via een persoonlijk gesprek bij u thuis of op 
ons kantoor.

In de voetsporen van Damiaan 

U kunt mensen met lepra en tuberculose weer een waardig 
bestaan geven, zelfs wanneer u er niet meer bent.

En dat is precies wat Damiaan ook wenste, en waar hij hard 
voor werkte tijdens zijn leven. Dat de zorg verdergezet zou 
worden, zelfs wanneer hij er niet meer was. Dat mensen 
met lepra niet in de steek gelaten zouden worden. 

Als u in die richting denkt, zijn wij er om u bij te staan met 
raad en daad. Uiteraard geheel vrijblijvend en zonder 
verdere verplichtingen.

Helena Schalenbourg
Contactpersoon

+32(0)2 422 59 34
        +32(0)470 10 10 50

helena.schalenbourg@damiaanactie.be

Pascale Decoene 
Juriste
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“De toekomst zag er somber 
uit voor Nadège. Maar iedere 
dag bracht een vrijwilliger 
van Damiaanactie haar 
medicijnen. Een maand later 
was ze aan de beterhand.”

- Eddy Merckx, 
ere-ambassadeur van Damiaanactie
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