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We geven niet op! Nooit!
2021 was voor Damiaanactie een jaar van bijzonder veel veerkracht. 
Onze teams hebben echt hun tanden laten zien tijdens de verschillende 
crisissen. Knap werk, iedereen!

Om te beginnen was er de coronacrisis. Onze jaarlijkse inzamelactie 
van januari viel in volle lockdown, waardoor onze medewerkers en 
vrijwilligers dubbel zo hard moesten werken om het risico op lagere 
inkomsten te compenseren. Daarnaast was er de crisissituatie in  
de Longtinstraat. Gelukkig kwam er uiteindelijk een goede oplossing  
uit de bus voor de krakers in het gebouw. 

Dankzij ons goede beheer, de volharding van alle betrokkenen en  
de niet-aflatende inzet van onze vrijwilligers en donateurs hebben we 
het jaar toch mooi afgesloten. Onze begroting is in evenwicht. 

We hebben bovendien niet getwijfeld om bijna 1 miljoen euro van onze 
eigen reserves (500.000 euro in 2021 en de rest in 2022) te investeren 
om onze infrastructuren in de programmalanden duurzamer en 
ecologischer te maken.

En 2022? Het belooft opnieuw een jaar vol uitdagingen te worden. 
Door de onzekere context waarin we leven (inflatie, oorlog in Oekraïne, 
enorme stijging van de energieprijzen), zou het kunnen dat mensen meer 
op zichzelf gefocust zijn, ook in België. Maar de zieke mensen die we 
wereldwijd steunen, hebben ons nu meer dan ooit nodig.

Ik heb dit met mijn eigen ogen gezien toen ik in oktober 2021 in Nigeria 
was. We leveren echt fantastisch werk in de programmalanden.  
Onze artsen, verpleegkundigen en ons zorgpersoneel spelen een cruciale 
rol in het leven van de patiënten. Ook zij hebben blijk gegeven van moed 
en vindingrijkheid, want families hadden er zwaar te lijden onder de 
gevolgen van COVID-19. Om hen op lange termijn te blijven helpen, werkt 
Damiaanactie aan allerlei initiatieven om kosten te besparen en vooral 
nieuwe inkomsten te genereren. Schitterend nieuws!

Voor mij persoonlijk was 2021 het laatste volledige jaar aan het 
hoofd van Damiaanactie. Als CEO heb ik alles op alles gezet om de 
fundamenten van onze organisatie te versterken, haar zo goed mogelijk 
voor te bereiden op de komende jaren en een goede start te creëren voor 
de persoon die de fakkel van mij overneemt. Ik wens mijn opvolger veel 
succes in dit prachtige avontuur.

Onze strijd tegen ongelijkheid en tegen tuberculose, lepra en 
leishmaniasis is meer dan ooit aan de orde. En we hebben hierbij jouw 
steun nodig!

Veel leesplezier,
Ludo Van den Kerckhove*

Damiaanactie, onder de Hoge Bescherming 
van H.K.H. Prinses Astrid van België

Onze impact 
op de wereld  
in 2021

283.247  
nieuwe gevallen opgespoord 
in de landen waar we  
actief zijn
• Lepra : 19.295

• Tuberculose : 261.757
• Leishmaniasis : 2.195

14  
programmalanden, 
samen goed voor 
407 miljoen inwoners

38.282  
patiënten geholpen dankzij 
onze projecten en onze lokale 
initiatieven
• Lepra : 28.154
• Tuberculose : 6.017
•  Multiresistente tuberculose : 3.928
• Leishmaniasis : 183 

3 
behandelde ziektes
• Lepra
• Tuberculose
• Leishmaniasis

240.759 
patiënten genezen  
in de landen waar we 
actief zijn

26  
lopende 
onderzoeksprojecten  

Meer dan 

1.000 
lokale 
medewerkers

15.000  
vrijwilligers

* Is op 15 maart 2022 afgetreden.2 3



Onze bestaansreden
Ieder mens heeft recht op een waardig leven 
en een goede gezondheid

Onze ambitie
Ons 100% inzetten om de doelstelling  
van de UN voor 2030 te realiseren, namelijk 
een einde stellen aan tuberculose en  
aan verwaarloosde tropische ziektes, zoals 
lepra en leishmaniasis.

  Ongelijkheid blijft een groot mondiaal 
probleem. Ik ben dan ook bijzonder dankbaar 
dat ik voor een organisatie mag werken die 
het woord ‘actie’ in haar naam trouw blijft.  

—  Dr Lena Fiebig, Afdelingsverantwoordelijke Programma’s  
bij Damiaanactie

Onze strategie
Toegang tot gezondheidszorg als hefboom voor 
een eerlijkere wereld.

Factoren als armoede, ondervoeding en slechte 
leefomstandigheden werken de verspreiding 
van infectieziektes in de hand. 

We willen iedere patiënt de beste 
kans op genezing bieden door middel 
van diagnosestelling, behandeling en 
kwaliteitszorg. Tegelijk organiseren we 
sensibiliseringscampagnes en opleidingen, 
investeren we in onderzoek en voeren we 
gerichte medische acties. 

En we gaan nog een stapje verder!  
Wat we doen, past in het kader van een 
holistische benadering voor het wegwerken 
van alle struikelblokken die de patiënt op zijn, 
haar weg naar genezing tegenkomt. 

Dit omvat sociaaleconomische steun aan 
de kwetsbaarste groepen, de strijd tegen 
discriminatie, en duurzame partnerschappen 
met lokale organisaties, nationale 
gezondheidsstructuren, autoriteiten en ngo’s 
die actief zijn in de programmalanden.

Onze waarden

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

We sporen slachtoffers op, vaak in de meest afgelegen gebieden. We helpen hen 
genezen, en geven hun extra sociaaleconomische hulp. Bovendien zetten we ook  
in op wetenschappelijk onderzoek, informeren we de bevolking, vechten we tegen 
het stigma rond de ziektes, en leiden we lokaal personeel op.

Onze filosofie 
•  Damiaanactie komt enkel tussen op vraag 

van de lokale autoriteiten. Zij weten het beste 
waar en wanneer er medische hulp nodig is.

•  Damiaanactie zet enkel in op 
langetermijnprojecten om een einde stellen 
aan tuberculose en aan verwaarloosde 
tropische ziektes, zoals lepra en 
leishmaniasis.

•  In de programmalanden werken we 
voornamelijk met lokaal personeel (99%).  
Zij spreken de taal van de patiënten en 
winnen makkelijker hun vertrouwen.

•  Wij trekken ons terug wanneer het land 
autonoom in staat is patiënten technisch, 
medisch en financieel te behandelen, en dus 
een blijvende impact kan garanderen.

Meer weten? 
Ga naar 

damiaanactie.be 

•  Elke 2 minuten 
krijgt iemand te horen  
dat hij of zij lepra  
heeft

•  Miljoenen mensen  
hebben geen toegang 
tot kwalitatieve 
gezondheidszorg

•  Elke dag overlijden 
er 650 kinderen aan 
tuberculose

Pluralisme      Onafhankelijkheid      Integriteit                 Verantwoordelijkheid      Respect
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Hoogtepunten van 2021  

  Campagne ‘Ontmasker lepra’
 In januari 2021 stond actieve 
opsporing centraal in onze jaarlijkse 
campagne tegen lepra. 

Deze actie bereikte meer dan  
5 miljoen mensen via het tv-
journaal, het radionieuws, en de 
online en offline pers. 

Het resultaat? Een stijging van 
het aantal giften via de website 
campagne.damiaanactie.be. 
Bravo aan onze teams en bedankt 
aan alle donateurs!

•  360°-campagne (online 
en offline)

•  Geraamd doelpubliek:  
5 miljoen Belgen 

•  Aantal bezoekers op onze 
website: verdubbeld

•  Stijging van de online 
giften (tussen 2020 en 
2021): 2,75 keer zoveel

Faites un don
BE05 0000 0000 7575

actiondamien.be

Dépistons la maladie,
donnons une chance à Mara.

Toutes les deux minutes, une personne apprend qu’elle a la lèpre. 

Éditeur responsable : Ludo Van den Kerckhove, Boulevard Léopold II, 263, 1081 Bruxelles

A3_FR_OK.indd   1A3_FR_OK.indd   1 19/10/20   11:1119/10/20   11:11

Fantastische inzet  
van onze vrijwilligers  
Werkelijk niets kan hen 
tegenhouden. 

Onze vrijwilligers bleven ook  
tijdens de COVID-19-periode niet 
stilzitten! 

Aangezien ze geen stiften op straat 
konden verkopen, gingen ze  
op  zoek naar alternatieven: het 
verdelen van duizenden flyers 
tijdens de campagne, de verkoop 
van onze producten op de 
zomermarkten (in Vlaanderen)  
of de traditionele aardbeienmarkt  
(in Jollain-Merlin). 

Jullie waren fantastisch! 
Duizendmaal dank aan iedereen!

•  59.000 flyers deur-aan-
deur verspreid

•  69 verkoopstands op 
lokale markten

•  Meer dan 403 kg 
aardbeien verkocht (of 
meer dan 800 bakjes, als 
dat meer zegt) Leerkracht? 

Bestel ons gratis 
educatief pakket via 
damiaanactie.be/scholen. 
Maak een account aan 
en krijg toegang tot ons 
speciale platform. 

Vlindereffect op scholen
De horizon van jongeren 
verruimen en hen de wereld leren 
begrijpen, zodat ze hun plek erin 
kunnen vIndian en eigen keuzes 
kunnen maken. Dat is het doel  
van ons lespakket. 

In 2021 werd het lespakket 
in een nieuw jasje gestopt 
met een animatiefilm voor 
kinderen vanaf het 1e leerjaar 
en een documentaire (‘Het 
vlindereffect’) voor iets oudere 
kinderen (3e leerjaar tot 2e 

middelbaar). 

Dank aan Sien Wynants en haar 
jonge assistenten voor hun 
deelname!

Wereldtuberculosedag
“Trek onze sokken aan en toon 
ons je mooiste voetendans!” 

Ter gelegenheid van 
Wereldtuberculosedag 
lanceerde Damiaanactie een 
innovatieve uitdaging via 
sociale media. 

De ‘sockdance’-video en de 
bijbehorende slogan ‘Blaas 
tuberculose van haar sokken’ 
maakten furore op Instagram, 
TikTok en Facebook. 

Influencers deelden onze 
boodschap en ons persbericht 
werd opgepikt, zodat we maar 
liefst 1,6 miljoen mensen 
bereikten.

Damien Games 
Plezier, sport, veel solidariteit 
en een prachtige prijzenpot. 
Ziehier de ingrediënten van de 
Damien Games! 

In maart 2021 namen  
1.200 leerlingen van de 
Federatie Wallonië-Brussel deel 
aan deze virtuele loopwedstrijd 
voor Damiaanactie. 

Net als onze ambassadeurs 
Manzul en Malik gaven ze het 
beste van zichzelf, want al 
lopend zamelden ze bijna  
€ 30.000 in. 

Petje af!
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Damiaanactiedag
Na meerdere virtuele ontmoetingen 
(COVID-19, weet je wel...) was het 
fijn om op zaterdag 20 november 
2021 al onze vrijwilligers in het echt 
terug te zien in Brussel. 

In het gezelschap van de 
medewerkers van Damiaanactie 
drukten ze hun engagement 
tegenover onze organisatie uit en 
praatten ze over nieuwe uitdagingen. 
Kortom, het was heel gezellig.

Een goede afloop  
voor de krakers van  
de Longtinstraat  
Meer dan 200 krakers 
zochten in 2021 onderdak 
in het leegstaande gebouw 
van Damiaanactie in de 
Longtinstraat in Jette. 

Na talrijke werkvergaderingen 
en gesprekken werd een goede 
oplossing gevonden om alle 
betrokken personen aan een 
veilig en waardig onderkomen  
te helpen. 

Hoogtepunten van 2021  

Actieve opsporing: een 
recordjaar voor tuberculose 
Conflicten, gezondheidscrisissen, 
afgelegen plekken... Welke 
moeilijkheden zich ook stellen, 
Damiaanactie blijft niet bij de pakken 
zitten! In 2021 hielpen onze teams 
bij de opsporing van meer dan 
260.000 nieuwe tuberculosegevallen. 

Dat zijn er 40.000 meer dan vorig 
jaar. De meeste gevallen werden 
geregistreerd in de Democratische 
Republiek Congo, India, Nigeria 
en Bangladesh. Het gaat om het 
hoogste cijfer van de laatste 8 jaar, 
maar tegelijk betekent dit hoop op 
genezing voor alle patiënten. 

Noodhulp in de 
Democratische Republiek 
Congo
In de Democratische Republiek 
Congo voeren lokale medische 
teams van Damiaanactie opnieuw 
met de vlinderboot naar afgelegen 
gebieden om mensen met lepra  
op te sporen. 

In Goma, in het oosten van het 
land, hebben we leprapatiënten 
bovendien geholpen met de 
heropbouw van hun huizen, 
die bij de uitbarsting van de 
vulkaan Nyiragongo in mei 2021 
beschadigd raakten.

Voedselpakketten in India
Tijdens de tweede COVID-19-golf 
in India werden noodfondsen 
vrijgemaakt om hulp te bieden 
aan dagloners getroffen door 
tuberculose of lepra. 

Die mensen konden niet meer 
werken en hadden dus ook geen 
geld meer om eten te kopen. 

Meer dan 6 maanden lang verdeelde 
ons team voedselpakketten onder 
240 gezinnen die in extreme 
armoede leefden. 

Opening van het Midpoint 
ziekenhuis in Nepal
 In het district Madhyabindu in Nepal 
werd het doorverwijzingscentrum 
Midpoint, waar patiënten met 
multiresistente tuberculose zullen 
worden behandeld, officieel geopend. 

Ook het centrum van Kailali opende 
– met enige vertraging door COVID-19 
– zijn deuren. Dankzij financiering 
van Novartis konden we eveneens 
het ondersteuningsprogramma in 
het kader van COVID-19 op poten 
zetten. Daarnaast konden we het 
opsporingswerk op het terrein, dat 
door de gezondheidscrisis was 
opgeschort, hervatten.  
Dit werk omvat onder meer de 
poliklinische behandeling van 
resistente tuberculose, die in twee 
districten werd getest. 

Stijging van het aantal 
tuberculosegevallen  
in Brussel  
Tuberculose slaat op de meest 
onverwachte plaatsen toe.  
Ook Brussel blijft niet gespaard. 
In 2021 stelden de teams van het 
Belta-project 294 nieuwe gevallen 
vast in de Belgische hoofdstad. 

Belta verstrekt gratis 
geneesmiddelen aan mensen 
met tuberculose. Samen met 
de vereniging ‘Vrienden van het 
Huizeke’ financierden wij hun 
onderdak.  Zo kunnen ze in een 
veilige, aangepaste omgeving 
herstellen van hun ziekte.

Duurzame  
investeringsplannen
Om de langetermijnkosten in 
de landen waar we actief zijn 
te drukken, hebben we beslist 
om bijna € 1 miljoen van onze 
reserves te investeren in tientallen 
toekomstgerichte initiatieven, zoals 
de aankoop van kantoorruimtes in 
plaats van te huren (in Burundi), 
de renovatie van ziekenhuizen (in 
Bangladesh) of de installatie van 
zonnepanelen ter vervanging van 
dure, vervuilende generatoren  
(in de Democratische Republiek 
Congo, de Comoren, Burundi, 
Guinee en Nigeria). 

De investeringsplannen die in elk 
land voorzien zijn, worden er tot 
eind 2022 uitgevoerd.
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Sensibilisering in  Nicaragua
In Nicaragua was het aantal 
sterfgevallen door COVID-19 
volgens officiële cijfers laag 
in vergelijking met andere 
landen in de regio. Maar de 
gezondheidscrisis bracht wel 
een aanzienlijke daling in de 
opsporing van nieuwe gevallen van 
tuberculose en multiresistente 
tuberculose met zich mee. 

Om de bevolking de symptomen 
te leren herkennen, en opdat ze 
zich tijdig zouden laten verzorgen, 
werden de sensibiliseringsacties 
opgedreven, onder meer op de 
markten in de hoofdstad Managua. 
 

Nieuwe behandeling  
in Bolivia  
Ook in Bolivia leidde de COVID-
19-pandemie tot een aanzienlijke 
daling van het aantal vastgestelde 
tuberculosegevallen. 

Om het slaagpercentage van 
de behandelingen te verhogen, 
implementeerde Damiaanactie  
een globaal ondersteunings-
programma voor patiënten  
(met inbegrip van voedselhulp) in 
10 gezondheidsinstellingen. 

In de strijd tegen leishmaniasis 
wierp de intralesionale 
behandeling, waarbij aangetaste 
plekken op de huid direct worden 
behandeld, zijn vruchten af. 

Deze techniek is niet enkel minder 
toxisch en korter, maar levert ook 
een genezingspercentage van 
92% op, tegenover 84% met de 
klassieke behandeling.

Hoogtepunten van 2021  
Preventieve behandeling  
in Senegal
In Senegal werd een nieuw 
vijfjarenplan ter bestrijding van 
lepra en tuberculose, inclusief een 
ondersteunend opleidingsplan, 
opgesteld in samenwerking met ons 
team, en officieel goedgekeurd. 

De actieve opsporing van lepra in de 
dorpen waar reeds gevallen bekend 
zijn, ging verder. In het kader van dit 
project, dat loopt in samenwerking 
met het Nationaal programma voor 
de eliminatie van lepra (PNEL), de 
organisatie DAHW en de vereniging 
Ilep, konden we 8 nieuwe gevallen 
opsporen. Zo’n 2.861 contacten 
kregen preventief een eenmalige 
dosis rifampicine.

Informatiecampagne  
in Burundi 
In een land zoals Burundi blijft 
bijgeloof de strijd tegen tuberculose 
en lepra in de weg staan. 

Onze lokale collega’s ontwikkelen 
diverse initiatieven om aan de 
bevolking uit te leggen dat het 
«maar» ziektes zijn als een andere. 

In 2021 organiseerden ze informatie- 
en sensibiliseringscampagnes met 
spelletjes en een echte prijzenpot. 

De winnaars maakten onder meer 
kans op vaten (oude olievaten, 
die de gezinnen recycleren), 
doeken, zeep, kookpotten en 
radio’s. Bovendien getuigen de 
leden van de 21 verenigingen voor 
tuberculose- of leprapatiënten, 
die wij ondersteunen, zelf over de 
ziekte om stigmatisering de wereld 
uit te helpen.

Onderzoeks- en opleidings-
centrum in Nigeria
In Nigeria zijn leprapatiënten 
nog altijd het slachtoffer van 
discriminatie. In dorpen zoals  
Ago Ireti is een derde van de 
inwoners besmet. 

Damiaanactie stelt alles in het 
werk om de leefomstandigheden  
in die gemeenschappen  
te verbeteren. 

In 2021 renoveerden we  
11 kamers waarvan het dak niet 
meer tegen regen of wind bestand 
was. Tegelijk openden we een 
onderzoeks- en opleidingscentrum 
in Ibadan, waar Damiaanactie 
een ziekenhuis heeft gebouwd, 
gespecialiseerd in de behandeling 
van multiresistente tuberculose.

Thermotherapie  
in Guatemala 
In Guatemala sloten we een nieuw  
vijfjarenakkoord met het ministerie 
van Volksgezondheid en gaven we 
mensen in twee gebieden met een 
hoog aantal leishmaniasispatiënten 
een opleiding in thermotherapie: 
een minder pijnlijke, minder 
toxische en efficiëntere behandeling 
dan de traditionele inspuitingen. 

Tegelijk zetten we onze strijd tegen 
tuberculose verder en verdeelden 
we voedingsmiddelen in de dorpen 
van de gezondheidszone van 
noordwestelijk Guatemala, een 
streek waar mensen die aan de 
ziekte lijden, in grote armoede leven.

Pater Damiaandag  
Naar jaarlijkse gewoonte vierden 
we op 10 mei 2021 Pater Damiaan. 

Op die datum kwam hij namelijk 
voor het eerst aan land op het 
eiland Molokai, waar mensen met 
lepra naartoe werden gebracht en 
in quarantaine werden geplaatst. 

Vandaag vormt zijn werk 
wereldwijd een bron van inspiratie. 

Wist je dit?   
In New York werd 
een straat naar Pater 
Damiaan genoemd als 
eerbetoon aan deze Belg, 
die zijn leven aan de 
minstbedeelden wijdde.
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En zo zouden we nog 
 veel meer opmerkelijke 
feiten kunnen noemen. 

Van harte bedankt  
voor je belangstelling  
in onze organisatie. 

Laten we ons samen 
blijven inzetten om 
mensen met lepra, 
tuberculose en 
leishmaniasis  
te helpen.

  

GeneXpert op de Comoren
In de Comoren heeft de 
GeneXpert (een toestel dat een 
snellere diagnose levert dan de 
sputumtests) goede resultaten 
opgeleverd. 

Het is er het eerste instrument 
geworden in de opsporing van 
tuberculose. 

De PEOPLE-studie (Post-
Exposure Profylaxis for Leprosy) 
werd met succes verdergezet 
en er werden 6 nieuwe 
behandelzalen geopend.

Bestrijding van de gevolgen 
van COVID-19 in Bangladesh
In Bangladesh heeft de COVID-
19-crisis de bevolking zwaar 
getroffen. 

In die context leverden onze 
teams bovenmenselijke 
inspanningen om de achterstand 
in de opsporing in te halen. 

Die inspanningen hebben al twee 
mooie successen opgeleverd: 
het opgespoorde aantal 
tuberculosegevallen is aanzienlijk 
gestegen, en we volgen de 
nieuwe lepragevallen nu op 
afstand op, om het optreden van 
misvormingen tijdens en na de 
behandeling tegen te gaan.

Hoogtepunten van 2021  

Genezingsgraad van 94%  
in Guinee
In Guinee is de genezingsgraad van 
tuberculose verder gestegen tot 94% 
in onze interventiezone, die 60% van 
alle behandelingen in het land omvat. 

Om de gevolgen van COVID-19 te 
beperken, ontvingen 386 patiënten 
met multiresistente tuberculose 
voedselpakketten en hygiënekits. 

Met de tool Kobocollect kunnen we 
onze gegevens over multiresistente 
tuberculose voortaan digitaal 
beheren.

Integriteitsbeleid
Damiaanactie leeft de ethische 
code van de VEF na. De VEF is  
de Vereniging voor Ethiek in  
de Fondsenwerving. 

Damiaanactie heeft ook haar 
eigen ethische code en doet haar 
best om de naleving hiervan te 
garanderen. In 2021 werd geen 
enkele klacht ingediend. 

Dat is uiteraard een goede zaak, 
maar we blijven waakzaam 
en werken aan kwalitatieve 
oplossingen in het geval van 
eventuele inbreuken op ons 
integriteitsbeleid.

Werken tegen een onveilige 
achtergrond in Niger
Ondanks de constante 
verslechtering van de 
veiligheidssituatie blijven onze 
teams in Niger hardnekkig 
strijden tegen tuberculose, en de 
resultaten zijn bemoedigend. 

Niet alleen steeg de 
genezingsgraad van tuberculose 
van 83% in 2020 naar 85% in 2021, 
ook de opsporingsgraad nam toe 
met 14% tegenover 2020, en alle 
patiënten met RR-TB (rifampicine-
resistente tuberculose) kregen 
de mogelijkheid om zich te laten 
behandelen. 

Nu dient het behandelingsmodel 
voor RR-TB van Niger als 
basis voor de gids voor 
geneesmiddelenbewaking die de 
WHO in de landen van Centraal- en 
West-Afrika aan het uitrollen is. 
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Drie ziektes, 
een dagelijkse strijd 
Damiaanactie is ervan overtuigd dat we samen kunnen zorgen voor een 
rechtvaardigere wereld, waarin gezondheidszorg voor iedereen werkelijkheid 
wordt. Daarom zetten de teams zich elke dag wereldwijd in voor de bestrijding 
van drie infectieziektes. 

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 210.000  
mensen door lepra getroffen. 

Hoewel de ziekte niet dodelijk 
is, veroorzaakt ze vaak  
blijvende invaliditeit en krijgen 
veel leprapatiënten te maken 
met sociale uitsluiting.

Tuberculose
Tuberculose is een bijzonder 
dodelijke infectieziekte 
indien niet behandeld. 

Ze veroorzaakt voornamelijk 
schade aan de longen, maar 
kan ook andere organen en 
lichaamsdelen treffen. 

Een vierde van de 
wereldbevolking is drager 
van de bacterie. 

Elk jaar ontwikkelen bijna 
10 miljoen mensen actieve 
tuberculose en overlijden 
bijna 1,5 miljoen mensen 
aan de ziekte.

Leishmaniasis
Leishmaniasis is een 
parasitaire ziekte, die wordt 
verspreid door een kleine 
zandvlieg. 

De meest voorkomende 
vorm is de cutane vorm, 
die chronische zweren en 
misvormingen met zich 
meebrengt. Daarom wordt 
de ziekte vaak verward met 
lepra, wat tot stigmatisering 
en sociale uitsluiting van  
de patiënten leidt.

Elke 2 minuten,  krijgt 
iemand te horen dat hij of  
zij lepra heeft.

6 miljoen : mensen  
lijden vandaag aan invaliditeit 
of discriminatie ten gevolge  
van lepra.

99,9 % van de leprapatiënten 
die tijdig de diagnose en 
behandeling krijgen, geneest.

3 mensen per minuut 
overlijden aan tuberculose.

1 op de 4 mensen 
wereldwijd is drager van de 
bacterie die verantwoordelijk 
is voor tuberculose, en loopt 
het risico om de ziekte te 
ontwikkelen.

  85 % van de patiënten geneest 
als hun ziekte tijdig wordt 
opgespoord en behandeld.

 20 dagen behandeling 
volstaan om van cutane 
leishmaniasis te genezen. 
Bovendien bestaat er 
vandaag een nieuwe, kortere 
behandeling met nog betere 
resultaten: thermotherapie.

3 vormen :  
cutaan (meest voorkomend), 
mucocutaan of visceraal 
(dodelijkst).

Waarom bestaat lepra nog altijd?
De dood vóór de dood. Zo noemden de 
oude Egyptenaren de meest gevreesde 
ziekte aller tijden: lepra. Vandaag is deze 
ziekte nochtans perfect te behandelen. 

Jammer genoeg leven heel veel mensen 
met lepra zonder dat ze het weten, vaak 
omdat ze niet terechtkunnen bij een arts 
of een andere vorm van medische hulp. 
Daarom trekt Damiaanactie naar de meest 
afgelegen dorpen om de ziekte vroegtijdig 
op te sporen, patiënten te behandelen en 
verdere besmetting te voorkomen. 

Hoe kan COVID-19 12 jaar strijd 
tegen tuberculose tenietdoen?
De gevolgen van de COVID-19-pandemie 
vormen een bijkomende uitdaging in 
de strijd tegen tuberculose. Door de 
opeenvolgende lockdowns is het aantal 
nieuwe diagnoses immers aanzienlijk 
gedaald. 

De WHO vreest dan ook dat het aantal 
sterfgevallen wegens tuberculose de 
komende 5 jaar met 1,4 miljoen zal 
stijgen. Als die vrees werkelijkheid wordt, 
zullen alle inspanningen van de afgelopen 
12 jaar in de strijd tegen tuberculose 
teniet worden gedaan. Er is een grote 
inhaalbeweging nodig.

Waar staan we met de 
behandeling van tuberculose?
Damiaanactie is al jaren actief betrokken 
bij onderzoek om de genezingsgraad 
en het comfort van de patiënten te 
verbeteren. 

Het is overigens dankzij een medewerker 
van Damiaanactie, dr. Armand Van Deun, 
dat de behandeling voor multiresistente 
tuberculose (een ernstige vorm van 
de ziekte die een lange behandeling 
met ernstige neveneffecten vereist) 
aanzienlijk kon worden verkort: van 2 jaar 
tot 9 maanden. 

In 2016 heeft de WHO die behandeling 
officieel aanbevolen. Sinds 2020 
beveelt de WHO een 6 tot 9 maanden 
durende, volledig orale behandeling 
aan, overeenkomstig het voorstel van 
Damiaanactie om korte, weinig toxische 
behandelingen te verstrekken. 

Damiaanactie is op dat onderzoeksgebied 
een pionier in de landen waar we  
actief zijn.

In 2021 konden 283.247 
patiënten een behandeling 
starten dankzij de steun 
van Damiaanactie.

 85 % van de patiënten 
geneest als de ziekte wordt 
opgespoord en behandeld.
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Onze bijdrage aan de Duurzame 
Ontwikkelingsdoelstellingen 2030 
In het kader van haar projecten draagt Damiaanactie bij aan 12 van de 
Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) van de Verenigde Naties. 
Enkele voorbeelden van ons engagement in 2021.

1 8
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Wil je onderneming een bijdrage 
leveren, zodat we samen de Duurzame 
Ontwikkelingsdoelstellingen halen?  

Wil je 
ons werk 
steunen?

De Duurzame Ontwikkelings-
doelstellingen plaveien de weg 
naar een betere, duurzamere 
toekomst voor iedereen. Het is 
voor ons van primordiaal belang 
dat we alles op alles zetten om 
elk van die doelstellingen te 
halen tegen 2030.

Geen armoede
Lepra en tuberculose treffen vooral mensen 
die in armoede leven. Al onze zorgen, 
diensten en initiatieven zijn gratis voor 
onze patiënten en hun familie. 
Zo voorkomen we dat ze in een negatieve 
spiraal terechtkomen als gevolg van een 
ziekte, waardoor ze geleidelijk aan niet 
meer kunnen werken, en dus ook niet meer 
in het levensonderhoud van hun gezin 
kunnen voorzien.

Geen honger
In Burundi heeft Damiaanactie de handen 
in elkaar geslagen met een lokale ngo en 
verenigingen van leprapatiënten begeleid 
bij de implementatie van projecten  
(bv. geiten kweken). 
In India verdeelden we tijdens de 
COVID-19-crisis voedselpakketten 
onder de patiënten. Voedselhulp aan 
tuberculosepatiënten en hun gezin maakt 
overigens deel uit van bijna al onze 
programma’s. 

Eerlijk werk en 
economische groei
We hebben William (Guatemala),  
Bano (India), Wasiu (Nigeria) en tientallen 
andere ex-patiënten de middelen 
gegeven om een beroepsactiviteit te 
starten en na hun ziekte weer aan  
het werk te gaan.

Gezondheid 
en welzijn
Een einde stellen aan de tuberculose 
en tropische ziektes, zoals lepra en 
leishmaniasis.
Dit is onze bestaansreden! In 2021 hielpen 
we bij 283.247 patiënten lepra, tuberculose 
of leishmaniasis vaststellen.  
38.282 van hen kregen onze steun in de  
14 landen waar we actief zijn.

Kwaliteitsonderwijs
We hebben kinderen geholpen om 
opnieuw naar school te gaan, zoals 
Kamana (Nepal). Onder onze begeleiding 
werden voormalige leprapatiënten 
nu zelf zorgkundige, zoals Abubakar 
(Nigeria).
Verscheidene artsen van Damiaanactie 
zetten hun doctoraatsprogramma 
verder, wat voor onze patiënten echt  
een meerwaarde betekent. 
We leveren ook inspanningen om de 
lokale competenties te versterken door 
de mensen ter plaatse permanente 
opleidingen te bieden. 

Ongelijkheid verminderen 
We voeren elke dag onze strijd, want we  
willen dat niemand uit de boot valt (‘leaving  
no one behind’) en dat de universele toegang 
tot kwaliteitszorg verbetert. 
Daar hebben we in 2021 meer dan ooit naar 
gestreefd. In de context van de COVID-19-crisis 
trok ons zorgpersoneel naar de betrokkenen 
toe en organiseerden ze zich om gepaste 
medische zorg te verstrekken aan mensen in 
een precaire toestand, die niet meer zelf naar 
hun gezondheidscentrum konden gaan.

Partnerschappen om de 
doelstellingen te realiseren
We hebben de communicatie en uitwisseling 
(van kennis en materiaal) met onze nationale, 
regionale en internationale partners, regeringen, 
universiteiten, ngo’s, de burgermaatschappij en 
patiëntenverenigingen versterkt. 
Dit op het gebied van onderzoek, de verwezenlijking 
van nationale doelstellingen inzake volksgezondheid 
of de implementatie van gemeenschappelijke, 
strategische kaders voor de niet-gouvernementele 
samenwerking overal waar we actief zijn!
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Betaalbare en 
duurzame energie
We hebben zonnepanelen 
geïnstalleerd op het dak van 
onze gezondheidscentra en 
onze kantoren in onder meer de 
Democratische Republiek Congo, 
de Comoren en Nigeria. 

Industrie, innovatie 
en infrastructuur
We hebben 26 operationele 
onderzoeksprojecten uitgevoerd, en 
15 wetenschappelijke publicaties 
opleverde. We hebben ook financiële 
steun verleend aan meerdere 
onderzoeksprojecten, onder meer over 
een vaccin tegen lepra.

Klimaatactie
We blijven ons papierverbruik en 
gebruik van fossiele energie beperken, 
de ecologische voetafdruk van onze 
vliegreizen compenseren en ons medisch 
afval op een duurzame manier beheren. 
Daarnaast hebben we het gebruik 
van zonne-energie uitgebreid door de 
installatie van zonnepanelen. 

5 Gendergelijkheid
In verschillende landen belemmeren de 
ongelijkheid tussen mannen en vrouwen en 
socio-economische factoren nog steeds de 
toegang voor vrouwen tot de gezondheidszorg. 
De bevordering van gendergelijkheid kan 
bepaalde risicofactoren verzachten en ertoe 
bijdragen dat we infectieziektes de wereld uit 
helpen. In onze programma’s is de dimensie 
‘gender’ systematisch aanwezig. 
`We pleiten dan ook voor inclusie met 
betrekking tot gendergelijkheid in al onze 
projectlanden. In Kinshasa organiseerden we 
een workshop rond het thema ‘gender’.

Neem contact met ons op:   

+32(0)2 422 59 11 
corporate@damiaanactie.be 

6 Schoon water 
en sanitair
We hebben in diverse projecten 
geïnvesteerd, zoals de bouw van nieuwe 
sanitaire blokken in een dorp voor 
leprapatiënten in de Democratische 
Republiek Congo. 
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De solidariteitsketen Onze vrijwilligers 
in de kijkerWereldwijd zetten zich dag na dag meer dan 1.000 medewerkers in voor Damiaanactie: 

artsen, verpleegkundigen, laboranten, chauffeurs, projectverantwoordelijken.  
Ze worden ondersteund door de teams die de programma’s leiden, de ondersteunende 
diensten en de diensten voor Fondsenenwerving en communicatie. 

Ze worden ook en vooral gesteund door de tienduizenden vrijwilligers in België  
en het team dat hun werk op het terrein organiseert en coördineert.  
Elke dag wijden ze zich met hart en ziel aan onze strijd. Ze maken allemaal deel uit 
van dezelfde solidariteitsketen en samen creëren ze een gigantisch vlIndiareffect!

Van harte bedankt aan  
al onze vrijwilligers
Ieder van hen is een essentiële 
schakel in onze projecten. 

Wist je dit?
De lokale personeelsleden, aangeworven 
en opgeleid door Damiaanactie, worden 
grotendeels door onze ngo betaald. 
We ondersteunen hen en geven hun  
de kans om hun kennis en competenties 
constant uit te breiden.

Heb je altijd al vrijwilligerswerk 
willen doen, maar weet je niet 
waar te beginnen? 
Bij Damiaanactie zijn de mogelijkheden  
erg divers en moet je geen minimumaantal 
uren presteren.

Drie voorbeelden  
van vrijwilligerswerk
• schoolanimator
•  verkoop van stiften en andere 

producten
• digitaal ambassadeur

Neem gerust contact met ons op:   

vrijwilligers@damiaanactie.be

Hoe ben je met Damiaanactie 
in aanraking gekomen?  
Zo’n 20 jaar geleden was iemand uit onze 
kennissenkring actief voor Damiaanactie in India. 
Zij hielp daar tijdens bouwkampen ziekenhuizen en 
medische centra te bouwen, steen voor steen.  
Dit heeft ons enorm geïnspireerd en sindsdien zet  
ik mij jaar na jaar in voor Damiaanactie.

Op welke manier steun je Damiaanactie?  
Ik neem elk jaar in januari deel aan de campagne 
tegen lepra en help fondsen te verzamelen door 
Damiaanactie-producten te verkopen. Het hele jaar 
door vertel ik mensen in mijn omgeving, op school en 
tijdens misvieringen over het werk van Damiaanactie. 
Ik neem ook elk jaar deel aan de 20 kilometer van 
Brussel en loop daar ten voordele van Damiaanactie.

Welke boodschap zou je willen meegeven?  
Het maakt niet uit hoeveel je doneert. Alle grote  
en kleine giften samen maken het verschil.  
Dankzij alle vrijwilligers en medewerkers die zich 
met hart en ziel inzetten, kunnen we het leven van 
mensen echt veranderen.

—    Paul uit Meulebeke is in het 
dagelijkse leven leerkracht 
godsdienst. Hij steunt 
Damiaanactie al meer dan 20 jaar

  Damiaanactie is mijn familie geworden. 
Wanneer ik beter ben, zal ik een 
naaimachine krijgen en een nieuw  
leven beginnen.  

—  Shezadi, een 22-jarige leprapatiënte uit India, die  
een been verloor na een zelfmoordpoging

  Wat ik het belangrijkste vind, 
is dat we alle mensen getroffen 
door lepra of tuberculose op een 
gelijke manier verzorgen.  Zonder te 
discrimineren. Ik vind het fantastisch 
om patiënten met letsels van  
dichtbij te kunnen begeleiden en  
ze te helpen genezen!   

 —  Annie Nianga, kinesiste in de Democratische 
Republiek Congo

Vrijwilligers        Damiaanactie        Zorgpersoneel                        Patiënten
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De landen waar  
we actief zijn

Guinee
P. 27

D.R. Congo
P. 30

De Comoren
P. 32

India
P. 24

Nigeria
P. 29

België
P. 22

Bolivia

Guatemala
P. 34

Nicaragua
P. 35

P. 33

Senegal
P. 31

Niger
P. 28

Burundi
P. 26

P. 23

Nepal
P. 25

Bangladesh
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Projectland sinds
2015

Projectverantwoordelijke
Dr Luc Comhaire

Partners
BELTA & Vrienden van 
het Huizeke

Programme de lutte contre  
la tuberculose - Bruxelles

Fondsen 
260.000 € aan dit programma 

  

België

Behandelde ziektes
Lepra en tuberculose

Bereikt publiek
Lepra : 33 932 145 
Tuberculose : 29 578 335

Opgespoorde patiënten in de loop 
van het jaar
Lepra : 159 
Tuberculose : 32 527 
Multiresistente tuberculose : 328

Patiënten die sociaal-economische 
steun ontvingen
Lepra : 1 688 
Tuberculose : 2 654

Bangladesh

Behandelde ziekte
Tuberculose

Bereikt publiek
Tuberculose : 1 218 255

Opgespoorde patiënten in de loop 
van het jaar
Tuberculose : 294 
Multiresistente tuberculose : 3

Patiënten die sociaal-
economische steun ontvingen
Tuberculose : 56

Projectland sinds
1972

Projectverantwoordelijke
Dr Aung Kya Jai Maug

Partners
Ministerie van Volksgezondheid 
en Familiaal welzijn

Nationaal tbc- en 
lepraprogramma (NTBLCP) 
Nationaal tbc-programma 
(PNT) en Nationaal 
lepraprogramma (NLEP) 

Fondsen 
1.231.666 € aan dit programma
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Behandelde ziektes
Lepra en tuberculose

Bereikt publiek
Lepra : 4 743 947 
Tuberculose :  1 949 325

Opgespoorde patiënten in de loop 
van het jaar
Lepra : 167 
Tuberculose : 785 
Multiresistente tuberculose : 71

Patiënten die sociaal-economische 
steun ontvingen
Lepra : 4 801 
Tuberculose : 71

Projectland sinds
1964

Projectverantwoordelijke
Dr M Shivakumar

Partners
Ministeries van 
Volksgezondheid van Bihar, 
Chhattisgarh, Karnataka, 
Andhra Pradesh

9 ngo’s in de staten Tamil 
Nadu, Karnataka, Jharkhand, 
Maharashtra en Bihar

Fondsen 
1.490.000 € aan dit programma 

Behandelde ziektes
Lepra en tuberculose

Bereikt publiek
Lepra : 200 972 612 
Tuberculose : 51 029 333

Opgespoorde patiënten in de loop 
van het jaar
Lepra : 15 297 
Tuberculose : 42 708 
Multiresistente tuberculose : 
1 936

Patiënten die sociaal-
economische steun ontvingen
Lepra : 17 453 
Tuberculose : 428

India

Nepal

Projectland sinds
2017

Projectverantwoordelijke
Dr Sushil Koirala

Partners
Ministerie van Volksgezondheid, 
departement sociale bijstand

Nationaal tbc- en 
lepraprogramma (NTBLCP), 
Nationaal tbc-programma (PNT) 
en Nationaal lepraprogramma 
(NLEP)

2 lokale ngo’s:  Partnership 
for New Life (Butwal) en TB-
Nepal (Nepalgunj) en 3 lokale 
ziekenhuizen (Dadeldura, 
Midpoint en Dhangadhi)

Fondsen 
350.000 € aan dit programma
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Projectland sinds
1964

Projectverantwoordelijke
Dr Michel Sawadogo

Partners
Ministerie van Volksgezondheid

Geïntegreerd nationaal tbc- en 
lepraprogramma (PNILT)

Fondsen 
440.000 € aan dit programma

Behandelde ziektes
Lepra en tuberculose

Bereikt publiek
Lepra : 12 555 792 
Tuberculose : 12 555 792

Opgespoorde patiënten in de loop 
van het jaar
Lepra : 462 
Tuberculose : 6 874 
Multiresistente tuberculose : 46

Patiënten die sociaal-
economische steun ontvingen
Lepra : 1 426 
Tuberculose : 46

Burundi

Projectland sinds
2007

Projectverantwoordelijke
Dr Souleymane Hassane Harouna

Partners
Ministerie van Volksgezondheid

Nationaal tbc-programma 
(PNLAT)

Fondsen 
427.000 € aan dit programma

Behandelde ziekte
Tuberculose

Bereikt publiek
Tuberculose :  3 416 413

Opgespoorde patiënten in de loop 
van het jaar
Tuberculose : 11 246 
Multiresistente tuberculose : 238

Patiënten die sociaal-economische 
steun ontvingen
Tuberculose : 513

Guinee
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Projectland sinds
2007

Projectverantwoordelijke
Dr Mahamadou Bassirou 
Souleymane 

Partners
Ministerie van Volksgezondheid

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

Lokale en internationale ngo’s, 
onderzoeksinstellingen (bv. 
IMT), UNION, het Wereldfonds

Fondsen 
377.896 € aan dit programma

Behandelde ziekte
Tuberculose

Bereikt publiek
Tuberculose : 8 698 101

Opgespoorde patiënten in de 
loop van het jaar
Tuberculose : 3 816 
Multiresistente tuberculose : 87

Patiënten die sociaal-
economische steun ontvingen
Tuberculose : 87

Niger

Projectland sinds
1991

Projectverantwoordelijke
Dr Osman El Tayeb

Partners
Ministerie van Volksgezondheid

Het Wereldfonds 

Nationaal tbc- en 
lepraprogramma (NTBLCP)

Fondsen 
555.000 € aan dit programma

Behandelde ziektes
Lepra en tuberculose

Bereikt publiek
Lepra : 55 528 058 
Tuberculose : 55 528 058

Opgespoorde patiënten in de loop 
van het jaar
Lepra  : 47 
Tuberculose : 38 620 
Multiresistente tuberculose :  418

Patiënten die sociaal-economische 
steun ontvingen
Lepra : 1 120 
Tuberculose : 418

Nigeria
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Projectland sinds
1964

Projectverantwoordelijke
Dr Pierre Umba 

Partners
Ministerie van 
Volksgezondheid, Hygiëne 
en Preventie, provinciale 
eenheden van volksgezondheid, 
gezondheidszones

Nationaal tbc-programma 
(PNLT) en Nationaal  
lepraprogramma (PNEL)

Lokale ngo’s, FRB, USAID,  
het Wereldfonds

Fondsen 
4.015.162 € aan dit programma

Behandelde ziektes
Lepra en tuberculose

Bereikt publiek
Lepra : 61 999 644 
Tuberculose : 61 999 644

Opgespoorde patiënten in de loop 
van het jaar
Lepra : 2 753 
Tuberculose : 110 569 
Multiresistente tuberculose : 661

Patiënten die sociaal-
economische steun ontvingen
Lepra : 1 545 
Tuberculose : 203

D.R. Congo

Projectland sinds
2017

Projectverantwoordelijke
Dr Gilbert Batista

Partners
Ministerie van Volksgezondheid  
en van Sociale Zaken

Nationaal tbc-programma 
(PNT) en Nationaal 
lepraprogramma (PNEL) 

Fondsen 
230.000 € aan dit programma

Behandelde ziektes
Lepra en tuberculose

Bereikt publiek
Lepra : 11 134 430 
Tuberculose : 11 134 430

Opgespoorde patiënten in de loop 
van het jaar
Lepra  : 156 
Tuberculose : 10 932 
Multiresistente tuberculose : 72

Patiënten die sociaal-economische 
steun ontvingen
Lepra : 59 
Tuberculose : 110

Senegal

30 31



Bolivia

Projectland sinds
2016

Projectverantwoordelijke
Rebeca Ledezma

Partners
Ministerie van Volksgezondheid, 
(departement Cochabamba)

Nationale tbc-, leishmaniasis- 
en lepraprogramma’s

IIBISMED (Instituut voor 
biomedisch en sociaal 
onderzoek van de universiteit 
San Simón), de Technische 
school van gezondheid 
(ETS) en de Liga Voluntaria 
Antituberculosa

Fondsen 
169.000 € aan dit programma

Behandelde ziektes
Lepra, tuberculose en leishmaniasis

Bereikt publiek
Lepra : 2 086 930 
Tuberculose :  2 086 930 
Leishmaniasis : 2 086 930

Patiënten die met de behandeling 
zijn begonnen
Lepra : 3 
Tuberculose : 1016 
Multiresistente tuberculose : 27 
Leishmaniasis : 220

Patiënten die sociaal-economische 
steun ontvingen
Lepra : 12 
Tuberculose : 633 
Leishmaniasis : 143

Projectland sinds
1979

Projectverantwoordelijke
Dr Younoussa Assoumani

Partners
Ministerie van Volksgezondheid

Nationaal tbc- en 
lepraprogramma (PNLT)

Fondsen 
175.000 € aan dit programma

Behandelde ziektes
Lepra en tuberculose

Bereikt publiek
Lepra : 820 826 
Tuberculose : 820 826

Opgespoorde patiënten in de loop 
van het jaar 
Lepra : 251 
Tuberculose : 135

Patiënten die sociaal-
economische steun ontvingen
Lepra : 50 
Tuberculose : 185

De Comoren
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Projectland sinds
1993

Projectverantwoordelijke
Dr Lourdes Gutiérrez

Partners
Ministerie van Volksgezondheid

Universiteit van San Carlos, 
lokale gemeenschappen

Tbc- en leishmaniasis-
programma’s

Fondsen 
247.000 € aan dit programma

Behandelde ziektes
Tuberculose en leishmaniasis

Bereikt publiek
Tuberculose : 6 596 541 
Leishmaniasis : 1 905 214

Patiënten die met de behandeling 
zijn begonnen
Tuberculose : 1 770 
Multiresistente tuberculose : 35 
Leishmaniasis : 723

Patiënten die sociaal-
economische steun ontvingen
Tuberculose : 461 
Leishmaniasis : 0

Guatemala

Nicaragua

Projectland sinds
1990

Projectverantwoordelijke
Dr Manuel Bravo

Partners
Ministerie van Volksgezondheid 
(MINSA)

Het Wereldfonds, PROSALUD 
(lokale ngo) en PROBITAS 
(Spaanse organisatie)

Nationale tbc- en 
leishmaniasisprogramma’s

Fondsen 
269.000 € aan dit programma

Behandelde ziektes
Tuberculose en leishmaniasis

Bereikt publiek
Tuberculose : 1.556,473  
Leishmaniasis : 867 220

Patiënten die met de behandeling 
zijn begonnen
Tuberculose :  465 
Multiresistente tuberculose : 6 
Leishmaniasis :  1 252

Patiënten die sociaal-economische 
steun ontvingen
Tuberculose :  152 
Leishmaniasis :  40
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7 stappen om te genezen  
5

6

7
2

1

3

4

De weg naar genezing

Stel je voor dat je niet 
meer mag werken, niet 
naar school mag, niet mag 
trouwen of je kinderen niet 
mag zien … omdat de wet 
dit zo voorschrijft. Vandaag 
bestaan er wereldwijd nog 
effectief 138 zulke wetten 
voor mensen met lepra.

Wat doet Damiaanactie 
om de patiënten te helpen? 
 •  We begeleiden, 

sensibiliseren en 
informeren.

•  We doen aan actieve 
opsporing naar drie ziektes.

•  We bouwen en renoveren 
gezondheidscentra en 
laboratoria.

•  We leiden 
gezondheidsprofessionals 
en mobiele teams op.

•  We bieden medische hulp, 
opvolging en kwalitatieve 
geneesmiddelen (gratis).

•  We schenken 
voedselpakketten aan 
de patiënten die ze nodig 
hebben en betalen hun 
vervoerkosten terug.

•  We investeren in 
onderzoek.

•  We steunen de nationale 
programma’s voor de strijd 
tegen infectieziektes (met 
kennis en materiaal). 

•  We bieden de mensen 
na hun genezing 
sociaaleconomische steun, 
zodat ze zich opnieuw  
in de maatschappij kunnen 
integreren (Care after 
Cure).

Struikelblokken :  gebrek aan informatie over en kennis van de ziekte

Struikelblokken : sociale stigmatisering, bijgeloof 

Struikelblokken : gebrek aan middelen, sociale ongelijkheid,  
geografische afstand

Struikelblokken : geen laboratoria en gekwalificeerd personeel, 
verwarring met andere ziektes

Struikelblokken :  gebrek aan geneesmiddelen, verkeerde behandeling,  
geen opvolging, gezichtsverlies

Struikelblokken : onderbreking van de behandeling of ontwikkeling van 
resistentie tegen de geneesmiddelen (in het geval van tuberculose)

Struikelblokken : sociale stigmatisering, gevolgen van de ziekte, inkomensverlies 

Vandaag kunnen lepra, tuberculose en leishmaniasis goed behandeld worden. 
Helaas kunnen er allerlei problemen opduiken die de genezing van de patiënten 
bemoeilijken. De rol van Damiaanactie bestaat erin volledige en patiëntgerichte 
zorg te bieden en deze struikelblokken weg te nemen, zodat iedere patiënt kan 
genezen en zijn plaats in de maatschappij opnieuw kan innemen. 

Bewustmaken over de symptomen
   Jarenlang wist ik niets van mijn ziekte af, want niemand  
kon me precies zeggen wat ik had.  

— Rizwana, leprapatiënte in India

Helpen zoeken naar de juiste zorg
    Zelfs binnen hun eigen familie worden kinderen soms 

verstoten uit schrik voor de ziekte.  
— Edgar, zorgkundige in Guatemala

De toegang tot gezondheidszorg mogelijk maken
   Ik vroeg me af hoe ik mij zou kunnen laten behandelen, want ik had 

niets en al zeker geen geld..  
— Anonieme getuigenis van een tuberculosepatiënt in België 

Een juiste diagnose stellen
   Hilda was uit achteloosheid zelf nooit naar het ziekenhuis gegaan, 

maar gelukkig kon het team, dat naar de dorpen trekt, de ziekte 
tijdig opsporen  

— Dr Zahara, de Comoren

Een doeltreffende behandeling toedienen  
   Sinds ik mijn behandeling in de gezondheidspost in mijn eigen 

dorp kan volgen, krijg ik elke ochtend mijn medicijnen.  
Dat is veel gemakkelijker!  
— Kemana,  patiënte met multiresistente tuberculose in Nepal

  

Toezien op de genezing 
  Damiaanactie heeft mijn familie financieel gesteund, zodat  

ik mijn behandeling kon verderzetten. 
—  Abigaëlle, leprapatiënte in de Democratische Republiek Congo 

 

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

   Ik kon studeren, waardoor ik vandaag de wonden van andere 
leprapatiënten kan verzorgen. 

—  Abubakar, ex-leprapatiënt in Nigeria
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Onderzoek 
Onder leiding van haar onderzoekscomité zoekt Damiaanactie naar innovatieve 
methodes en behandelingen tegen lepra, tuberculose en leishmaniasis. 

Een wereldwijd 
aanbevolen behandeling 
Dr. Souleymane Mahamadou Bassirou heeft 
meegewerkt aan het onderzoek naar de 
herbehandeling met bedaquiline in Niger. 
We waren benieuwd naar zijn dagelijkse 
bezigheden.

Waaraan werk je momenteel?  

Als medisch vertegenwoordiger en 
adviseur in Niger coördineer ik regelmatig 
onderzoeksprojecten en opleidingen. Onder 
leiding van Damiaanactie – waarvoor onderzoek 
erg belangrijk is – bereid ik momenteel een 
doctoraatswerk over de herbehandeling van 
tuberculose in Niger voor.

Wat zijn je professionele successen?  
Een stabiele genezingsgraad van resistente 
tuberculose van meer dan 80% gedurende meer 
dan 10 jaar, terwijl dit wereldwijd gemiddeld 
minder dan 60% is. Dat is al een succes op zich. 

Het is vooral belangrijk voor de patiënten, voor 
Damiaanactie en voor een laag-inkomensland 
zoals Niger!

Waarom is onderzoek zo belangrijk in  
de strijd tegen tuberculose?  
Dankzij Damiaanactie gebruikte Niger als 
een van de eerste landen in Afrika de korte 
behandeling tegen resistente tuberculose.

Vandaag wordt deze behandeling wereldwijd 
aanbevolen. Dergelijke aanbevelingen worden 
dankzij onderzoek bijgesteld. Onderzoek speelt 
dus een cruciale rol met het oog op een betere 
diagnosestelling en de verdere uitwerking van 
doeltreffende behandelingen.

In 2021 heeft Damiaanactie 
€ 532.845 in onderzoek 
geïnvesteerd. 
We hopen dit budget in de toekomst nog 
te verhogen. In naam van alle patiënten: 
bedankt voor je steun!

  De genezingsgraad van resistente 
tuberculose in Niger stabiel houden op meer dan 
80%, is een overwinning voor Damiaanactie.  

—  Dr Souleymane, Niger

In 2021
•  Hebben we meegewerkt 

aan 26 projecten voor 
operationeel onderzoek.

•  Liepen deze initiatieven in 
13 van onze projectlanden, 
in samenwerking 
met internationale 
onderzoeksinstellingen 
(zoals het Instituut voor 
Tropische Geneeskunde 
in Antwerpen), nationale 
programma’s en lokale 
onderzoeksinstellingen.

•  Waren er 17 projecten 
rond de behandeling 
van multiresistente 
tuberculose (een vorm van 
tuberculose die immuun 
is voor de gangbare 
medicatie).

•  Leverden we 
15 wetenschappelijke 
publicaties op.

•  Hebben we ook 3 projecten 
van het Instituut voor 
Tropische Geneeskunde 
gefinancierd, waarvan  
1 project rond de nieuwe 
diagnosetesten voor 
tuberculose (gebruik 
van speekselwissers 
als alternatief voor de 
sputumtesten).

Twee belangrijke studies
Vroegtijdige diagnose van lepra
In de Comoren komt lepra nog veelvuldig voor.  
Op het eiland Anjouan ligt het aantal gevallen 65 keer zo 
hoog als in de rest van de wereld. Damiaanactie wil de 
oorzaak hiervan achterhalen en voert daarom onderzoek 
in het kader van de PEOPLE-studie (Post ExpOsure 
Prophylaxis for LEprosy). In 2021 ontdekten we zo dat bij 
een grote endemie besmetting mogelijk is in een straal 
van 75 meter. Deze resultaten zijn bijzonder nuttig om de 
preventie en actieve opsporing van nieuwe gevallen in 
risicogroepen te verbeteren.

Betere behandeling van RR-TB bij terugval
Tuberculose die zich resistent toont tegen rifampicine 
is in 80% van de gevallen wel degelijk te behandelen. 
Maar wat als de therapie niet aanslaat of de ziekte 
terugkomt? De meeste studies voeren geen onderzoek 
naar de resultaten bij herbehandeling. In Niger hebben 
we daarom een vervolgbehandeling met bedaquiline (een 
nieuw geneesmiddel tegen tuberculose) getest, als de 
korte behandeling geen succes bleek. We stelden een 
genezingsgraad van 84,7% vast. Fantastisch nieuws  
voor de patiënten en hun familie! 

Verdeling van deze onderzoeksprojecten in 
de landen waar we actief zijn:

5
17

1111
Thema’s van de 
onderzoeksprojecten waaraan 
Damiaanactie meewerkt:

DR
LEP Contact
LEP Diagnostic
NTD
PEP
TB Case Management

Total

Bangladesh

5

4

3

2

1

0

Boliv
ia

Buru
ndi

De Comore
n

D.R
 Congo

Guate
mala

Guinee
India

Nepal

Nicara
gua

Niger

Nigeria

Senegal
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Duurzame partnerschappen 
Enkel met efficiënte partnerschappen tussen overheid, privésector  
en burgergemeenschap kunnen we een einde stellen aan tuberculose  
en aan verwaarloosde tropische ziektes, zoals lepra en leishmaniasis. 

Pluralistisch, onafhankelijk en politiek neutraal. Zo werkt Damiaanactie nauw 
samen met de nationale gezondheidsorganisaties, de lokale autoriteiten, 
nationale en internationale ngo’s, universiteiten en onderzoeksinstellingen. 

In 2021 hebben we nog maar eens bewezen dat een wereldwijd netwerk tot grote 
dingen in staat is. Bedankt iedereen! 

Onze partnerorganisaties in 2021

Meer weten over onze verschillende 
partnerschappen voor bedrijven?

We zijn ook onze partnerbedrijven 
bijzonder dankbaar, want dankzij 
hen kunnen we onze ambities 
waarmaken. 

Partner in de kijker:  
Avery Dennison
Avery Dennison schaart zich al jaren achter 
Damiaanactie. In 2008 had het bedrijf al de 
aankoop van 16 motorfietsen voor onze lokale 
artsen gesponsord. Sindsdien hebben ze ook  
een groepje vrijwilligers in het leven geroepen. 

Zij organiseren acties voor fondsenwerving en 
trekken in hun vrije tijd naar Bangladesh, India 
en binnenkort Kinshasa om er ziekenhuizen, 
woningen en andere infrastructuren  
te renoveren. 

  Avery Dennison draagt maatschappelijk verantwoord 
ondernemen (MVO) hoog in het vaandel. Dit vertaalt zich 
concreet in spontane hulp- en vrijwilligersacties door 
onze werknemers. Vrijgevigheid zat al in onze cultuur ten 
tijde van onze oprichter Stan Avery, meer dan 8 decennia 
geleden. En vandaag blijft dit deel uitmaken van onze 
bedrijfswaarden. Met meer dan 30.000 werknemers en 
kantoren in meer dan 54 landen zijn de MVO-inspanningen 
van Avery Dennison over de hele wereld verspreid.   

— MVO-team van Avery Dennison

Ga naar:  

damiaanactie.be/bedrijven
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Financiële resultaten 2021 
Damiaanactie sluit het jaar 2021 af met een financieel evenwicht.  
Enkele uitzonderlijke elementen wogen door in de balans.
In 2021 had Damiaanactie bijna evenveel inkomsten als uitgaven.  
Dit ondanks de impact van de gezondheidscrisis en de kosten naar aanleiding 
van het gebouw dat bezet werd door krakers in de Longtinstraat.

De inkomsten
De verkoop van stiften en andere producten 
leverde helaas niet het gehoopte resultaat 
op. Ondanks de inspanningen van onze teams 
om de gevolgen van de COVID-19-crisis te 
counteren, haalden we nog niet de helft van 
2020 op. 

Tegelijk zijn de giften van de Belgische 
bevolking lichtjes gedaald. Een uitzondering: 
de giften via onze direct mailings aan het 
grote publiek zijn met 8% gestegen, met een 
verschuiving naar online giften (van € 42.000 in 
2020 naar € 115.000 in 2021). Het grote publiek 
blijft ons dus trouw. 

De Belgische overheid toonde opnieuw 
vertrouwen in Damiaanactie met een 
tussenkomst van meer dan € 5,2 miljoen. 

Het Wereldfonds schonk € 1,4 miljoen voor 
de programma’s en zoals elk jaar mocht de 
organisatie rekenen op diverse subsidies van 
nationale en internationale organisaties.

Meer goed nieuws: hoewel het moeilijk 
is om te anticiperen op legaten uit grote 
nalatenschappen, ontvingen we in 2021 
lichtjes meer dan in 2020. Bovendien leverde 
de verkoop van het gebouw in de Longtinstraat 
Damiaanactie een boekhoudkundige 
meerwaarde van meer dan € 730.000 op. 

De uitgaven
Eind 2021 was de gezondheidscrisis nog volop 
aanwezig. Daarom werden de uitgaven uit 
voorzorg naar beneden herzien. Dankzij deze 
voorzichtige aanpak konden we een gezond 
financieel evenwicht behouden.  

Tegelijk had Damiaanactie nog marge 
om € 950.000 in lokale infrastructuren te 
investeren om de plaatselijke bevolkingen 
op lange termijn te helpen (zonnepanelen, 
aankoop van gebouwen enz.). 
Bijna de helft van dit budget werd in 2021 
gebruikt. De rest zal in 2022 worden besteed.

Vertrouwen en waakzaamheid
Op basis van een grondige analyse van 
de resultaten van de organisatie heeft de 
Financiële Commissie van Damiaanactie 
bevestigd dat er een ‘ambitie 2025’ nodig is. 

Het doel is de inkomstenbronnen te 
diversifiëren door het aandeel van de 
nationale en internationale fondsen in de 
projectfinanciering te verhogen.

Ook al is Damiaanactie erin geslaagd om haar 
inkomsten en uitgaven de voorbije jaren in 
evenwicht te houden, toch zou de onzekerheid 
– door wat er vandaag in de wereld speelt – 
gevolgen kunnen hebben voor de ontwikkeling 
van de organisatie.

Het team van Damiaanactie blijft weliswaar 
optimistisch. De kas van de organisatie blijft 
gezond. Ook is de wil er nog altijd om mensen 
met een infectieziekte de best mogelijke zorg 
te bieden, en dat is het allerbelangrijkste.
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Opbrengsten

Kosten

EIGEN OPBRENGSTEN € 10 644 946 54,0  %

Belgische bevolking  

Giften en opbrengsten verkoopmateriaal 
(van 1/1 tot 31/12/2021) € 5 196 663 26,4  %

Erfenissen € 5 448 283 27,6  %

SUBSIDIES EN COFINANCIERING € 6 925 339 35,1  %

Belgische overheid (DGD) € 5 266 611 26,7  %

The Global Fund € 1 441 157 7,3  %

ILEP-leden € 100 000 0,5  %

Gewesten, provincies & gemeenten € 117 571 0,6  %

FINANCIELE OPBRENGSTEN € 620 907 3,2  %

DIVERSE OPBRENGSTEN € 1 518 496 7,7  %

TOTAAL € 19 709 688 100 %

PROJECTBESTEDINGEN € 13 981 362 71 %

Afrika € 6 511 651 

Azië € 3 913 791

Amerika € 782 048

DGD evaluaties € 41 398

Mutatiesaldo voor het Zuiden € 55 708

België € 279 023

Deelname aan projecten ILEP-leden € 67 514

Wetenschappelijk onderzoek € 532 845

Steun aan projecten € 115 165

Investeringen in projecten € 446 811

Beheer departement projecten € 1 235 408

FONDSENWERVING, COMMUNICATIE 
EN VRIJWILLIGERS € 4 128 096 21  %

DEPARTEMENT ADMINISTRATIE  
& FINANCIËN € 1 541 089 8  %

FINANCIËLE KOSTEN € 73 040

TOTAAL € 19 723 588 100 %

Balans
ACTIVA 2021 2020

VASTE ACTIVA € 1 360 020 € 1 376 395

Immateriële vaste activa € 96 041 € 101 356

Materiële vaste activa € 140 011 € 151 071

Financiële vaste activa € 1 123 968 € 1 123 968

VLOTTENDE ACTIVA € 21 567 821 € 21 870 884

Vorderingen op > 1 jaar € 285 616 € 385 716

Voorraden € 546 736 € 2 604 894

Vorderingen < 1 jaar € 1 849 020 € 456 270

Geldbeleggingen € 12 982 128 € 11 331 666

Liquide middelen € 5 610 422 € 6 520 985

Overlopende rekeningen € 293 899 € 571 353

TOTAAL ACTIVA € 22 927 841 € 23 247 279

PASSIVA 2021 2020

EIGEN VERMOGEN € 21 972 873 € 21 741 589

Beginvermogen € 61 973 € 61 973

Permanente financiering € 11 151 086 € 10 905 903

Bestemde fondsen € 10 754 837 € 10 773 713

Overgedragen winst € 4 977 € 0

VOORZIENINGEN € 1 798 € 7 605

SCHULDEN € 953 170 € 1 498 085

Schulden op < 1 jaar € 723 339 € 1 207 419

Overlopende rekeningen € 229 831 € 290 666

TOTAAL PASSIVA € 22 927 841 € 23 247 279
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Onze overwinningen  
zijn ook jullie successen!
Wil je ons acties helpen versterken?

Blijf ons steunen, zodat we lepra, tuberculose en leishmaniasis 
kunnen blijven bestrijden.

Een gift doen  
(eenmalig of elke maand) 

Elke gift – groot of klein – geeft mensen 
 met een infectieziekte opnieuw hoop. 
Als je dat wilt, kun je deze mensen steunen 
met een maandelijkse gift die op langere 
termijn echt het verschil maakt. 

Ons rekeningnummer: 
BE05 0000 0000 7575 

Voor elk bedrag vanaf € 40 per jaar  
kun je tot 45% fiscaal aftrekken.

Een grotere gift doen of damiaanactie 
in je testament opnemen  

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

Zij beantwoordt al je vragen met veel plezier 
en in alle discretie. 

  Het bedrag is niet belangrijk. 
Elke gift, groot of klein, maakt  
het verschil.   

— Paul Gernay, al 20 jaar donateur

Hoe heb je Pater Damiaan  
leren kennen? 
Als kind ging ik vaak naar de crypte waar 
Pater Damiaan begraven ligt, in Leuven. 
Doorheen de jaren is mijn respect voor hem 
en zijn werk enorm gegroeid. 

Mochten we in dezelfde periode geleefd 
hebben en elkaar gekend hebben, dan zouden 
we volgens mij goede vrienden geweest zijn. 
 
Waarom steun je Damiaanactie? 
Pater Damiaan is al meer dan 130 jaar 
overleden, en toch leeft hij nog steeds verder 
in ons. Dat hebben we grotendeels te danken 
aan Damiaanactie, die er bewust voor gekozen 
heeft om zijn werk wereldwijd verder te zetten. 

Waarom neem je Damiaanactie  
op in je testament? 
Mijn kinderen zijn uiteraard mijn eerste 
erfgenamen, maar ik denk dat ze niets zullen 
tekortkomen. Daarom wil ik een deel van mijn 
erfenis schenken aan mensen die het echt 
nodig hebben. 

Zo kan Damiaanactie haar prachtige én 
levensnoodzakelijke werk ten voordele 
van mensen met een infectieziekte blijven 
voortzetten.

Wil je ons op een andere manier helpen?  
Steek je voeten in een leuk paar sokken uit onze webshop: 
damiaanactie-shop.be
Of start je eigen inzamelactie in enkele klikken: 
damiaanactie.be/donateur 

Bedankt allemaal  
voor jullie warme steun.

Jos heeft Damiaanactie  
in zijn testament opgenomen  
 Het leven van Jos Martens is altijd al nauw verbonden met 
dat van Pater Damiaan. Zijn diepe respect voor de man 
en diens werk motiveert hem om Damiaanactie te blijven 
steunen, ook wanneer hij er later niet meer is.

Vrijwilliger worden
Sluit je aan bij onze solidaire 
teams die zich in hun vrije tijd 
inzetten voor sensibilisering  
en inzamelacties.

© Jos Martens
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Algemeen
Leopold II-laan 263
1081 Brussel
info@damiaanactie.be
+32(0)2 422 59 11

Directieteam
Ariane Kina
Head of people & organization development

Greetje Wassenberg
Head of fundraising & communication

Lena Fiebig
Head of programs

Dr Osman El Tayeb
Head of finance & IT

Neem contact 
met ons op

Volg ons 
op social media

  action damien - damiaanactie

  damien.foundation.belgium

  action damien - damiaanactie

Donateurs
Eva De Boeck
eva.deboeck@damiaanactie.be

Erfenissen en grote giften  
Helena Schalenbourg
helena.schalenbourg@damiaanactie.be

Programma’s
Lena Fiebig
lena.fiebig@damiaanactie.be

Vrijwilligers
Emmanuelle Adam
emmanuelle.adam@damiaanactie.be

Communicatie en pers
Marie-Sophie van den Abeele
mariesophie.vandenabeele@damiaanactie.be

Human resources
Ariane Kina
ariane.kina@damiaanactie.be
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Bedankt 
voor jullie 
steun!

Aan iedereen  
die stiften heeft verkocht, 
flyers heeft uitgedeeld, een 
maandelijkse of eenmalige gift 
heeft gedaan, onze organisatie 
in zijn of haar testament heeft 
opgenomen, vrijwilligers heeft 
aangetrokken, kinderen op 
school heeft toegesproken, 
vrijwilligersgroepen heeft 
aangestuurd, heeft gelopen/
gewandeld/gedanst  
(met onze sokken aan!)
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Samenstelling van onze 
Raad van Bestuur in 2021

Alain De Clercq 
(tot 31 mei 2021)

Alex Jaucot

Dirk Vercruysse

Françoise Portaels 
(tot 31 mei 2021)

Guido Knops

Hans De Beenhouwer

Jean-Pierre Schenkelaars

Jo Benoit

Sarah Van Praet 
(tot 14 december 2021)

Steven Osaer

Xavier Ortegat (Voorzitter)
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