
Steekkaart 2

(partnerorganisatie  
Broederlijk Delen Guatemala)

 Thomas De Boever

“Wij zijn erg blij met Broederlijk Delen: ze dicteren niet wat we 
moeten doen. Ze luisteren naar ons. We wisselen kennis en 
ervaring uit en er komt een financiële bijdrage. Zo werken we 
intens samen aan oplossingen.”  

Steekkaart 1

Broederlijk Delen is actief in 13 landen. In die landen werken we samen met lokale organisaties, onze 
partnerorganisaties. Zelf zetten we geen projecten op.  
De nummers op de onderstaande kaart verwijzen naar het aantal partnerorganisaties die Broederlijk 
Delen in dat land ondersteunt.
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 Thomas De Boever

(partnerorganisatie  
Broederlijk Delen Oeganda )

“We 
werken met 

Broederlijk Delen 
samen zoals broers dat 

doen. De ene is niet be-
langrijker dan de andere. 

Daar zijn we blij om. “ 

“Ons gedrag in België 
heeft een effect aan 
de andere kant van de 
planeet. Zo draagt onze 
hoge CO2-uitstoot bij 
aan klimaat verandering. 
Dat heeft  negatieve 
 gevolgen voor de 
boeren in onze partner-
landen. Als we die 
mensen echt een betere 
toekomst willen geven, 
zullen we zelf duur-
zamer moeten leven. 
We roepen mensen in 
Vlaanderen dus op om 
dat te doen.” 



Steekkaart 6

Steekkaart 5

‘Tot iedereen mee is’ is de grote droom van Broederlijk Delen: we willen dat iedereen wereldwijd 
mee kan. Alle mensen moeten gelijke kansen krijgen. Armoede en ongelijkheid moet stoppen.  

 
(website Broederlijk Delen)

(Lieve Herijgers, directeur BD)

 Karel Ceule

“Samen met onze partnerorganisaties steunen we o.a. vrouwen-
groepen in Congo. Ons doel? Ervoor zorgen dat die vrouwen op 
hun eigen benen kunnen staan. Dan hebben ze geen hulp meer 
nodig van anderen. Die manier van werken geeft de meeste 
 zekerheid op blijvende verbetering.” 



Steekkaart 8

 Nadia Nsayi

Steekkaart 7

 fototheek BD

(partnerorganisaties 
Broederlijk Delen)

“Als jullie een échte 
partner willen zijn, moeten jullie ook 

politici onder druk zetten. Niet alleen onze 
eigen politici, maar evengoed die van jullie. 
Hun beslissingen, nationaal of internatio-

naal, hebben vaak verregaande gevol-
gen voor ons.” 



Steekkaart 10

Steekkaart 9

In de landen waar Broederlijk Delen actief is, werken ze rond drie thema’s: 

Genoeg eten voor 
iedereen

Zorg dragen voor 
de natuur

In vrede leven

Meer dan 800 miljoen 
 mensen hebben honger. Dat 
is een op de negen. Terwijl er 
eigenlijk meer dan  genoeg 
is voor iedereen. Er is een 
eerlijke verdeling nodig. 
 Boeren moeten ecologisch 
en gevarieerd voedsel 
 kunnen kweken voor zichzelf 
en anderen.

Grondstoffen ontginnen 
brengt geld op, maar is een 
ramp voor het milieu. Het 
brengt land en water van 
duizenden families in gevaar. 
Zij hebben een sterke stem 
nodig wanneer ze opkomen 
voor hun rechten.

Nog op te veel plaatsen 
 voelen mensen zich  onveilig. 
We willen dat mensen 
inspraak krijgen in goed en 
geweldloos bestuur.

 fototheek BD

(Lieve, leerkracht)

“Op school doen we 
elk jaar tijdens de 
vastenperiode mee 
met de campagne van 
Broederlijk Delen. We 
zetten acties op om 
geld in te zamelen. We 
zijn hierin niet alleen. 
Jaarlijks doen een 
2000-tal scholen en 
vrijwilligersgroepen in 
Vlaanderen hetzelfde.” 




