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MONDIALE PROJECTEN 2020 
 
AALST 
De Provincie Oost-Vlaanderen verleent subsidies aan 3 organisaties uit Aalst: 

• 6000 euro subsidie aan de organisatie Ananda uit Erembodegem voor  
gemeenschapszorg en ondersteuning van hiv of aidsbesmette kinderen en vrouwen 
in Tamil Nadu in India.  

• 7000 euro subsidie voor de organisatie Kalasi uit Gijzegem voor het uitrusten van 
een schoollabo en het herstellen van twee vervallen klaslokalen in een 
scholengemeenschap in Kinshasa, in de Democratische Republiek Congo.  

• 7000 euro subsidie aan de Vereniging voor Spina Bifida en Hydrocephalus uit 
Erembodegem om een netwerk uit te bouwen van professionelen, organisaties en 
oudergroepen die samenwerken rond deze aandoening in Kigali en Gisenyi in 
Rwanda. 
 

AALTER 
De Provincie Oost-Vlaanderen verleent subsidies aan 2 verenigingen: 

• 7000 euro aan de organisatie Memsaada voor de uitbouw en de ondersteuning van 
gezondheidszorg in Lubumbashi in de Democratische Republiek Congo.  

• 5000 euro aan de vzw Acres of Hope Belgium uit Lotenhulle voor het verhelpen van 
wateroverlast op een school in Paynesville, Liberia.  

 
ASSENEDE 
De Provincie Oost-Vlaanderen verleent 5000 euro subsidie aan de organisatie SAFI uit 
Assenede voor de renovatie en de uitbreiding van de Seideman Nursery School in Brikama, 
Gambia. 
 
BERLARE 
De Provincie Oost-Vlaanderen verleent 5000 euro subsidie aan Werkgroep Finado 
Ethiopië uit Berlare voor de opstart van warme maaltijden, de renovatie van een shelter en 
keuken en sensibilisering rond hygiëne en sanitair (handen wassen voor en na het eten)voor 
de studenten van de Emanuel Elementary School in Addis Ababa, Ethiopië. 
 
BEVEREN 
De Provincie Oost-Vlaanderen verleent 5000 euro subsidie aan de vereniging Vriendinnen 
van Zambia voor een landbouwproject ter bevordering van de levensomstandigheden in 
Ilondola, Chinsali in Zambia.  
 
BRAKEL 
De Provincie Oost-Vlaanderen verleent 5000 euro subsidie aan de vereniging Mohribet voor 
het gezondheidszorgproject Eye Clinic in Cambodja. 
 
BUGGENHOUT 
De Provincie Oost-Vlaanderen verleent subsidies aan 2 verenigingen: 

• 3000 euro aan BIVRO voor de ondersteuning van kansarme studenten in India.  

• 7000 euro aan Ingobyi voor toegang tot water voor het ziekenhuis Muranda in 
Gisenyi in Rwanda. 
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DEINZE 
De Provincie Oost-Vlaanderen verleent subsidies aan 7 organisaties uit Deinze: 

• 5000 euro subsidie aan Children at Risk India voor de installatie van een watertank 
en de voorziening van onderwijs en medische kosten voor een opvangcentrum voor 
straatkinderen in Kolkata, India. 

• 3531 euro aan de Interlokale Vereniging Stedenband 
Lievegem/Deinze/KeMoPoDi voor de restauratie en installatie van een computerzaal 
voor een basisschool in Thiès, Senegal. 

• 4890 euro aan de organisatie Plan Bobath voor sensibilisatie en vorming rond het 
gebruik van lokaal orthopedisch materiaal voor jonge kinderen met een hersenletsel 
in drie verschillende locaties, Thiès, Senegal. 

• 7000 euro subsidie voor het Sint-Vincentiusziekenhuis voor het project ‘Water voor 
Mabele’, dat water voorziet voor een ziekenhuis in Kasongo-Lunda in de 
Democratische Republiek Congo. 

• 7000 euro subsidie voor Village Support Rangaroon voor het opstarten van een 
melkveehouderij in Darjeeling, India.  

• 6997 euro aan de vereniging Vrienden van Difam voor het werken aan 
voedselzekerheid en voedselonafhankelijkheid in San Miguel Ixtahuacan, Guatemala 

• 4000 euro voor de Vrienden van KeMoPoDi uit Nevele voor toegankelijke 
gezondheidszorg in Thiés, Senegal.  

 
DENDERLEEUW 
De Provincie Oost-Vlaanderen verleent subsidies aan 2 verenigingen:  

• 7000 euro aan het Centre Social d’Information, d’Orientation scolaire et 
professionelle (CSIOSP) voor een project rond watervoorziening in Kameroen.  

• 5000 euro aan de Vereniging Shaheed Herman Rasschaert Vrienden voor de 
uitbouw en werking van een hostel voor schoolgaande jongeren in India.  

 
EEKLO 
De Provincie Oost-Vlaanderen verleent 5000 euro subsidie aan het College O.L.V. Ten 
Doorn voor het project ‘Proper water voor iedereen’ in Kisantu, in de Democratische 
Republiek Congo.  
 
ERPE-MERE 
De Provincie Oost-Vlaanderen verleent 7000 euro subsidie aan Solidair met Honduras uit 
Erpe-Mere, voor de versterking van twee ecologische landbouwcoöperatieven in Honduras. 
 
EVERGEM 
De Provincie Oost-Vlaanderen verleent subsidies aan 2 verenigingen:  

• 3000 euro subsidie aan Eduscol Mada uit Sleidinge voor een onderwijsproject in  
drie lagere scholen in Madagascar.  

• 1600 euro aan Help Ademkan uit Ertvelde voor het project ‘El conejo Contento’ rond 
gemeenschapsopbouw en inkomstenverwerving via het kweken en verkopen van 
konijnen in Guatemala. 
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GENT 
De Provincie Oost-Vlaanderen verleent subsidie aan 25 Gentse organisaties: 

• 6000 euro subsidie aan Afia Shuleni voor de integratie van schoolgeneeskunde in 
de lokale gezondheidszorg en overheidsstructuren in Zuid-Kivu (Democratische 
Republiek Congo). 

• 5000 euro subsidie aan Africans for Africans (AFA) voor het duurzaam cultiveren 
van rupsen die proteïnen aanleveren, in het kader van de strijd tegen ondervoeding 
en het verbeteren van de gezondheid van de kinderen in Katanga, Democratische 
Republiek Congo.  

• 6777 euro subsidie aan Batwa Keramiek voor de opzet van een bijenproject bij een 
coöperatie van Batwa vrouwen, beoefenaars van de traditionele keramiek, in 
Gatagara, Rwanda. 

• 6979,73 euro subsidie aan Catapa voor empowerment van landelijke en inheemse 
vrouwen voor de verdediging van fundamentele en collectieve rechten in sociaal-
ecologische conflicten in Cajamarca, Peru. 

• 5000 euro subsidie aan Chautaara voor een project rond levensonderhoud en 
milieubescherming in Nepal.  

• 5000 euro subsidie aan Circusplaneet voor de ondersteuning van een circusschool 
in Rwanda. 

• 3000 euro subsidie aan Clemensactie voor de uitbouw van twee extra klassen in een 
school voor kansarme kinderen in Matadi, de Democratische Republiek Congo. 

• 3000 euro subsidie aan Dental Mission Afghanistan voor een project rond 
tandheelkunde in Afghanistan.  

• 6240 euro subsidie aan Ethio Trees voor de valorisatie van bosbijproducten ter 
ondersteuning van herbebossing in de Tigray Region, Ethiopië. 

• 7000 euro subsidie aan Fracarita Belgium voor watervoorziening voor de 
blindenschool van Rwamagana in Rwanda.  

• 5000 euro subsidie aan Het Doetertoe voor inclusieve kinderopvang en hulp op maat 
in het JAWA centrum voor kinderen met een beperking in Kenia. 

• 7000 euro subsidie aan HOGENT voor het project ‘Sheltering the Kalahari’ rond 
traditionele ambachten bij het San-volk, Windhoek, Namibië. 

• 7000 euro subsidie aan Idiofa Lobi voor een project rond boslandbouw in Mulasa, 
Idiofa in de Democratische Republiek Congo.  

• 5000 euro subsidie aan Kassoemaï voor een dansopleiding voor kwetsbare jongeren 
in Ouagadougou, Burkina Faso. 

• 5000 euro subsidie aan Kivuvu voor het project ‘Onderwijs voor Popo’, 
(voorzieningen lager onderwijs, weeshuis en gemeenschap) in Popokabaka in de 
Democratische Republiek Congo. 

• 3000 euro subsidie aan Namna Concept uit Sint-Amandsberg voor Shule-Ya-Amani 
of School van de Vrede - informatiecentrum, workshops en uitwisseling in Kivu, 
Democratische Republiek Congo. 

• 5000 euro subsidie aan Protos/Join for Water voor de aanleg van ecologische 
sanitatie voor kwetsbare gezinnen in Bubanza, Burundi. 

• 7000 euro subsidie aan Rasuwa-De Gouden Parel uit Mariakerke voor een 
opvangproject voor de kinderen van een bergdorp in Nepal.  

• 7000 euro subsidie aan Revive uit Afsnee voor chirurgische ingrepen en de opleiding 
van lokale artsen en verpleegkundigen in Ethiopië, Madagascar en Marokko. 

• 7000 euro subsidie aan de organisatie S-EAU-S SAHEL voor een drinkwater-, 
sanitatie- en herbebossingsproject in Niger. 

• 7000 euro subsidie aan Solid voor een sociaal weef- en brei-atelier voor vrouwen in 
India. 

• 5000 euro subsidie aan de Solidariteitsprojecten Noord-Zuid van de Zusters van 
Liefde in Gent voor het scheppen van levenskansen voor kinderen en jongeren 
besmet met hiv in Rwanda. 
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• 5600 euro subsidie aan de Stichting Erevoorzitter Jan Steyaert voor een project 
rond de organisatie van basisgezondheidszorg in het Katako-Kombe ziekenhuis in de 
Democratische Republiek Congo.  

• 3000 euro subsidie aan Ujeli Care Centre Belgium voor het aanbieden van gratis 
gezondheidszorg en educatie voor kansarme kinderen in Pokhara, Nepal. 

• 3000 euro subsidie aan Wild Studies uit Gentbrugge voor het project Generous 
Homestays, gastgezinnen als hefboom van sociaal-economische verandering in een 
rurale gemeenschap, Aswan, Egypte. 

 
HAALTERT 
De Provincie Oost-Vlaanderen verleent 7000 euro subsidie aan De Dendervrienden van 
Face uit Haaltert voor een weeshuisproject in Caïro, Egypte. 
 
 
KRUISEM 
De Provincie Oost-Vlaanderen verleent subsidie aan 3 organisaties: 

• 7000 euro aan Chabwino voor een energieproject in Zomba, Malawi.  

• 2000 euro subsidie aan Dream Girl voor het organiseren van workshops in het Dare 
to Dream Leadership Institute for Girls in Kaapstad, Zuid-Afrika.  

• 5000 euro subsidie aan Vriendenkring Kinderhulp Rwanda uit Kruishoutem voor de 
opvang, begeleiding, scholing en medische zorgen van kinderen met een beperking 
in Rwanda.  

 
LAARNE 
De Provincie Oost-Vlaanderen verleent 5000 euro subsidie aan The Village uit Kalken. Zij 
ontwikkelen aangepast beroepsonderwijs voor jongeren met een verstandelijke beperking in 
Oeganda. 
 
 
LIEVEGEM 
De Provincie Oost-Vlaanderen verleent 5000 euro subsidie aan CWOA (Children’s Welfare 
Organisation Africa) uit Waarschoot voor de realisatie van een kinderziekenboeg in 
Kankobe in Oeganda.  
 
LOCHRISTI 
De Provincie Oost-Vlaanderen verleent 6900 euro subsidie aan de Vrienden van Kasongo-
Lunda voor steun aan de leerlingen A2 verpleegkunde in Kasongo-Lunda in de 
Democratische Republiek Congo.  
 
LOKEREN 
De Provincie Oost-Vlaanderen verleent 5000 euro subsidie aan de vereniging Elasha voor 
de uitbouw van een scholencomplex (basisonderwijs en technische opleiding) met hulppost 
in de Oost-Kasai provincie, Democratische Republiek Congo.  
 
MELLE 
De Provincie Oost-Vlaanderen verleent 7000 euro subsidie aan Embracing Life voor een 
project rond ecologische landbouwondernemen in Togo. 
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MERELBEKE 
De Provincie Oost-Vlaanderen verleent subsidies aan 2 verenigingen in Merelbeke: 

• 1500 euro aan Les Amis de Toucountouna voor ondersteuning van 
jeugdverenigingen in Toucountouna in Benin.  

• 5000 euro subsidie aan de Solidariteitsgroep Pro Venezuela uit Merelbeke voor 
schoolprojecten in een volkswijk van Maracay in Venezuela.  

 
NINOVE 
De Provincie Oost-Vlaanderen verleent 7000 euro subsidie aan Akouyo voor de bouw van 
een waterput voor drinkbaar water in een broussedorp in Togo.  
 
OOSTERZELE 
De Provincie Oost-Vlaanderen verleent subsidies aan 2 organisaties: 

• 5000 euro aan Hope for Addicts voor het project ‘Addiction Recovery - children of 
hope’ dat kinderen van verslaafde ouders ondersteunt in Kampala, Oeganda. 

• 5000 euro voor Sponsoring Kinderen Oeganda voor een schoolproject rond 
hygiëne in het noorden van Oeganda.  

 
OUDENAARDE 
De Provincie Oost-Vlaanderen verleent subsidies aan 3 organisaties: 

• 7000 euro aan Projecten Burundi voor een champignonkwekerij om de toegang van 
de gezinnen tot de ziekteverzekering ter verhogen in Burundi. 

• 3000 euro aan Banakin voor een alfabetiserings- en bewustmakingsprogramma voor 
ouders en familieleden van de kinderen van de school in Kinkolé, Kinshasa in de 
Democratische Republiek Congo.  

• 1880 euro aan Sint-Bernardus (Zusters Bernardinnen) voor omkadering voor arme 
gezinnen, weeskinderen en ongehuwde moeders in Kigali, Rwanda.  

 
SINT-MARTENS-LATEM 
De Provincie Oost-Vlaanderen verleent subsidies aan 2 organisaties: 

• 7000 euro aan Kaangayan Vriendenkring, voor een project rond ouderenparticipatie 
(jong ontmoet oud) in Cebu City in de Filipijnen.  

• 5000 euro aan de Vrienden van Tanzania voor een onderwijsproject voor jongeren 
tot 18 jaar in Arusha, Tanzania.  

 
SINT-NIKLAAS 
De Provincie Oost-Vlaanderen verleent subsidies aan 4 Sint-Niklase organisaties: 

 

• 7000 euro subsidie aan de organisatie Elimm voor het Rehema Health Center and 
Maternity Home in Bugema, Oeganda.  

• 3000 euro subsidie aan Piano Posso voor de bouw van een uitleencentrum waar je 
documentatie en instrumenten kan ontlenen voor het muziekonderwijs in de 
sloppenwijken in Fortaleza, Brazilië. 

• 5O00 euro subsidie voor Techniekers Zonder Grenzen voor het installeren van 
zonnepanelen in scholen in samenwerking met lokale bedrijven in Gambia.  

• 5000 euro aan Solidagro voor een project rond duurzame familiale landbouw in 
Cochabamba, Bolivia.  

 
TEMSE 
De Provincie Oost-Vlaanderen verleent 5000 euro subsidie aan FOV-UGANDA voor de 
uitbouw van een polikliniek voor kwetsbare vrouwen en kinderen in Oeganda.  
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WACHTEBEKE 
De Provincie Oost-Vlaanderen verleent subsidies aan 2 verenigingen: 

• 5000 euro aan Paadhai India uit Wachtebeke voor een trainingscentrum voor 
kinderen, jongeren, jongvolwassenen en vrouwen in Chennai, India. 

• 1840 euro aan de Senegalese Vrienden Wachtebeke voor de ondersteuning van 
een Peulschooltje in Senegal. 

 
ZOTTEGEM 
De Provincie Oost-Vlaanderen verleent subsidies aan 2 verenigingen: 

• 5000 euro aan Toogal Djangue voor de bouw van sanitaire voorzieningen in een 
onderwijsinstelling in Senegal. 

• 5000 euro aan Xavi-Indië voor een onderwijsproject rond kansarme studenten in 
Zuid-Indië.  


