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Een kritische context

Steun de projecten 
van ACTEC:
BE71 0011 4483 0069
Voor elke donatie van 
minstens 40€ geniet u van 
een hoge belastingaftrek!

Op 12 oktober 1982 besloot een 
groep solidaire mensen een vzw op 
te richten om hulp te bieden aan 
kwetsbare personen in wat toen 
doorgaans werd aangeduid als 
‘de derde wereld’: met een beperkt 
aantal middelen werden acties 
vastgesteld om die droom van een 
betere mensheid waar te maken. 
Vier decennia later zijn we trots 
dat onze oprichters destijds zulke 
vooruitziende blik hadden: ruim 
vierhonderd projecten hebben het 
pad geëffend naar ontwikkeling 
voor meer dan een miljoen mensen 
in Afrika, Latijns-Amerika en het 
Midden-Oosten. In de loop der jaren 
werden de visie en de strategie 

ACTEC blaast 
40 kaarsjes uit

van ACTEC verder verfijnd, waardoor 
onze acties geleidelijk doeltreffender 
werden en de solidariteitszin, die sinds 
het begin sterk aanwezig was, stilaan 
meer resultaat opleverde. 

Samen met onze schenkers, onze 
publieke en particuliere geldschieters, 
onze lokale partners en vooral de 
begunstigden, hoofdrolspelers van 
onze actie, willen wij onze ervaring 
en knowhow nu naar de toekomst 
projecteren, want er ligt nog een 
enorme taak voor ons. Deze ACTEC-
brief geeft een overzicht van het 
ambitieuze Programma 2022-2026 
dat ACTEC aan de Belgische regering 
(DGD) heeft voorgelegd om van onze 
planeet een betere plek te maken 
voor duizenden mannen en vrouwen 
die in hun land verlangen naar een 
waardigere toekomst. Die mannen 
en vrouwen hebben dromen, veel 
dromen ... maar ze hebben nood 
aan een reisgenoot die hen helpt 

die te bereiken. Bogend op sterke 
partnerschappen reikt ACTEC hen een 
helpende hand uit als bondgenoot 
op hun pad naar een job die hen 
voldoening, waardigheid en trots 
biedt, zodat hun dromen werkelijkheid 
kunnen worden. Met onze ACTEC 
MBA profileren wij ons ook als 
inspirerende coach voor de oprichters 
van succesvolle kleine ondernemingen 
die in hun gemeenschappen degelijke 
werkgelegenheid scheppen en aan 
duizenden gezinnen de middelen 
bieden om een menswaardiger bestaan 
te leiden.

We weten dat we op u kunnen rekenen 
om onze droom van een solidaire 
wereld waar te maken. 

Bedankt om ons de komende veertig 
jaar te vergezellen in dit avontuur!

Daniel Turiel
Directeur

Nu de wereld zich geleidelijk herstelt van de pandemie, leerlingen terug plaatsnemen 
op de schoolbanken, micro-ondernemers opnieuw hun oven of naaimachine bedienen 
en onze opleiders terug met volle motivatie voor de klas staan, duiken er nieuwe 
moeilijkheden op. De oorlog in Oekraïne veroorzaakt wereldwijd inflatie, de voedsel- en 
energieprijzen rijzen de pan uit en de meest kwetsbare bevolkingsgroepen worden nog 
kwetsbaarder. 

Wij stellen vast dat het veiligheidsklimaat in veel landen waar wij werken de afgelopen 
maanden is verslechterd. Door de stijgende misdaadcijfers – met name in Ecuador en 
Haïti – is het voor onze partners moeilijk werken. Hoe krijg je een leverancier ter plaatse 
als de wegen niet veilig zijn? Hoe vervang je avondlessen die niet meer leefbaar zijn, 
wetende dat mensen op de weg naar huis afgeperst dreigen te worden. Voor sommigen 
zijn deze bekommernissen dagdagelijkse realiteit. 

In deze uiterst moeilijke context doet ACTEC zijn best om de vele obstakels te 
overwinnen en ervoor te zorgen dat alle activiteiten voor al zijn begunstigden hervat 
kunnen worden. Maar we houden de moed erin en blijven optimistisch, want fris 
gewaagd is half gewonnen! 

Murakaza neza mu Rwanda!*

Voor de allereerste keer is ACTEC aanwezig in Rwanda in het 
kader van het programma dat medegefinancierd wordt door 
de Belgische overheid! Meer dan 4.000 kwetsbare jongeren 
en volwassenen in plattelandsgebieden en in Kigali zullen een 
betere opleiding krijgen. 

In Gisenyi zullen we samen met de Salesiaanse Zusters 
het eerste College of Tailoring van het land oprichten, dat 
hoogwaardige opleidingen in ontwerp en kleermakerij zal 
aanbieden.

In Kigali en Mahama zullen we samen met Maison Shalom 
4 nieuwe technische richtingen voor vluchtelingen en 
jonge Rwandezen opstarten: culinaire kunsten, naaien, 
lederbewerking en voedselverwerking.

In Muhazi zullen ACTEC en het beroepscentrum Don Bosco 
Muhazi 6 nieuwe opleidingsmodules van 2 maanden 
voor jongeren opstarten, waardoor hun arbeidskansen 
in (banket)bakkerij, informatica, lassen, loodgieterij, 
huishoudelijke elektriciteit en borduren zullen toenemen.   
*Welkom in Rwanda
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Om de actie van het maatschappelijk middenveld in de 
sector van de internationale solidariteit te bevorderen, 
voorziet de Belgische regering in een genereuze 
medefinanciering van 80% voor NGO-projecten in 
ontwikkelingslanden. Van de 500 Belgische verenigingen 
die op dat gebied actief zijn, heeft het Ministerie 
van Ontwikkelingssamenwerking 74 organisaties 
geselecteerd die aan dit programma kunnen deelnemen. 
Om geselecteerd te worden, moesten de verenigingen 
voldoen aan strenge criteria zoals professionaliteit, 
ontwikkelingsrelevantie, uitvoeringskwaliteit en 
doeltreffendheid op lange termijn. 

In 2021 werd ACTEC door de deskundigen geëvalueerd 
en werd ons Programma 2022-2026 over de hele lijn 
goedgekeurd. Daardoor krijgen we toegang tot die 
medefinanciering en kunnen we 33 ambitieuze projecten 
uitvoeren in de 8 landen waar we actief zijn. Zo geeft de 
overheid 4 euro extra voor elke 1 euro die aan ACTEC 
wordt geschonken. Dankzij die synergie van particuliere 
en publieke inspanningen nemen onze slagvaardigheid, 
het aantal begunstigden, onze langetermijnimpact en onze 
ambities voor een solidaire wereld toe met een factor 5. 

Business success  
for social change   

Uw vrijgevigheid wordt 
vermenigvuldigd 

Wij wakkeren bij micro-ondernemers de 
ondernemingsgeest aan om een zelfstandige 
activiteit te starten en andere arme personen te werk 
te stellen. Ons ACTEC MBA-programma helpt hen 
hun zakelijke kennis te ontwikkelen en hun micro-
ondernemingen om te vormen tot succesvolle kleine 
en middelgrote ondernemingen. Op die manier 
ondersteunen zij de informele economie, die een 
groot deel van de bevolking in ontwikkelingslanden 
helpt in haar levensonderhoud te voorzien.  

Ons programma stoelt op een ondernemingsgerichte 
aanpak en heeft een krachtige hefboomwerking: de 
inkomens stijgen fors, de kwaliteit van de producten 
verbetert, in marginale gebieden worden fatsoenlijke 
jobs geschapen. ACTEC wil de creativiteit van 
deze micro-ondernemers activeren om hen te 
veranderen. Van “kwetsbare personen” groeien ze 
uit tot ondernemers die waardig werk en sociale 
vooruitgang creëren voor hun medeburgers.   

www.micrombaproject.com

De landen waar wij actief zijn, hebben een zeer 
jonge bevolking die onvoldoende toegang heeft tot 
kwaliteitsopleidingen. ACTEC draagt bij tot de technische 
en beroepsopleiding van de jongere generaties, wat hen 
betere toekomstperspectieven biedt.

Door middel van 4 belangrijke actieterreinen willen wij 
de arbeidsmogelijkheden van jonge meisjes en jongens 
bevorderen:

• de kwaliteit van de technische opleidingen 
aangeboden in elektriciteit, mechanica, 
hotelmanagement, banketbakkerij, textiel, elektronica, 
enz. verbeteren

• de technische en pedagogische vaardigheden van 
leerkrachten in scholen versterken

• de computeropleiding en het gebruik van digitale tools 
in het klaslokaal ontwikkelen

• de inschakeling van jongeren op de arbeidsmarkt 
vergemakkelijken via arbeidsbureaus, samenwerking 
met plaatselijke bedrijven en het promoten van 
ondernemerschap

100.000 beter opgeleide 
jongeren voor de arbeidsmarkt

www.actec-ong.org

Ontplooid en autonoom 
voor het leven
60% van onze begunstigden zijn vrouwen.

Discriminatie en onrechtvaardigheid van 
vrouwen zijn een dagelijkse werkelijkheid 
in arme landen. Zij worden op verschillende 
niveaus uitgebuit, vaak uitgesloten van 
onderwijs, worden weinig of niets betaald 
en moeten hun kinderen alleen opvoeden. 
Alleenstaande moeders (soms tienermoeders) 
zijn een wijdverbreid fenomeen in meer 
kwetsbare milieus. 

Door hun werk willen ACTEC en haar partners 
culturele, sociale en economische obstakels 
verwijderen die vrouwen minderwaardig maken 
en hun ontwikkeling belemmeren. De ‘toegang 
tot een beroep’ en een hoger inkomen dragen 
bij tot betere levensomstandigheden voor hen 
en hun gezin (hygiëne, voedsel, onderwijs). 
Door hun sociale status te verbeteren, wordt 
de maatschappij zelf veranderd.

Programma “EEN BEROEP VOOR IEDEREEN 2022-2026”
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