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De aartsbisschop van Wenen,
Christoph kardinaal Schönborn, citeert graag de kunstenaar André
Heller. Hellers toespraak naar aanleiding van de tachtigste verjaardag
van de bezetting van Oostenrijk
door het naziregime werd door
velen opgemerkt. Hij stelde vast
dat medeleven de wereldtaal is of
dit tenminste zou moeten zijn. Aan
dit medeleven een actieve uitdrukking verlenen, is wat ons betreft al
een heel beslissende stap in de richting van een beleefde christelijke
naastenliefde. Vooral wanneer de
reden daarvoor ook in onze poging
ligt Christus na te volgen en daarmee Gods liefde een heel klein
beetje te beantwoorden.
Zoals u in dit jaarverslag kunt vaststellen, hebben ook in 2017 opnieuw honderdduizenden weldoeners wereldwijd hun medeleven betuigd en hun liefde getoond zoals
Jezus ons heeft voorgedaan. Dat
heeft ons in de mogelijkheid gesteld
om met meer dan 5.300 projecten de
brug in stand te houden tussen u en
onze broeders en zusters die in materiële nood verkeren.
Daarvoor en voor uw begeleidende
gebeden zeggen wij u als verantwoordelijke bewaarder hartelijk en
ontroerd: dank u!

Uw hulp gaat hier naartoe:
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32,8 %

Bouwhulp

15,7 %

Vluchtelingen- en noodhulp

15,4 %

Misintenties

12,1 %
9,6 %
7,5 %
3,4 %

Opleiding van priesters en religieuzen
Geloofsvorming van leken
Mobiliteit
Bestaanshulp zusters

1,9 %

Religieuze literatuur en publicaties

1,6 %

Massamedia

•

•
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1.212 bouwprojecten
Wereldwijd werd bijgedragen aan de financiering van kapellen,
kerken, kathedralen, kloosters, pastorieën en seminaries, meestal in
regio’s die door natuurrampen waren verwoest. Een derde van de
bouwprojecten waren kerken.
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Goede vrienden,

1.504.105 misintenties
Op die manier kon een op de tien priesters (in totaal 40.383) worden
geholpen, vooral in Afrika (15.440) en Azië (10.748); om de 21 seconden werd wereldwijd een mis opgedragen voor de intenties van de
weldoeners.

13.643 seminaristen werden in 2017 ondersteund
Dat waren er meer dan in de afgelopen 20 jaar. Wereldwijd werd een
op de negen seminaristen ondersteund (in 2016 was dit een op de
elf). De meesten van hen bereidden zich in Afrika (5.486), LatijnsAmerika (2.919) en Azië (2.101) op het priesterschap voor.

•

12.801 zusters kregen bestaanshulp en/of opleiding

•

424 auto’s, 257 motorfietsen, 429 fietsen, 4 vrachtwagens, 3 bussen, 3 boten

Dat was een op de 52 zusters. In 2016 was het nog een op de 62
zusters. In de meeste gevallen ging het om hulp voor de basis- en
voortgezette opleiding.

In 2017 waren de meeste auto’s bestemd voor Afrika en Oost-Europa,
de meeste fietsen gingen naar Afrika en Latijns-Amerika.

In 2017 werden in totaal 5.357 projecten ondersteund.
Dat zijn 54 projecten meer dan vorig jaar. Toch moest voor een op de vier projecten, ofwel
1.933 projecten, een negatieve beslissing worden genomen.

Thomas Heine-Geldern,
Geschäftsführender
Präsident

Uma Wijnants,
Nationaal Directeur

Sinds 2011, het jaar van de “Arabische Lente”, ging zowat 75 miljoen euro naar de crisisgebieden in het Midden-Oosten. Vorig jaar (2017) alleen al ging het om een bedrag van 17,3 miljoen
euro. Die hulp zal naar alle waarschijnlijkheid ook dit jaar op hetzelfde niveau blijven.
Het grootste deel van de totale hulp werd net als in de voorgaande jaren aan bouwhulp
gespendeerd, namelijk 32,8 procent, gevolgd door vluchtelingen- en noodhulp en door ondersteuning van de opleiding, onder andere ook voor 37.797 catechisten en pastorale werkers.

Feiten en cijfers
•
•
•
•

Kantoren in
Meer dan

Projectuitgaven per regio
Afrika

23 landen

368.000

Midden-Oosten

weldoeners wereldwijd per jaar

€ 124.057.414 aan giften, erfenissen en andere
inkomsten
€ 1,9 miljoen nog niet uitgegeven giften – ter
besteding in 2018

29,5 %
21,2 %

Azië

15,7 %

Latijns-Amerika

15,5 %

Centraal- en Oost-Europa

• Projectpartners in 149 landen
• 5.357 goedgekeurde projecten wereldwijd
• 82,5 % van de middelen werden toegekend voor
missiegerelateerde uitgaven

West-Europa

14,5 %
2,2 %

Internationaal

0,7 %

Oceanië

0,6 %

Noord-Amerika

0,1 %

Zo konden wij in 2017 met ongeveer 84,6 miljoen euro in 149 landen in
totaal 5.357 projecten ondersteunen.

Gedetailleerde besteding van de middelen

Missiegerelateerde uitgaven
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De internationale jaarrekening van Kerk in Nood werd door KPMG
gecontroleerd en goedgekeurd.

82,5 % missiegerelateerde uitgaven
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Nog eens 16,1 miljoen euro werd besteed om wereldwijd informatie te
geven over de situatie van de vervolgde en noodlijdende Kerk, haar geloofsgetuigenissen te verspreiden en bij beleidsmakers voor haar rechten op te komen.

€
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In 2017 ontvingen wij meer dan 7.500 hulpverzoeken uit de hele wereld.
Dankzij de gulheid van onze weldoeners konden wij activiteiten voor een
totaal bedrag van 122,1 miljoen euro financieren. Het grootste deel daarvan – 82,5 % van ons jaarbudget – was bestemd voor missiegerelateerde uitgaven, met andere woorden concreet projectwerk, informatie en
mediawerk, evenals gebedsactiviteiten.
Natuurlijk is dit ook bij ons niet mogelijk zonder administratie, reclame en
fondsenwerving, maar de middelen hiervoor gebruiken wij zo efficiënt
mogelijk, zodat een maximum aan middelen ter plaatse bij de Christenen
aankomen.

10,5 % begeleiding van weldoeners
en fondsenwerving
€ 100,7 mln.

84,0 % projectwerk
16,0 % informatie,
geloofsverkondiging
en pleitbezorging

€ 84,6 mln.

“Gaat uit over de hele wereld” (Marcus 16,15)
Irak en Syrië samen zijn de landen waar in 2017 de meeste middelen naartoe stroomden. Voor de verklaring daarvan volstaan weinig woorden: heropbouw in de thuisregio van de Christenen in Irak, burgeroorlog in Syrië
met meer dan een half miljoen doden en noodhulp aan de verdreven inwoners (meer dan de helft van de bevolking). Alleen al voor het ‘Marshallplan
voor de Vlakte van Nineve’ in Irak kon dankzij de vrijgevigheid van de weldoeners 7,14 miljoen euro ter beschikking worden gesteld, zodat tegen het
voorjaar nagenoeg de helft van alle in 2014 gevluchte Christenen naar hun
thuisdorpen kon terugkeren. In totaal werd in Irak aan de heropbouw, bestaanshulp voor zusters, misintenties, vluchtelingen- en noodhulp ongeveer 9,3 miljoen euro gespendeerd, in Syrië was dat 5,8 miljoen. Irak is het
belangrijkste begunstigde land. Op de tweede plaats van de begunstigde
landen stond India, met 5,86 miljoen, op de derde plaats Syrië, op de vierde Oekraïne (4,7 miljoen), op de vijfde Brazilië (3,88 miljoen) en op de
zesde Congo (3,42 miljoen).
Als we de onderverdeling in regio’s bekijken, blijkt duidelijk dat er nood is
waar de Kerk in een vijandige omgeving getuigenis aflegt van Christus.
Daar overleeft ze, zoals in het Midden-Oosten, dankzij de ondersteuning
van de Wereldkerk. Daar groeit ze ook, zoals het geval is in Afrika en in
India. In India worden elk jaar zowat 500 tot 1.000 priesters gewijd. Ook het
aantal seminaristen stijgt. Nu zijn er meer dan 15.000. De sterkste groei
laat de Kerk in Afrika zien. Daar gaan de meeste middelen naartoe, van
daar komen de meeste hulpaanvragen. In Oost-Europa blijft Oekraïne een
focusland van de hulpverlening. Latijns-Amerika is nog het grootste katholieke continent, maar heeft wegens de snel groeiende sekten vooral hulp
voor catecheseonderricht nodig.

Nergens is de rijkdom aan roepingen groter dan in Afrika,
nergens zijn er zo veel seminaristen als op dat continent.
En nergens overleven zo vele priesters dankzij misintenties en
uw hulp. Pater Aimé Mobwete uit Congo-Brazzaville dankt u in
naam van al die priesters.

