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Dankzij uw gulheid konden wij ook afgelopen jaar opnieuw onze taak vervullen en een positief antwoord geven
op meer dan 5.000 projectaanvragen.
De publicatie van het laatste rapport
“Vrijheid van godsdienst in de wereld”
heeft in de media meer aandacht gekregen dan ooit tevoren. In talrijke
landen was niet alleen de belangstelling, maar ook de bezorgdheid groot.
Paus Franciscus laat ons herhaalde
malen weten dat wij allen “bewerkers
van vrede” kunnen zijn. Onze bijdrage
aan de vrede bestaat uit het gebed
voor elkaar, informatie over de situatie van onze vervolgde broeders en
zusters en materiële hulp. Wij zijn
ervan overtuigd dat de gezamenlijke
inspanningen van u, onze grootmoedige weldoeners, en van onze geëngageerde medewerkers uiteindelijk de
vrede dienen. Het gaat hierbij niet alleen om de vrede als tijd zonder oorlog, maar ook om de vrede zoals alleen God ons die kan schenken en die
zeker in de paastijd een thema vormt
in de Heilige Schrift.
U kunt er zeker van zijn dat wij onze
opdracht als pastorale hulporganisatie die de vrede dient ook in de toekomst onvermoeibaar willen blijven
vervullen en dat wij daar met uw hulp
ook in zullen slagen!
Met dankbare groeten,

Uw hulp gaat hier naartoe:
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Bouwhulp
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Misintenties
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Vluchtelingen- en noodhulp
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Geloofsvorming van leken
Mobiliteit
Bestaanshulp zusters
Massamedia
Religieuze literatuur en publicaties

• 2.470 bouwprojecten
Wereldwijd werd bijgedragen aan de financiering van kapellen, kerken,
kloosters, retraitehuizen en seminaries. Vele huizen voor Christenen die
in Irak en Syrië naar huis zijn teruggekeerd, werden met onze hulp
heropgebouwd.

• 1.421.001 misintenties
1,4 miljoen Missen: dit betekent dat er om de 22 seconden ergens op
de wereld een Heilige Mis werd opgedragen voor de intenties van de
weldoeners van Kerk in Nood. Op die manier konden in totaal 40.569
priesters in 87 landen worden geholpen. De meeste misintenties waren
bestemd voor priesters in India, Oekraïne, Congo, Tanzania en Venezuela.

• 11.817 seminaristen werden ondersteund
Wereldwijd kreeg één op de tien seminaristen ondersteuning. De meesten
van hen bereidden zich in Afrika (5.600), Azië (2.391) en Latijns-Amerika
(2.375) op het priesterschap voor. Tijdens de opleiding wordt een bijzondere nadruk gelegd op persoonlijkheidsvorming en op spiritualiteit.

• 11.046 zusters kregen bestaanshulp en/of een
opleiding
Dat was één op de 60 zusters. In de meeste gevallen ging het om hulp
voor de basis- en/of voortgezette opleiding.

Credit: Archdiocese of Bamenda

Goede vrienden,

• 370 auto’s, 189 motorfietsen, 342 fietsen,
2 bussen, 2 vrachtwagens, 2 boten
In 2018 waren de meeste voertuigen bestemd voor Oekraïne, India en
Wit-Rusland.

In 2018 werden in totaal 5.019 projecten ondersteund
Het totaal aantal verzoeken en aanvragen (7.607) is lichtjes gestegen, maar zoals elk jaar moesten
we talrijke projecten – deze keer 2.089 – vanwege een tekort aan middelen negatief beantwoorden.
Gemiddeld werden de projecten met 15.053 euro ondersteund.
Thomas Heine-Geldern, Uma Wijnants,
Uitvoerend President
Nationaal Directeur

We hebben ons in 139 landen en 1.160 bisdommen ingezet. Meer dan 14.000 catechisten werden geholpen, vooral in Latijns-Amerika en in Azië. Met meer dan één miljoen religieuze boeken in de meest
uiteenlopende talen konden mensen worden bereikt die reikhalzend uitkijken naar Gods Woord.
Het grootste deel van de totale hulp werd net als in de voorgaande jaren aan bouwhulp besteed.
Het aantal bouwprojecten werd meer dan verdubbeld, voornamelijk vanwege de heropbouwprojecten
in het Midden-Oosten.

Feiten en cijfers

Projectuitgaven per regio
Afrika

• Kantoren in 23 landen
• Meer dan 330.000 weldoeners wereldwijd per jaar
• 111.108.825 euro aan giften, erfenissen en andere

27,4 %

Midden-Oosten

24,9 %

Azië

15,4 %

inkomsten

•

Besteding in 2018 van 2,8 miljoen euro aan overschotten
van vorige jaren

Latijns-Amerika

13,9 %

Centraal- en Oost-Europa

13,6 %

•
• 5.019 ondersteunde projecten wereldwijd
• 80,1 % van de giften werden toegekend voor
Projectpartners in 139 landen

missiegerelateerde uitgaven

West-Europa

2,1 %

Internationaal

2,1 %

Oceanië

0,6 %

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

Gedetailleerde besteding van de giften
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vervolgde en lijdende Kerk, haar geloofsgetuigenissen te verspreiden en
haar rechten te verdedigen in politieke kringen.
De jaarlijks schommelende inkomsten uit erfenissen daalden tegenover
het jaar daarvoor met 11,7 miljoen euro, zodat wij in 2018 minder projecten konden financieren dan een jaar eerder. Wij verheugen ons er des te
meer over dat de lopende inkomsten uit giften dankzij uw trouw stabiel
gebleven zijn. Daarop bouwen wij wanneer wij ons ertoe verbinden om
toekomstige projecten te ondersteunen.
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In 2018 ontvingen wij 7.607 hulpverzoeken uit de hele wereld. Dankzij de
gulheid van onze weldoeners konden wij activiteiten voor een totaalbedrag van 110,5 miljoen euro financieren.*
Het grootste deel daarvan – 80,1 % – werd besteed aan missiegerelateerde
uitgaven: concreet projectwerk, informatie, mediawerk en gebedsinitiatieven. Het aandeel van de uitgaven die ook bij ons noodzakelijk zijn, namelijk voor administratie en werving, proberen wij met respectievelijk 8,5%
en 11,4% zo laag mogelijk te houden.
Zo konden wij in 2018 met ongeveer 75,5 miljoen euro in 139 landen in totaal 5.019 projecten ondersteunen. Nog eens 13,0 miljoen euro hebben
wij besteed om wereldwijd informatie te geven over de situatie van de

11,4 % begeleiding van weldoeners
en fondsenwerving

€ 88,5 mln.

85,3 % projectwerk
14,7 % informatie,
geloofsverkondiging
en pleitbezorging

€ 75,5 mln.

*Daarnaast gaf Kerk in Nood 3,4 miljoen euro uit aan zelf financierende activiteiten, namelijk de verkoop van religieuze voorwerpen en boeken.

Nooit was het erger dan nu
Afrika en het Midden-Oosten zijn de regio’s waar een groot deel van de hulp
naartoe gaat, samen meer dan de helft om precies te zijn. Dit zijn de regio’s
waar de nood van de Christenen toeneemt en waar wij onmiddellijk en duurzaam kunnen helpen.
Alleen al in Syrië en in Irak ondersteunde Kerk in Nood vorig jaar zowel kleine
als grote projecten met een totaal bedrag van 15,1 miljoen euro. In totaal
vertegenwoordigde het Midden-Oosten bijna 18,1 miljoen euro, ofwel een
vierde van de totale hulp, terwijl bijna twintig miljoen euro (27 procent van
de totale hulp) in Afrika werd gespendeerd. De meeste projecten hadden betrekking op de heropbouw van woningen en huizen in Irak (waardoor het
aantal bouwprojecten verdubbelde) en op noodhulp in Syrië. Beide landen
staan helemaal bovenaan op de landenlijst, gevolgd door India (5,2 miljoen
euro), Oekraïne (3,3 miljoen euro), Congo (2,9 miljoen euro) en Brazilië
(2,7 miljoen euro). Vele van de aan ons gerichte hulpverzoeken uit Afrika
kwamen uit Nigeria, Madagaskar en Ethiopië.
Hulp voor de christenen in het Midden-Oosten, voornamelijk in Syrië, zal
ook dit en volgend jaar nog absoluut noodzakelijk zijn. Hun situatie was nog
nooit zo erg als nu. Doordat de gevechten zijn afgenomen, is echter ook de
algemene berichtgeving over de toestand daar verminderd. De infrastructuur is totaal vernield, in de ziekenhuizen ontbreken de meest elementaire
apparaten en geneesmiddelen. De grote hulporganisaties hebben zich ten
dele teruggetrokken.
Bovendien is het juist nu belangrijk om de catecheseopdrachten in Azië en
Latijns-Amerika te blijven vervullen, aangezien sekten daar enorme schade
berokkenen aan de Kerk en de gelovigen.

In de vernieuwde kleuterschool van de zusters van Onze-Lieve-Vrouw
van Altijddurende Bijstand in Aleppo: hun dank is tegelijk ook die van
talrijke zusters, kinderen en vervolgde Christenen overal ter wereld.

