
  

ZO DOE JE MEE 

 Bekijk de video over het werk van EDS rond de corornacrisis:     
www.vivasalud.be
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driemaandelijks magazine  
van Viva Salud vzw
december 2020 – januari-februari 2021

PROTEST TEGEN ANTITERREURWET IN DE FILIPIJNEN: JUNK TERROR BILL!

  PALESTINA: UBAI ABOUDI IS VRIJ EN STRIJDVAARDIG
  DR CONGO: GEZONDHEIDSCOMITÉS IN ACTIE TEGEN CORONA

SOCIALE BEWEGINGEN 
STRIJDBAARDER DAN OOIT

Voor onze campagne 
‘Only Fighters Win’ 
lieten we een passend 
strijdbaar mondmasker 
ontwerpen. 

Wil je onze campagne 
op een originele manier 
steunen?  
Dat kan nog altijd!

Sporten voor Viva Salud:  
het kan nog altijd!

 Stel jezelf een sportief doel
 Zamel steun in bij vrienden en familie

Zo ondersteun je sociale bewegingen 
wereldwijd in hun strijd voor het recht  
op gezondheid.

Want meer dan ooit hebben we nood  
aan solidariteit.

Vragen of advies nodig?
Contacteer ons, we geven antwoord op 
jouw vragen en helpen jou en je (sportieve) 
inzamelactie op weg: jasper@vivasalud.be

  

Doe een gift 
Steun het werk van de helden van de zorg met een gift. 
Zo zorg je er mee voor dat onze partners in de Filipijnen, 
Palestina en Congo sociale bewegingen blijven versterken. 

 Doe een gift op het rekeningnummer van Viva Salud 
BEBE15 0010 4517 8030 (mededeling: gift OFW)

 Steun online op: https://acties.vivasalud.be

Heb jij al een 
Viva Salud 
mondmasker? 

BEDANKT!

AGENDA

Aan al WIE EEN GIFT DEED voor onze 
campagne Only Fighters Win.
 
Aan onze vrijwilligers ALEXENDRA, 
CLAUDE EN MALIKA die ons helpen 
op het secretariaat. 
 
Aan onze vrijwilligers BERT, BILAL, 
CLAIRE, EMILIE, GEERT, HELENA, 
LAURIE, MAJORIE, MOHAMMED,  
MUHAMAD, PAULINE, THOMAS EN 
TOUHAMI die ons helpen met  
vertalingen. 
 
Aan onze vrijwilliger ELODIE die ons 
helpt met videobewerking.
 
Aan ALEXANDRA, JANNE, JOHAN, 
LAURA, MOORACH-OONA EN  
THOMAS die modereerden of tolkten 
tijdens onze webinars.  
Aan IKUKO, KAREL EN NEAL die een 
inzamelactie organiseerden voor de 
campagne Only Fighters Win.
 

22 februari – 4 april: 
PAASCAMPAGNE: ook dit jaar 
verkopen we heerlijke fair 
trade chocolade eitjes ten 
voordele van een gezondheids-
project in Cuba.
 
7 april – 30 mei: 
CAMPAGNE VOOR EEN STERKE 
PUBLIEKE GEZONDHEIDSZORG

Viva Salud vzw 
Haachtsesteenweg 53,1210 Brussel
02 209 23 65
info@vivasalud.be
www.vivasalud.be
rekeningnr. BE 15 0010 4517 8030

Viva Salud strijdt voor het 
recht op gezondheid wereldwijd. 
Daarbij laten we ons leiden 
door onze basiswaarden: sociale 
rechtvaardigheid, solidariteit, 
strijdbaarheid en soevereiniteit.

BIJ ONZE PARTNERS

DE GEZONDHEIDSCOMITÉS VAN ONZE CONGOLESE PARTNER ETOILE DU SUD  
ZATEN NIET STIL DE VOORBIJE MAANDEN. ONDANKS DE BEPERKENDE 
MAATREGELEN DIE DE OVERHEID OPLEGDE OM DE VERSPREIDING VAN HET 
CORONAVIRUS TEGEN TE GAAN. OM IEDEREEN IN DE VOLKSBUURTEN TE 
BEREIKEN, MOETEN ZE SOMS CREATIEF UIT DE HOEK KOMEN EN  
VERSCHILLENDE METHODEN COMBINEREN. HOE? WE VROEGEN HET AAN ROGER.

GEZONDHEIDSCOMITÉS SCHAKELEN 
WIJKHOOFDEN IN BIJ PREVENTIE

Hoe slagen jullie erin 
om iedereen in de 
volksbuurten te bereiken? 

Roger Kakula, gezondheids-
comité Funa II, Barambu: 
“We gaan van deur tot 
deur om de mensen te 
sensibiliseren en affiches te 
verspreiden. We brengen 
de boodschap ook over met 
de megafoon in de straten 
van de volksbuurten. Zo 
bereiken we mensen die 
we anders niet bereiken en 
informeren we ook voorbijgangers. 

Daarnaast werken we ook samen met de 
lokale overheid. Al onze acties begin-
nen bij de wijkhoofden. Zo werkten we 
samen met de wijkchef van Funa. We 
gingen samen met hem van deur tot 

deur. Dankzij zijn steun is 
er minder weerstand bij 
de bevolking. De mensen 
vertrouwen hem omdat hij 
de lokale overheid verte-
genwoordigt, het bestuurs-
niveau dat het dichtst bij 
de bevolking staat.

Spelen sociale media ook een rol? 

Facebook, WhatsApp, Twitter, Instagram, 
het zijn allemaal kanalen om dagelijks 
een stand van zaken over het coronavirus 
te delen. Elke dag verspreiden we de 

officiële updates via die netwerken. 
Zo kunnen de mensen volgen hoe de 
situatie evolueert, hoeveel mensen 
besmet zijn, hoeveel tests er afge-

nomen werden, hoeveel overlij-
dens er zijn.

Gezondheidsactivisten van 
Etoile du Sud verspreiden 
affiches met preven-
tiemaatregelen tegen 
de verspreiding van het 
coronavirus.

Roger Kakula van Etoile du Sud: 
“Al onze acties beginnen bij de 
wijkhoofden. Dankzij hun 
steun is er minder weerstand 
bij de bevolking.”

Aan MARA EN STEFAAN die een gift 
deden naar aanleiding van de  
geboorte van hun zoontje.

De mondmaskers zijn made in Belgium en wasbaar op 90°.
Ze zijn verkrijgbaar voor 8 euro per stuk (incl. verzending). 

 Bestel je mondmasker(s) via:  
vivasalud.be/bestel-jouw-mondmasker of info@vivasalud.be



    

 Lees het volledige interview op   www.vivasalud.be

Boycott AXA Verzekeringen tot 

het stopt met de Israëlische 

apartheid te steunen. 

Teken de petitie 
  www.intal.be

CAMPAGNE

In 2019 bereikte Karapatan, samen 
met andere sociale organisaties, een 
mijlpaal toen het Filipijnse Huis van 
Volksvertegenwoordigers een wet ter 
bescherming van mensenrechten- 
verdedigers unaniem goedkeurde. De 
wet werd gestemd tegen een achter-
grond van escalerende pesterijen en 
lastercampagnes tegen mensenrechten- 
activisten door de Filipijnse overheid. 

ADDERTJE ONDER HET GRAS

Het wetsvoorstel dat mensenrechten-
verdedigers moet beschermen zit vast 
in de Senaat sinds 2018. In de Filipijnen 
worden wetsvoorstellen pas wet wan-
neer ze goedgekeurd worden door zowel 
het Huis van Volksvertegenwoordigers 
als de Senaat.

Ondanks dit vertragingsmanoeuvre blijft 
Karapatan actievoeren om het wets-
voorstel erdoor te krijgen en trokken 
hun activisten de straat op om het grote 
publiek te sensibiliseren. Ook bij de 
Verenigde Naties pleit Karapatan ervoor 
om de Filipijnse regering onder druk 
te zetten om werk te maken van het 
wetsvoorstel, gezien de verslechterende 
mensenrechtensituatie in het land.

ANTITERREURWET

In juli, wanneer de strijd tegen de  
Covid-19-pandemie volop aan de gang 
is en rechten vaker geschonden wer-

den door de militaristische aanpak van 
de overheid, ondertekende president 
Duterte een antiterreurwet. Gevreesd 
wordt dat de regering de wet zal 
misbruiken om kritische stemmen het 
zwijgen op te leggen. 

Jigs Clamor, van mensenrechtenorgani-
satie Karapatan legt uit welke impact 
de wet op mensenrechtenverdedigers en 
hun eisen zal zijn:
• Met een zeer brede en vage definitie 

van terrorisme kan de regering de 
rechten van mensenrechtenverdedi-
gers of organisaties simpelweg nege-
ren, eens ze als terrorist bestempeld 
worden.

• Een mensenrechtenverdediger die als 
terrorist gezien wordt kan onderwor-
pen worden aan toezicht, arrestatie 
zonder bevel en detentie zonder 
aanklacht voor meer dan 14 dagen.

• De regering kan bankrekeningen van 
individuen en organisaties die het als 
terroristen ziet bevriezen en de bron-
nen van hun fondsen blokkeren, of die 
nu buitenlands of lokaal zijn.

GROEIEND VERZET 
 
Waar de regering niet op gerekend 
had, was de ongezien grote publieke 
verontwaardiging die de antiterreurwet 
zou uitlokken. Verschillende sectoren 
van de samenleving hebben zich 
verenigd in hun verzet en kritiek, 
van grote ondernemersgroepen 
tot kleine boeren en vissers, 
studenten, kerkgangers, inheemse 
bevolkingsgroepen, stedelijke armen, 
moslimgemeenschappen, advocaten, 
leerkrachten, bedienden, bekende 
figuren en anderen. Geen enkele wet uit 
de recente geschiedenis kreeg zoveel  
publieke kritiek. Activisten legden 
repressieve maatregelen zoals het 
verbod op samenscholingen naast zich 
neer om massale protesten tegen de 
wet te organiseren.

FILIPIJNSE MENSENRECHTENVERDEDIGERS 
VERZETTEN ZICH TEGEN ANTITERREURWET

OP 14 NOVEMBER 2019 VERNAMEN WE DAT ONZE PALESTIJNSE COLLEGA 
UBAI ABOUDI, DIRECTEUR VAN BISAN CENTER FOR RESEARCH AND 
DEVELOPMENT, IN HET HOLST VAN DE NACHT WERD OPGEPAKT DOOR 
HET ISRAËLISCHE LEGER.VOOR DE OGEN VAN ZIJN VROUW EN  
3 ZOONTJES. 11 MAAND LATER, OP 22 OKTOBER KWAM HIJ VRIJ.  
WE KONDEN NIET WACHTEN OM TE HOREN HOE HET MET HEM GAAT NU. 

    Hoe gaat het met jou en je gezin?

Beter dan ooit. Ik ben gelukkig dat ik 
weer bij Hind en de kinderen ben. Ik 
heb hen ontzettend gemist. Het is zeer 
moeilijk geweest voor hen. 

Waarom werd je gearresteerd? 

Ik werd gearresteerd op 13 november 
in het holst van de nacht. De soldaten 
lieten me weten dat ik gearresteerd 
was zonder te zeggen waarom. 
Enkele dagen later kreeg ik het 
verdict: 3 maanden adminis-
tratieve detentie. Israël ge-
bruikt die techniek om illegaal 
op grote schaal Palestijnen te 
arresteren zonder aanklacht en 
onbeperkt verlengbaar. Zo willen 
ze het verzet tegen hun systeem van 
apartheid en kolonisering breken. 

Had je arrestatie een impact op het 
werk van Bisan? 

Ja, sommige organisaties die ons finan-
cieel steunen kregen schrik en trok-
ken hun steun in. Israël heeft zoveel 
vreselijke dingen over mij in de media 
verteld die niet waar zijn. Ik had daar 
geen enkele controle over. Gelukkig zijn 

“SOLIDARITEIT MET ALLE VOLKEREN DIE  
ZICH VERZETTEN TEGEN ONDERDRUKKING  
WERPT VRUCHTEN AF EN IS CRUCIAAL”

Activisten trotseren het repressieve verbod op 
samenscholing om te protesteren 

Ubai: “Zonder 
internationale 
steun denk 
ik niet dat ik 
aan foltering 
ontsnapt 
zou zijn…. in 
tegenstelling tot 
vele vrienden.”

Stop AXA’s steun  
aan illegale kolonies 
in Palestina
AXA verzekeringen investeert  
7 miljoen dollar in drie 
Israëlische banken. Zonder 
die steun zouden vele 
bouwprojecten in de illegale 
kolonies op de Westelijke 
Jordaanoever in bezet  
Palestijns gebied in het water 
vallen. Viva Salud zegde al  
haar verzekeringspolissen  
met AXA al op.

er andere partners, zoals Viva Salud, 
die ons bleven steunen toen Israël mij 
en Bisan aanviel. Dat heeft me enorm 
geraakt.   

Mijn arrestatie maakt deel uit van een 
systematische lastercampagne tegen 
progressieve stemmen in de Palestijnse 
sociale beweging. Maar dat weerhoudt 
ons er niet van om ons werk te doen: 
de schendingen van mensenrechten en 

socio-economische rechten van het 
Palestijnse volk aanklagen.  

In maart drong Covid-19 
de gevangenis binnen. Hoe 
gingen jullie daarmee om? 

We waren bang. We leven met 
8 gevangenen in cellen van 3 op 

12 meter. Ideaal voor dat soort virus om 
zich te verspreiden en we kregen geen 
bescherming. We vernamen dat een 
gevangene die recent was vrijgelaten 
positief getest had. Er waren ook cipiers 
die voor langere periodes afwezig  
waren, wat ons deed vermoeden dat het 
ook omwille van Covid-19 was. Daarom 

besloten we om in collectieve honger-
staking te gaan om tests en mondmas-
kers te krijgen en vooral om de fysieke 
afstand te respecteren tussen de cipiers 
en de gevangenen. Met onze actie 
wilden we ook aandacht krijgen voor de 
situatie van de Palestijnse gevangenen. 
 
Is internationale solidariteit belangrijk 
voor de zaak van de Palestijnse 
gevangenen? 

Ja zeker! Solidariteit helpt om onze 
verhalen te delen en mensenrechten-
schendingen bij Palestijnse gevangenen 
zichtbaar te maken. Internationale soli-
dariteit houdt ons ook recht. Het bete-
kende enorm veel voor mij te weten dat 
er petities circuleerden, dat 
mensen in België, Frank-
rijk en de VS publiekelijk 
opriepen om mij vrij te 
laten, ze druk uitoefenden 
op hun regering. 

Zara Alvarez 
is de dertiende 
mensenrechten-
activiste van 
Karapatan die onder 
de regering-Duterte 
gedood werd.

DOOR DE STEMMING VAN EEN ANTITERREURWET IN JULI 2020 
WORDEN MENSENRECHTENVERDEDIGERS DIE NET OPKOMEN VOOR 
EEN WET DIE HEN BESCHERMT NOG KWETSBAARDER, ZEKER IN HET 
KLIMAAT VAN STRAFFELOOSHEID DAT HEERST IN DE FILIPIJNEN.

Vrouwelijke mensenrechten-
verdedigers zijn de meest 
kwetsbare rechtenverdedigers 
in de Filipijnen.

 Bekijk een video over het werk van Karapatan op    
 https://www.vivasalud.be/tinay-palabay-ik-zal-niet-zwijgen-onder-invloed-van-angst/ 

Dit wetsvoorstel is een cruciale 
maatregel voor de bevolking, hun 
gemeenschappen en mensen-
rechtenverdedigers om hun werk  
te kunnen blijven doen. 

Tinay Palabay,  
secretaris-generaal bij Karapatan
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worden wetsvoorstellen pas wet wan-
neer ze goedgekeurd worden door zowel 
het Huis van Volksvertegenwoordigers 
als de Senaat.

Ondanks dit vertragingsmanoeuvre blijft 
Karapatan actievoeren om het wets-
voorstel erdoor te krijgen en trokken 
hun activisten de straat op om het grote 
publiek te sensibiliseren. Ook bij de 
Verenigde Naties pleit Karapatan ervoor 
om de Filipijnse regering onder druk 
te zetten om werk te maken van het 
wetsvoorstel, gezien de verslechterende 
mensenrechtensituatie in het land.

ANTITERREURWET

In juli, wanneer de strijd tegen de  
Covid-19-pandemie volop aan de gang 
is en rechten vaker geschonden wer-

den door de militaristische aanpak van 
de overheid, ondertekende president 
Duterte een antiterreurwet. Gevreesd 
wordt dat de regering de wet zal 
misbruiken om kritische stemmen het 
zwijgen op te leggen. 

Jigs Clamor, van mensenrechtenorgani-
satie Karapatan legt uit welke impact 
de wet op mensenrechtenverdedigers en 
hun eisen zal zijn:
• Met een zeer brede en vage definitie 

van terrorisme kan de regering de 
rechten van mensenrechtenverdedi-
gers of organisaties simpelweg nege-
ren, eens ze als terrorist bestempeld 
worden.

• Een mensenrechtenverdediger die als 
terrorist gezien wordt kan onderwor-
pen worden aan toezicht, arrestatie 
zonder bevel en detentie zonder 
aanklacht voor meer dan 14 dagen.

• De regering kan bankrekeningen van 
individuen en organisaties die het als 
terroristen ziet bevriezen en de bron-
nen van hun fondsen blokkeren, of die 
nu buitenlands of lokaal zijn.

GROEIEND VERZET 
 
Waar de regering niet op gerekend 
had, was de ongezien grote publieke 
verontwaardiging die de antiterreurwet 
zou uitlokken. Verschillende sectoren 
van de samenleving hebben zich 
verenigd in hun verzet en kritiek, 
van grote ondernemersgroepen 
tot kleine boeren en vissers, 
studenten, kerkgangers, inheemse 
bevolkingsgroepen, stedelijke armen, 
moslimgemeenschappen, advocaten, 
leerkrachten, bedienden, bekende 
figuren en anderen. Geen enkele wet uit 
de recente geschiedenis kreeg zoveel  
publieke kritiek. Activisten legden 
repressieve maatregelen zoals het 
verbod op samenscholingen naast zich 
neer om massale protesten tegen de 
wet te organiseren.

FILIPIJNSE MENSENRECHTENVERDEDIGERS 
VERZETTEN ZICH TEGEN ANTITERREURWET

OP 14 NOVEMBER 2019 VERNAMEN WE DAT ONZE PALESTIJNSE COLLEGA 
UBAI ABOUDI, DIRECTEUR VAN BISAN CENTER FOR RESEARCH AND 
DEVELOPMENT, IN HET HOLST VAN DE NACHT WERD OPGEPAKT DOOR 
HET ISRAËLISCHE LEGER.VOOR DE OGEN VAN ZIJN VROUW EN  
3 ZOONTJES. 11 MAAND LATER, OP 22 OKTOBER KWAM HIJ VRIJ.  
WE KONDEN NIET WACHTEN OM TE HOREN HOE HET MET HEM GAAT NU. 

    Hoe gaat het met jou en je gezin?

Beter dan ooit. Ik ben gelukkig dat ik 
weer bij Hind en de kinderen ben. Ik 
heb hen ontzettend gemist. Het is zeer 
moeilijk geweest voor hen. 

Waarom werd je gearresteerd? 

Ik werd gearresteerd op 13 november 
in het holst van de nacht. De soldaten 
lieten me weten dat ik gearresteerd 
was zonder te zeggen waarom. 
Enkele dagen later kreeg ik het 
verdict: 3 maanden adminis-
tratieve detentie. Israël ge-
bruikt die techniek om illegaal 
op grote schaal Palestijnen te 
arresteren zonder aanklacht en 
onbeperkt verlengbaar. Zo willen 
ze het verzet tegen hun systeem van 
apartheid en kolonisering breken. 

Had je arrestatie een impact op het 
werk van Bisan? 

Ja, sommige organisaties die ons finan-
cieel steunen kregen schrik en trok-
ken hun steun in. Israël heeft zoveel 
vreselijke dingen over mij in de media 
verteld die niet waar zijn. Ik had daar 
geen enkele controle over. Gelukkig zijn 

“SOLIDARITEIT MET ALLE VOLKEREN DIE  
ZICH VERZETTEN TEGEN ONDERDRUKKING  
WERPT VRUCHTEN AF EN IS CRUCIAAL”

Activisten trotseren het repressieve verbod op 
samenscholing om te protesteren 

Ubai: “Zonder 
internationale 
steun denk 
ik niet dat ik 
aan foltering 
ontsnapt 
zou zijn…. in 
tegenstelling tot 
vele vrienden.”

Stop AXA’s steun  
aan illegale kolonies 
in Palestina
AXA verzekeringen investeert  
7 miljoen dollar in drie 
Israëlische banken. Zonder 
die steun zouden vele 
bouwprojecten in de illegale 
kolonies op de Westelijke 
Jordaanoever in bezet  
Palestijns gebied in het water 
vallen. Viva Salud zegde al  
haar verzekeringspolissen  
met AXA al op.

er andere partners, zoals Viva Salud, 
die ons bleven steunen toen Israël mij 
en Bisan aanviel. Dat heeft me enorm 
geraakt.   

Mijn arrestatie maakt deel uit van een 
systematische lastercampagne tegen 
progressieve stemmen in de Palestijnse 
sociale beweging. Maar dat weerhoudt 
ons er niet van om ons werk te doen: 
de schendingen van mensenrechten en 

socio-economische rechten van het 
Palestijnse volk aanklagen.  

In maart drong Covid-19 
de gevangenis binnen. Hoe 
gingen jullie daarmee om? 

We waren bang. We leven met 
8 gevangenen in cellen van 3 op 

12 meter. Ideaal voor dat soort virus om 
zich te verspreiden en we kregen geen 
bescherming. We vernamen dat een 
gevangene die recent was vrijgelaten 
positief getest had. Er waren ook cipiers 
die voor langere periodes afwezig  
waren, wat ons deed vermoeden dat het 
ook omwille van Covid-19 was. Daarom 

besloten we om in collectieve honger-
staking te gaan om tests en mondmas-
kers te krijgen en vooral om de fysieke 
afstand te respecteren tussen de cipiers 
en de gevangenen. Met onze actie 
wilden we ook aandacht krijgen voor de 
situatie van de Palestijnse gevangenen. 
 
Is internationale solidariteit belangrijk 
voor de zaak van de Palestijnse 
gevangenen? 

Ja zeker! Solidariteit helpt om onze 
verhalen te delen en mensenrechten-
schendingen bij Palestijnse gevangenen 
zichtbaar te maken. Internationale soli-
dariteit houdt ons ook recht. Het bete-
kende enorm veel voor mij te weten dat 
er petities circuleerden, dat 
mensen in België, Frank-
rijk en de VS publiekelijk 
opriepen om mij vrij te 
laten, ze druk uitoefenden 
op hun regering. 

Zara Alvarez 
is de dertiende 
mensenrechten-
activiste van 
Karapatan die onder 
de regering-Duterte 
gedood werd.

DOOR DE STEMMING VAN EEN ANTITERREURWET IN JULI 2020 
WORDEN MENSENRECHTENVERDEDIGERS DIE NET OPKOMEN VOOR 
EEN WET DIE HEN BESCHERMT NOG KWETSBAARDER, ZEKER IN HET 
KLIMAAT VAN STRAFFELOOSHEID DAT HEERST IN DE FILIPIJNEN.

Vrouwelijke mensenrechten-
verdedigers zijn de meest 
kwetsbare rechtenverdedigers 
in de Filipijnen.

 Bekijk een video over het werk van Karapatan op    
 https://www.vivasalud.be/tinay-palabay-ik-zal-niet-zwijgen-onder-invloed-van-angst/ 

Dit wetsvoorstel is een cruciale 
maatregel voor de bevolking, hun 
gemeenschappen en mensen-
rechtenverdedigers om hun werk  
te kunnen blijven doen. 

Tinay Palabay,  
secretaris-generaal bij Karapatan



    

 Lees het volledige interview op   www.vivasalud.be

Boycott AXA Verzekeringen tot 

het stopt met de Israëlische 

apartheid te steunen. 

Teken de petitie 
  www.intal.be
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ZO DOE JE MEE 

 Bekijk de video over het werk van EDS rond de corornacrisis:     
www.vivasalud.be
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driemaandelijks magazine  
van Viva Salud vzw
december 2020 – januari-februari 2021

PROTEST TEGEN ANTITERREURWET IN DE FILIPIJNEN: JUNK TERROR BILL!

  PALESTINA: UBAI ABOUDI IS VRIJ EN STRIJDVAARDIG
  DR CONGO: GEZONDHEIDSCOMITÉS IN ACTIE TEGEN CORONA

SOCIALE BEWEGINGEN 
STRIJDBAARDER DAN OOIT

Voor onze campagne 
‘Only Fighters Win’ 
lieten we een passend 
strijdbaar mondmasker 
ontwerpen. 

Wil je onze campagne 
op een originele manier 
steunen?  
Dat kan nog altijd!

Sporten voor Viva Salud:  
het kan nog altijd!

 Stel jezelf een sportief doel
 Zamel steun in bij vrienden en familie

Zo ondersteun je sociale bewegingen 
wereldwijd in hun strijd voor het recht  
op gezondheid.

Want meer dan ooit hebben we nood  
aan solidariteit.

Vragen of advies nodig?
Contacteer ons, we geven antwoord op 
jouw vragen en helpen jou en je (sportieve) 
inzamelactie op weg: jasper@vivasalud.be

  

Doe een gift 
Steun het werk van de helden van de zorg met een gift. 
Zo zorg je er mee voor dat onze partners in de Filipijnen, 
Palestina en Congo sociale bewegingen blijven versterken. 

 Doe een gift op het rekeningnummer van Viva Salud 
BEBE15 0010 4517 8030 (mededeling: gift OFW)

 Steun online op: https://acties.vivasalud.be

Heb jij al een 
Viva Salud 
mondmasker? 

BEDANKT!

AGENDA

Aan al WIE EEN GIFT DEED voor onze 
campagne Only Fighters Win.
 
Aan onze vrijwilligers ALEXENDRA, 
CLAUDE EN MALIKA die ons helpen 
op het secretariaat. 
 
Aan onze vrijwilligers BERT, BILAL, 
CLAIRE, EMILIE, GEERT, HELENA, 
LAURIE, MAJORIE, MOHAMMED,  
MUHAMAD, PAULINE, THOMAS EN 
TOUHAMI die ons helpen met  
vertalingen. 
 
Aan onze vrijwilliger ELODIE die ons 
helpt met videobewerking.
 
Aan ALEXANDRA, JANNE, JOHAN, 
LAURA, MOORACH-OONA EN  
THOMAS die modereerden of tolkten 
tijdens onze webinars.  
Aan IKUKO, KAREL EN NEAL die een 
inzamelactie organiseerden voor de 
campagne Only Fighters Win.
 

22 februari – 4 april: 
PAASCAMPAGNE: ook dit jaar 
verkopen we heerlijke fair 
trade chocolade eitjes ten 
voordele van een gezondheids-
project in Cuba.
 
7 april – 30 mei: 
CAMPAGNE VOOR EEN STERKE 
PUBLIEKE GEZONDHEIDSZORG

Viva Salud vzw 
Haachtsesteenweg 53,1210 Brussel
02 209 23 65
info@vivasalud.be
www.vivasalud.be
rekeningnr. BE 15 0010 4517 8030

Viva Salud strijdt voor het 
recht op gezondheid wereldwijd. 
Daarbij laten we ons leiden 
door onze basiswaarden: sociale 
rechtvaardigheid, solidariteit, 
strijdbaarheid en soevereiniteit.

BIJ ONZE PARTNERS

DE GEZONDHEIDSCOMITÉS VAN ONZE CONGOLESE PARTNER ETOILE DU SUD  
ZATEN NIET STIL DE VOORBIJE MAANDEN. ONDANKS DE BEPERKENDE 
MAATREGELEN DIE DE OVERHEID OPLEGDE OM DE VERSPREIDING VAN HET 
CORONAVIRUS TEGEN TE GAAN. OM IEDEREEN IN DE VOLKSBUURTEN TE 
BEREIKEN, MOETEN ZE SOMS CREATIEF UIT DE HOEK KOMEN EN  
VERSCHILLENDE METHODEN COMBINEREN. HOE? WE VROEGEN HET AAN ROGER.

GEZONDHEIDSCOMITÉS SCHAKELEN 
WIJKHOOFDEN IN BIJ PREVENTIE

Hoe slagen jullie erin 
om iedereen in de 
volksbuurten te bereiken? 

Roger Kakula, gezondheids-
comité Funa II, Barambu: 
“We gaan van deur tot 
deur om de mensen te 
sensibiliseren en affiches te 
verspreiden. We brengen 
de boodschap ook over met 
de megafoon in de straten 
van de volksbuurten. Zo 
bereiken we mensen die 
we anders niet bereiken en 
informeren we ook voorbijgangers. 

Daarnaast werken we ook samen met de 
lokale overheid. Al onze acties begin-
nen bij de wijkhoofden. Zo werkten we 
samen met de wijkchef van Funa. We 
gingen samen met hem van deur tot 

deur. Dankzij zijn steun is 
er minder weerstand bij 
de bevolking. De mensen 
vertrouwen hem omdat hij 
de lokale overheid verte-
genwoordigt, het bestuurs-
niveau dat het dichtst bij 
de bevolking staat.

Spelen sociale media ook een rol? 

Facebook, WhatsApp, Twitter, Instagram, 
het zijn allemaal kanalen om dagelijks 
een stand van zaken over het coronavirus 
te delen. Elke dag verspreiden we de 

officiële updates via die netwerken. 
Zo kunnen de mensen volgen hoe de 
situatie evolueert, hoeveel mensen 
besmet zijn, hoeveel tests er afge-

nomen werden, hoeveel overlij-
dens er zijn.

Gezondheidsactivisten van 
Etoile du Sud verspreiden 
affiches met preven-
tiemaatregelen tegen 
de verspreiding van het 
coronavirus.

Roger Kakula van Etoile du Sud: 
“Al onze acties beginnen bij de 
wijkhoofden. Dankzij hun 
steun is er minder weerstand 
bij de bevolking.”

Aan MARA EN STEFAAN die een gift 
deden naar aanleiding van de  
geboorte van hun zoontje.

De mondmaskers zijn made in Belgium en wasbaar op 90°.
Ze zijn verkrijgbaar voor 8 euro per stuk (incl. verzending). 

 Bestel je mondmasker(s) via:  
vivasalud.be/bestel-jouw-mondmasker of info@vivasalud.be



  

ZO DOE JE MEE 

 Bekijk de video over het werk van EDS rond de corornacrisis:     
www.vivasalud.be
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Sporten voor Viva Salud:  
het kan nog altijd!

 Stel jezelf een sportief doel
 Zamel steun in bij vrienden en familie

Zo ondersteun je sociale bewegingen 
wereldwijd in hun strijd voor het recht  
op gezondheid.

Want meer dan ooit hebben we nood  
aan solidariteit.

Vragen of advies nodig?
Contacteer ons, we geven antwoord op 
jouw vragen en helpen jou en je (sportieve) 
inzamelactie op weg: jasper@vivasalud.be

  

Doe een gift 
Steun het werk van de helden van de zorg met een gift. 
Zo zorg je er mee voor dat onze partners in de Filipijnen, 
Palestina en Congo sociale bewegingen blijven versterken. 

 Doe een gift op het rekeningnummer van Viva Salud 
BEBE15 0010 4517 8030 (mededeling: gift OFW)

 Steun online op: https://acties.vivasalud.be

Heb jij al een 
Viva Salud 
mondmasker? 

BEDANKT!

AGENDA

Aan al WIE EEN GIFT DEED voor onze 
campagne Only Fighters Win.
 
Aan onze vrijwilligers ALEXENDRA, 
CLAUDE EN MALIKA die ons helpen 
op het secretariaat. 
 
Aan onze vrijwilligers BERT, BILAL, 
CLAIRE, EMILIE, GEERT, HELENA, 
LAURIE, MAJORIE, MOHAMMED,  
MUHAMAD, PAULINE, THOMAS EN 
TOUHAMI die ons helpen met  
vertalingen. 
 
Aan onze vrijwilliger ELODIE die ons 
helpt met videobewerking.
 
Aan ALEXANDRA, JANNE, JOHAN, 
LAURA, MOORACH-OONA EN  
THOMAS die modereerden of tolkten 
tijdens onze webinars.  
Aan IKUKO, KAREL EN NEAL die een 
inzamelactie organiseerden voor de 
campagne Only Fighters Win.
 

22 februari – 4 april: 
PAASCAMPAGNE: ook dit jaar 
verkopen we heerlijke fair 
trade chocolade eitjes ten 
voordele van een gezondheids-
project in Cuba.
 
7 april – 30 mei: 
CAMPAGNE VOOR EEN STERKE 
PUBLIEKE GEZONDHEIDSZORG

Viva Salud vzw 
Haachtsesteenweg 53,1210 Brussel
02 209 23 65
info@vivasalud.be
www.vivasalud.be
rekeningnr. BE 15 0010 4517 8030

Viva Salud strijdt voor het 
recht op gezondheid wereldwijd. 
Daarbij laten we ons leiden 
door onze basiswaarden: sociale 
rechtvaardigheid, solidariteit, 
strijdbaarheid en soevereiniteit.

BIJ ONZE PARTNERS

DE GEZONDHEIDSCOMITÉS VAN ONZE CONGOLESE PARTNER ETOILE DU SUD  
ZATEN NIET STIL DE VOORBIJE MAANDEN. ONDANKS DE BEPERKENDE 
MAATREGELEN DIE DE OVERHEID OPLEGDE OM DE VERSPREIDING VAN HET 
CORONAVIRUS TEGEN TE GAAN. OM IEDEREEN IN DE VOLKSBUURTEN TE 
BEREIKEN, MOETEN ZE SOMS CREATIEF UIT DE HOEK KOMEN EN  
VERSCHILLENDE METHODEN COMBINEREN. HOE? WE VROEGEN HET AAN ROGER.

GEZONDHEIDSCOMITÉS SCHAKELEN 
WIJKHOOFDEN IN BIJ PREVENTIE

Hoe slagen jullie erin 
om iedereen in de 
volksbuurten te bereiken? 

Roger Kakula, gezondheids-
comité Funa II, Barambu: 
“We gaan van deur tot 
deur om de mensen te 
sensibiliseren en affiches te 
verspreiden. We brengen 
de boodschap ook over met 
de megafoon in de straten 
van de volksbuurten. Zo 
bereiken we mensen die 
we anders niet bereiken en 
informeren we ook voorbijgangers. 

Daarnaast werken we ook samen met de 
lokale overheid. Al onze acties begin-
nen bij de wijkhoofden. Zo werkten we 
samen met de wijkchef van Funa. We 
gingen samen met hem van deur tot 

deur. Dankzij zijn steun is 
er minder weerstand bij 
de bevolking. De mensen 
vertrouwen hem omdat hij 
de lokale overheid verte-
genwoordigt, het bestuurs-
niveau dat het dichtst bij 
de bevolking staat.

Spelen sociale media ook een rol? 

Facebook, WhatsApp, Twitter, Instagram, 
het zijn allemaal kanalen om dagelijks 
een stand van zaken over het coronavirus 
te delen. Elke dag verspreiden we de 

officiële updates via die netwerken. 
Zo kunnen de mensen volgen hoe de 
situatie evolueert, hoeveel mensen 
besmet zijn, hoeveel tests er afge-

nomen werden, hoeveel overlij-
dens er zijn.

Gezondheidsactivisten van 
Etoile du Sud verspreiden 
affiches met preven-
tiemaatregelen tegen 
de verspreiding van het 
coronavirus.

Roger Kakula van Etoile du Sud: 
“Al onze acties beginnen bij de 
wijkhoofden. Dankzij hun 
steun is er minder weerstand 
bij de bevolking.”

Aan MARA EN STEFAAN die een gift 
deden naar aanleiding van de  
geboorte van hun zoontje.

De mondmaskers zijn made in Belgium en wasbaar op 90°.
Ze zijn verkrijgbaar voor 8 euro per stuk (incl. verzending). 

 Bestel je mondmasker(s) via:  
vivasalud.be/bestel-jouw-mondmasker of info@vivasalud.be



  

ZO DOE JE MEE 

 Bekijk de video over het werk van EDS rond de corornacrisis:     
www.vivasalud.be
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PROTEST TEGEN ANTITERREURWET IN DE FILIPIJNEN: JUNK TERROR BILL!
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