
    

Wil je de strijd van sociale bewegingen voor het recht op 
gezondheid ook structureel steunen? 
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driemaandelijks magazine  
van Viva Salud vzw
juni – juli – augustus 2021

  ONS FINANCIEEL VERSLAG 2020
  MANIFIESTA 2021
  SUCCESVOLLE PAASEITJESVERKOOP VOOR CUBA

Doe een gift 
Steun het werk van Viva Salud met een gift. Zo zorg je er mee voor dat 
we sociale bewegingen voor het recht op gezondheid blijven versterken. 

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

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

BEDANKT!

AGENDA

Aan DANAÉ, EVA, FANNY, GÉRALDINE, 
JASPER, JASPER, JOREN, LINS, LIZZ, 
MARIE-ELISABETH, MICHAEL, MIKE, 
MOHAMED, NICO, PHILIP, RAFIK, 
SILLE, SIMON EN DE PVDA-GROEP 
VAN BRESSOUX die met een sportieve 
uitdaging geld inzamelden voor Viva 
Salud.
 
Aan NICKY, PETER EN SYLVAIN die in 
plaats van een cadeau een gift voor 
Viva Salud vroegen. 
 
Aan ALEXANDRA, ASTRID, BERT, 
CLAIRE, CLAUDE, JANNE, JOZEFIEN, 
LOGAN EN SABRINA die ons helpen 
met tolken tijdens webinars, 
vertalingen, videobewerking en 
logistieke taken op het secretariaat. 
 
Aan alle 65 VRIJWILLIGERS die paas-
eitjes verkochten en verdeelden ten 
voordele van de Cubaanse gezond-
heidswerkers. Ook dank aan iedereen 
die paaseitjes kocht of een gift deed.
 

11-12 september: 
MANIFIESTA 
Oostende
 
12 september: 
20 KM DOOR BRUSSEL
 
September – december:: 
CAMPAGNE  
‘ONLY FIGHTERS WIN’  

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.

IN ACTIE

GOED NIEUWS! ALS HET WAT MEEZIT, KUNNEN WE ELKAAR DIT JAAR EINDELIJK 
TERUGZIEN OP MANIFIESTA, HET FEEST VAN DE SOLIDARITEIT! DIT JAAR VOOR 
HET EERST IN OOSTENDE. 

KLAAR VOOR MANIFIESTA!   
11-12 SEPTEMBER 2021 - OOSTENDE   

ACTIE VOOR EEN VACCIN, WERELDWIJD 

Ook dit jaar kan je je herbruikbare beker 
op Manifiesta schenken aan Viva Salud. Zo 
versterk je sociale bewegingen in hun strijd 
voor het recht op gezondheid. Om er een 
succes van te maken rekenen we op de hulp 
van vele vrijwilligers. Doe je ook mee? 

Stel je kandidaat als vrijwilliger:

 om bekers te helpen inzamelen 
 om te helpen aan onze bekerstand 
 om foto’s of video’s te maken
 om festivalgangers aan onze stand warm 
te maken voor onze najaarscampagne 
(in het teken van sociale bewegingen die 
strijden voor het recht op gezondheid)

Op 7 april, Wereldgezondheidsdag, 
organiseerden European Health Network en 
People’s Health Movement overal in Europa 
acties met de eis om van het coronavaccin 
een wereldwijd publiek goed te maken, 
beschikbaar voor iedereen die het nodig 
heeft. Ook wij lieten ons horen en zien in 
Brussel! 

Heb jij het Europees 
burgerinitiatief al getekend? 
Zeker doen!

  noprofitonpandemic.eu/nl 

Hoe? 

Vul snel het online formulier in op onze 
website of geef een seintje aan Marilyse:  
T. 02 209 23 65 of marilyse@vivasalud.be
Meer info over ManiFiesta:  
www.manifiesta.be 

Word vandaag nog bondgenoot  
van Viva Salud met een maandelijkse gift 
Vul het online formulier op onze website in: vivasalud.be  
of contacteer Marieke: marieke@vivasalud.be of 02 209 23 65

DANKZIJ JOUW STEUN

Dankzij vele vrijwilligers haalden we samen 
met Cubanismo.be maar liefst 14.500 euro 
op om de Cubaanse gezondheidswerkers 
te ondersteunen. Op 28 afhaalpunten en 
dankzij 65 vrijwilligers verkochten we 4.400 
zakjes paaseieren en ontvingen we heel wat 
donaties. De opbrengst is bestemd voor de 
aankoop van vaccinatienaalden en ander 
medisch materiaal waaraan er een tekort 

is in Cuba en voor campagnewerk 
in België. Steun die meer dan 
welkom is nu ook in Cuba de 
vaccinatiecampagne van start 
gaat. Bedankt iedereen! 

Veel landen zullen nog lang moeten 
wachten vooraleer ze op grote schaal 
kunnen vaccineren. Dat is onrechtvaardig 
en bedreigt de gezondheid van iedereen, 
wereldwijd. 

De rol van sociale bewegingen die 
opkomen voor het recht op gezondheid 
is cruciaal. Dankzij hun lokale 
verankering spelen ze een belangrijke 
rol in preventie. Daarnaast blijven 
ze druk uitoefenen op de overheid 
om te investeren in een sterke, goed 
uitgebouwde gezondheidszorg die in staat 

SUCCESVOLLE CAMPAGNE VOOR 
MEDISCH MATERIAAL IN CUBA 

GEZOCHT: 30 BONDGENOTEN

DE STRIJD VOOR VACCINS 
WERELDWIJD

is om een nationale vaccinatiecampagne 
in goede banen te leiden. 

Waarom Pierre Schonbrodt, 
gepensioneerd opvoeder 

uit Verviers, Viva Salud 
maandelijks steunt:
“Ik vind het engagement 
van Viva Salud interessant 

omdat het medisch, sociaal 
en ook politiek is. Ze doen niet 

enkel iets medisch, maar nemen ook 
standpunten in en steunen de strijd 
van mensen in hun land”. 

Aan iedereen die de campagne 'Deel 
het vaccin, niet het virus' steunde en 
het Europees burgerinitiatief teken-
de. Ook dank aan HANNE, LINDSEY, 
LOGAN, MERLIN EN NEL voor hun 
medewerking aan campagnevideo's.



  

CAMPAGNE ‘DEEL HET VACCIN, NIET HET VIRUS’

HOE LOOPT DE VACCINATIECAMPAGNE IN CONGO, DE FILIPIJNEN, 
PALESTINA EN CUBA? WE VROEGEN HET AAN ONZE PARTNERS. 

FILIPIJNEN
Dr. Joshua San Pedro (CHD): “Op 13 april 
werden nog maar 162.065 mensen vol-
ledig gevaccineerd, dat is 0,1 procent van 
de bevolking. Het belangrijkste probleem 
is het tekort aan vaccins. Veel mensen 
twijfelen ook over de veiligheid en de wer-
king ervan. Er is te weinig geruststellende 

informatie. Daarnaast 
verloopt de vacci-
natiecampagne zeer 
traag door het per-
soneelstekort en te 
weinig middelen. Om 
de uitrol van de vac-
cinatiecampagne op 
te volgen en de echte 
noden van de mensen 
te tonen, richtten we 
Bantay Bakuna op. 
Het is een coalitie van 
organisaties uit ver-
schillende sectoren 
die actief zijn aan de 
basis. We pleiten voor 
degelijke informatie, 
transparantie, gelijk-
heid, toegankelijk-

heid en verantwoording van het nationale 
Covid-19-vacinnatieprogramma.” 

DE STRIJD VOOR VACCINS WERELDWIJD

CUBA 
Dr. Aissa Naranjo (Centro Felix  
Varela): “Cuba kampt met een gebrek 
aan grondstoffen voor de productie van 
medisch materiaal zoals vaccinatienaal-
den. Door de 
blokkade van 
de VS moeten 
we van heel ver 
importeren. 
Door de pande-
mie is die import 
moeilijker. We 
moeten heel 
voorzichtig om-
gaan met alles 
wat we hebben. 
Zo moesten we 
nog voor de 
pandemie over-
schakelen op in-
jectiespuiten uit 
glas. We hebben 
meer dan 11 miljoen vaccinatiespuitjes 
nodig. De vaccins ontwikkelen en produ-
ceren we zelf. Cuba wist dat het hiervoor 
op niemand kan rekenen en zet daarom 
in op goed opgeleid en getraind personeel 
om eigen technieken en farmaceutische 
producten te ontwikkelen.”

PALESTINA
Ubai Aboudi (Bisan Center for Research 
and Development): “In Gaza en op de 
Westelijke Jordaanoever zien we de 
gevolgen van Israëlische vaccindiplomatie. 
Israëlische media berichten dat Israël vac-
cins van Moderna hamstert. Ze gebruiken 

die vaccins 
zelf niet, maar 
zetten ze in als 
diplomatisch 
instrument 
voor landen die 
hun ambassade 
in Jeruzalem 
willen vestigen. 
Dat is uiter-
aard tegen het 
internationaal 
recht. Ook Pa-
lestijnen die op 
een of andere 
manier samen-

DEMOCRATISCHE REPUBLIEK CONGO

Zolang mensen ster-
ven door ziektes die 
voorkomen of gene-
zen kunnen worden, 
blijft ons werk en 
onze strijd voor een 
gezondheidssysteem 
dat écht publiek is 
relevant.

Dr. Joshua  
San Pedro

 
De tekorten in 
Cuba zijn groter 
dan ooit, het is 
een cocktail van 
een verstikkende 
blokkade en de 
pandemie.

Dr. Aissa  
Naranjo Hanne tekent 

het Europees 
burgerinitiatief.  
Jij ook? 

Zolang het vaccin in handen van enkele farmamultinationals 
blijft, gaat de productie te traag. Bovendien zijn de 
Palestijnen zeker niet de eersten in de rij om grote 
hoeveelheden vaccins te kunnen aankopen met hun klein 
budget en alle logistieke problemen die de bezetting 
met zich meebrengt. Daarom steun ik het Europees 
burgerinitiatief voor een vaccin voor iedereen.

Hanne Bosselaers is dokter bij Geneeskunde voor het 
Volk. In 2012-2013 werkte ze 4 maand als vrijwilliger bij 
UHWC, de partner van Viva Salud in Gaza. 

Als de productie van vaccins niet versnelt, duurt het voor de meeste lage-inkomenslan-
den nog minstens tot 2024 vooraleer ze groepsimmuniteit tegen Covid-19 bereiken. Een 
grootschalige vaccinatiecampagne is in vele landen met een zwak gezondheidssysteem 
ook een logistieke uitdaging. Tot slot heerst er ook veel wantrouwen bij de bevolking 
door gebrek aan betrouwbare informatie. Daarom blijven preventie en sociale bewegin-
gen die dichtbij de bevolking staan cruciaal. 

Het is crimineel 
om vaccins te 
hamsteren en 
aan vaccindiplo-
matie te doen 
als je weet dat 
vele landen geen 
toegang hebben 
tot vaccins.

Ubai Aboudi

We hebben informa-
tie over de ziekte 
en de inhoud van 
het vaccin nodig. 
Daarmee kunnen we 
de bevolking sensibi-
liseren.

Mamie Meta

Teken het Europees 
burgerinitiatief: 
noprofitonpandemic.eu/nl 

Luister naar de getuigenis 
van Hanne op vivasalud.be

werken met Israëli’s krijgen dit vaccin, 
bijvoorbeeld 150.000 Palestijnse arbeiders 
die in Israël werken. Israël is niet bezorgd 
over hun gezondheid maar vreest dat ze 
anders Israëli’s opnieuw zouden besmet-
ten. Israël plant nu een nieuwe aankoop 
van 30 miljoen dosissen bovenop wat het 
al besteld had. 30 miljoen dosissen voor 
een bevolking van 9 miljoen.” 

Mamie Meta (verantwoordelijke voor de 
afdeling van Etoile du Sud in de provin-
cie Katanga): “De vaccinatiecampagne 
zou in maart van start gaan, maar werd 
uitgesteld. We kregen nog geen informa-
tie van de overheid hoe de campagne zal 
verlopen. Dat is nodig, want we merken 
veel weerstand bij de bevolking. Mensen 
waren al achterdochtig bij het begin van 
de pandemie. Er doen geruchten de ronde 

als zou het virus een ziekte van de rijken 
zijn en het vaccin niet werkzaam zijn. 
Op sociale media zien we ook veel valse 
informatie. De bevolking heeft nood aan 
informatie over de ziekte en de inhoud 
van het vaccin. Dat geldt ook voor onze 
gezondheidswerkers die in de eerste 
plaats moeten overtuigd zijn van het be-
lang van het vaccin om uit deze gezond-
heidscrisis te geraken.”

OP 10 MEI BEGON HET ISRAËLISCHE BEZETTINGSLEGER EEN GROOTSCHALIGE 
MILITAIRE ACTIE TEGEN DE GAZASTROOK. DE MENSELIJKE EN MATERIËLE 
SCHADE IS ENORM, DE NODEN IN DE GEZONDHEIDSZORG NOG GROTER DAN AL 
HET GEVAL WAS. UHWC, ONZE PARTNER IN GAZA, STELT ALLES IN HET WERK 
OM MEDISCHE ZORGEN VOOR IEDEREEN TE BLIJVEN VERZEKEREN.

FINANCIEEL RESULTAAT 2020

GAZA ONDER VUUR

UITGAVEN
Onze uitgaven bedroegen in 2020 
ongeveer 1,6 miljoen euro. Dat is 
ongeveer 100.000 euro minder dan in 
2019. Door de coronacrisis hebben we 
immers activiteiten moeten uitstellen. We 
besteedden ongeveer 230.000 euro in de 
Filipijnen, 140.000 euro in DR Congo en 
190.000 euro in Palestina. We steunden de 
People’s Health Movement voor 160.000 
euro en besteedden 20.000 euro aan 
verschillende kleinere projecten.

Honderden Palestijnen werden 
gedood of raakten gewond. UHWC, 
onze partner in Gaza, stelde meteen 
alles in het werk om gewonden 
te verzorgen in hun Al-Awda-
ziekenhuis. Daarnaast blijven ze 
ook eerstelijnszorg verlenen in 
hun 6 gezondheidscentra verspreid 
over de Gazastrook. Door de 
bombardementen zijn er nog meer 
elektriciteitspannes dan voorheen. 
De nood aan medisch materiaal en 
brandstof voor generatoren is groot. 

Lees meer op onze website: 
www.vivasalud.be  
of op onze sociale media:

   vivasaludbe

INKOMSTEN
Ondanks de coronacrisis waren onze 
inkomsten voldoende om onze uitgaven te 
dekken en noteerden we een positief saldo 
van 22.000 euro. Onze subsidies bleven 
ongeveer op peil (1.350.000 euro). Dankzij 
onze schenkers kenden we wel een groei van 
onze giften van 211.000 euro naar 224.000 
euro, een geweldig resultaat.

Meer details vind je in ons jaarverslag 2020 
op onze website: www.vivasalud.be

Steun de strijd voor het recht 
op gezondheid in Palestina 
met een gift op rekening van Viva Salud:  
BE15 0010 4517 8030  
of steun online via de QR-code. 
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Steun de strijd voor het recht 
op gezondheid in Palestina 
met een gift op rekening van Viva Salud:  
BE15 0010 4517 8030  
of steun online via de QR-code. 
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DE STRIJD VOOR VACCINS WERELDWIJD

CUBA 
Dr. Aissa Naranjo (Centro Felix  
Varela): “Cuba kampt met een gebrek 
aan grondstoffen voor de productie van 
medisch materiaal zoals vaccinatienaal-
den. Door de 
blokkade van 
de VS moeten 
we van heel ver 
importeren. 
Door de pande-
mie is die import 
moeilijker. We 
moeten heel 
voorzichtig om-
gaan met alles 
wat we hebben. 
Zo moesten we 
nog voor de 
pandemie over-
schakelen op in-
jectiespuiten uit 
glas. We hebben 
meer dan 11 miljoen vaccinatiespuitjes 
nodig. De vaccins ontwikkelen en produ-
ceren we zelf. Cuba wist dat het hiervoor 
op niemand kan rekenen en zet daarom 
in op goed opgeleid en getraind personeel 
om eigen technieken en farmaceutische 
producten te ontwikkelen.”

PALESTINA
Ubai Aboudi (Bisan Center for Research 
and Development): “In Gaza en op de 
Westelijke Jordaanoever zien we de 
gevolgen van Israëlische vaccindiplomatie. 
Israëlische media berichten dat Israël vac-
cins van Moderna hamstert. Ze gebruiken 

die vaccins 
zelf niet, maar 
zetten ze in als 
diplomatisch 
instrument 
voor landen die 
hun ambassade 
in Jeruzalem 
willen vestigen. 
Dat is uiter-
aard tegen het 
internationaal 
recht. Ook Pa-
lestijnen die op 
een of andere 
manier samen-

DEMOCRATISCHE REPUBLIEK CONGO

Zolang mensen ster-
ven door ziektes die 
voorkomen of gene-
zen kunnen worden, 
blijft ons werk en 
onze strijd voor een 
gezondheidssysteem 
dat écht publiek is 
relevant.

Dr. Joshua  
San Pedro

 
De tekorten in 
Cuba zijn groter 
dan ooit, het is 
een cocktail van 
een verstikkende 
blokkade en de 
pandemie.

Dr. Aissa  
Naranjo Hanne tekent 

het Europees 
burgerinitiatief.  
Jij ook? 

Zolang het vaccin in handen van enkele farmamultinationals 
blijft, gaat de productie te traag. Bovendien zijn de 
Palestijnen zeker niet de eersten in de rij om grote 
hoeveelheden vaccins te kunnen aankopen met hun klein 
budget en alle logistieke problemen die de bezetting 
met zich meebrengt. Daarom steun ik het Europees 
burgerinitiatief voor een vaccin voor iedereen.

Hanne Bosselaers is dokter bij Geneeskunde voor het 
Volk. In 2012-2013 werkte ze 4 maand als vrijwilliger bij 
UHWC, de partner van Viva Salud in Gaza. 

Als de productie van vaccins niet versnelt, duurt het voor de meeste lage-inkomenslan-
den nog minstens tot 2024 vooraleer ze groepsimmuniteit tegen Covid-19 bereiken. Een 
grootschalige vaccinatiecampagne is in vele landen met een zwak gezondheidssysteem 
ook een logistieke uitdaging. Tot slot heerst er ook veel wantrouwen bij de bevolking 
door gebrek aan betrouwbare informatie. Daarom blijven preventie en sociale bewegin-
gen die dichtbij de bevolking staan cruciaal. 

Het is crimineel 
om vaccins te 
hamsteren en 
aan vaccindiplo-
matie te doen 
als je weet dat 
vele landen geen 
toegang hebben 
tot vaccins.

Ubai Aboudi

We hebben informa-
tie over de ziekte 
en de inhoud van 
het vaccin nodig. 
Daarmee kunnen we 
de bevolking sensibi-
liseren.

Mamie Meta

Teken het Europees 
burgerinitiatief: 
noprofitonpandemic.eu/nl 

Luister naar de getuigenis 
van Hanne op vivasalud.be

werken met Israëli’s krijgen dit vaccin, 
bijvoorbeeld 150.000 Palestijnse arbeiders 
die in Israël werken. Israël is niet bezorgd 
over hun gezondheid maar vreest dat ze 
anders Israëli’s opnieuw zouden besmet-
ten. Israël plant nu een nieuwe aankoop 
van 30 miljoen dosissen bovenop wat het 
al besteld had. 30 miljoen dosissen voor 
een bevolking van 9 miljoen.” 

Mamie Meta (verantwoordelijke voor de 
afdeling van Etoile du Sud in de provin-
cie Katanga): “De vaccinatiecampagne 
zou in maart van start gaan, maar werd 
uitgesteld. We kregen nog geen informa-
tie van de overheid hoe de campagne zal 
verlopen. Dat is nodig, want we merken 
veel weerstand bij de bevolking. Mensen 
waren al achterdochtig bij het begin van 
de pandemie. Er doen geruchten de ronde 

als zou het virus een ziekte van de rijken 
zijn en het vaccin niet werkzaam zijn. 
Op sociale media zien we ook veel valse 
informatie. De bevolking heeft nood aan 
informatie over de ziekte en de inhoud 
van het vaccin. Dat geldt ook voor onze 
gezondheidswerkers die in de eerste 
plaats moeten overtuigd zijn van het be-
lang van het vaccin om uit deze gezond-
heidscrisis te geraken.”

OP 10 MEI BEGON HET ISRAËLISCHE BEZETTINGSLEGER EEN GROOTSCHALIGE 
MILITAIRE ACTIE TEGEN DE GAZASTROOK. DE MENSELIJKE EN MATERIËLE 
SCHADE IS ENORM, DE NODEN IN DE GEZONDHEIDSZORG NOG GROTER DAN AL 
HET GEVAL WAS. UHWC, ONZE PARTNER IN GAZA, STELT ALLES IN HET WERK 
OM MEDISCHE ZORGEN VOOR IEDEREEN TE BLIJVEN VERZEKEREN.

FINANCIEEL RESULTAAT 2020

GAZA ONDER VUUR

UITGAVEN
Onze uitgaven bedroegen in 2020 
ongeveer 1,6 miljoen euro. Dat is 
ongeveer 100.000 euro minder dan in 
2019. Door de coronacrisis hebben we 
immers activiteiten moeten uitstellen. We 
besteedden ongeveer 230.000 euro in de 
Filipijnen, 140.000 euro in DR Congo en 
190.000 euro in Palestina. We steunden de 
People’s Health Movement voor 160.000 
euro en besteedden 20.000 euro aan 
verschillende kleinere projecten.

Honderden Palestijnen werden 
gedood of raakten gewond. UHWC, 
onze partner in Gaza, stelde meteen 
alles in het werk om gewonden 
te verzorgen in hun Al-Awda-
ziekenhuis. Daarnaast blijven ze 
ook eerstelijnszorg verlenen in 
hun 6 gezondheidscentra verspreid 
over de Gazastrook. Door de 
bombardementen zijn er nog meer 
elektriciteitspannes dan voorheen. 
De nood aan medisch materiaal en 
brandstof voor generatoren is groot. 

Lees meer op onze website: 
www.vivasalud.be  
of op onze sociale media:

   vivasaludbe

INKOMSTEN
Ondanks de coronacrisis waren onze 
inkomsten voldoende om onze uitgaven te 
dekken en noteerden we een positief saldo 
van 22.000 euro. Onze subsidies bleven 
ongeveer op peil (1.350.000 euro). Dankzij 
onze schenkers kenden we wel een groei van 
onze giften van 211.000 euro naar 224.000 
euro, een geweldig resultaat.

Meer details vind je in ons jaarverslag 2020 
op onze website: www.vivasalud.be

Steun de strijd voor het recht 
op gezondheid in Palestina 
met een gift op rekening van Viva Salud:  
BE15 0010 4517 8030  
of steun online via de QR-code. 
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Wil je de strijd van sociale bewegingen voor het recht op 
gezondheid ook structureel steunen? 
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  ONS FINANCIEEL VERSLAG 2020
  MANIFIESTA 2021
  SUCCESVOLLE PAASEITJESVERKOOP VOOR CUBA

Doe een gift 
Steun het werk van Viva Salud met een gift. Zo zorg je er mee voor dat 
we sociale bewegingen voor het recht op gezondheid blijven versterken. 

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

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

BEDANKT!

AGENDA

Aan DANAÉ, EVA, FANNY, GÉRALDINE, 
JASPER, JASPER, JOREN, LINS, LIZZ, 
MARIE-ELISABETH, MICHAEL, MIKE, 
MOHAMED, NICO, PHILIP, RAFIK, 
SILLE, SIMON EN DE PVDA-GROEP 
VAN BRESSOUX die met een sportieve 
uitdaging geld inzamelden voor Viva 
Salud.
 
Aan NICKY, PETER EN SYLVAIN die in 
plaats van een cadeau een gift voor 
Viva Salud vroegen. 
 
Aan ALEXANDRA, ASTRID, BERT, 
CLAIRE, CLAUDE, JANNE, JOZEFIEN, 
LOGAN EN SABRINA die ons helpen 
met tolken tijdens webinars, 
vertalingen, videobewerking en 
logistieke taken op het secretariaat. 
 
Aan alle 65 VRIJWILLIGERS die paas-
eitjes verkochten en verdeelden ten 
voordele van de Cubaanse gezond-
heidswerkers. Ook dank aan iedereen 
die paaseitjes kocht of een gift deed.
 

11-12 september: 
MANIFIESTA 
Oostende
 
12 september: 
20 KM DOOR BRUSSEL
 
September – december:: 
CAMPAGNE  
‘ONLY FIGHTERS WIN’  

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.

IN ACTIE

GOED NIEUWS! ALS HET WAT MEEZIT, KUNNEN WE ELKAAR DIT JAAR EINDELIJK 
TERUGZIEN OP MANIFIESTA, HET FEEST VAN DE SOLIDARITEIT! DIT JAAR VOOR 
HET EERST IN OOSTENDE. 

KLAAR VOOR MANIFIESTA!   
11-12 SEPTEMBER 2021 - OOSTENDE   

ACTIE VOOR EEN VACCIN, WERELDWIJD 

Ook dit jaar kan je je herbruikbare beker 
op Manifiesta schenken aan Viva Salud. Zo 
versterk je sociale bewegingen in hun strijd 
voor het recht op gezondheid. Om er een 
succes van te maken rekenen we op de hulp 
van vele vrijwilligers. Doe je ook mee? 

Stel je kandidaat als vrijwilliger:

 om bekers te helpen inzamelen 
 om te helpen aan onze bekerstand 
 om foto’s of video’s te maken
 om festivalgangers aan onze stand warm 
te maken voor onze najaarscampagne 
(in het teken van sociale bewegingen die 
strijden voor het recht op gezondheid)

Op 7 april, Wereldgezondheidsdag, 
organiseerden European Health Network en 
People’s Health Movement overal in Europa 
acties met de eis om van het coronavaccin 
een wereldwijd publiek goed te maken, 
beschikbaar voor iedereen die het nodig 
heeft. Ook wij lieten ons horen en zien in 
Brussel! 

Heb jij het Europees 
burgerinitiatief al getekend? 
Zeker doen!

  noprofitonpandemic.eu/nl 

Hoe? 

Vul snel het online formulier in op onze 
website of geef een seintje aan Marilyse:  
T. 02 209 23 65 of marilyse@vivasalud.be
Meer info over ManiFiesta:  
www.manifiesta.be 

Word vandaag nog bondgenoot  
van Viva Salud met een maandelijkse gift 
Vul het online formulier op onze website in: vivasalud.be  
of contacteer Marieke: marieke@vivasalud.be of 02 209 23 65

DANKZIJ JOUW STEUN

Dankzij vele vrijwilligers haalden we samen 
met Cubanismo.be maar liefst 14.500 euro 
op om de Cubaanse gezondheidswerkers 
te ondersteunen. Op 28 afhaalpunten en 
dankzij 65 vrijwilligers verkochten we 4.400 
zakjes paaseieren en ontvingen we heel wat 
donaties. De opbrengst is bestemd voor de 
aankoop van vaccinatienaalden en ander 
medisch materiaal waaraan er een tekort 

is in Cuba en voor campagnewerk 
in België. Steun die meer dan 
welkom is nu ook in Cuba de 
vaccinatiecampagne van start 
gaat. Bedankt iedereen! 

Veel landen zullen nog lang moeten 
wachten vooraleer ze op grote schaal 
kunnen vaccineren. Dat is onrechtvaardig 
en bedreigt de gezondheid van iedereen, 
wereldwijd. 

De rol van sociale bewegingen die 
opkomen voor het recht op gezondheid 
is cruciaal. Dankzij hun lokale 
verankering spelen ze een belangrijke 
rol in preventie. Daarnaast blijven 
ze druk uitoefenen op de overheid 
om te investeren in een sterke, goed 
uitgebouwde gezondheidszorg die in staat 

SUCCESVOLLE CAMPAGNE VOOR 
MEDISCH MATERIAAL IN CUBA 

GEZOCHT: 30 BONDGENOTEN

DE STRIJD VOOR VACCINS 
WERELDWIJD

is om een nationale vaccinatiecampagne 
in goede banen te leiden. 

Waarom Pierre Schonbrodt, 
gepensioneerd opvoeder 

uit Verviers, Viva Salud 
maandelijks steunt:
“Ik vind het engagement 
van Viva Salud interessant 

omdat het medisch, sociaal 
en ook politiek is. Ze doen niet 

enkel iets medisch, maar nemen ook 
standpunten in en steunen de strijd 
van mensen in hun land”. 

Aan iedereen die de campagne 'Deel 
het vaccin, niet het virus' steunde en 
het Europees burgerinitiatief teken-
de. Ook dank aan HANNE, LINDSEY, 
LOGAN, MERLIN EN NEL voor hun 
medewerking aan campagnevideo's.



    

Wil je de strijd van sociale bewegingen voor het recht op 
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heidswerkers. Ook dank aan iedereen 
die paaseitjes kocht of een gift deed.
 

11-12 september: 
MANIFIESTA 
Oostende
 
12 september: 
20 KM DOOR BRUSSEL
 
September – december:: 
CAMPAGNE  
‘ONLY FIGHTERS WIN’  

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.

IN ACTIE

GOED NIEUWS! ALS HET WAT MEEZIT, KUNNEN WE ELKAAR DIT JAAR EINDELIJK 
TERUGZIEN OP MANIFIESTA, HET FEEST VAN DE SOLIDARITEIT! DIT JAAR VOOR 
HET EERST IN OOSTENDE. 

KLAAR VOOR MANIFIESTA!   
11-12 SEPTEMBER 2021 - OOSTENDE   

ACTIE VOOR EEN VACCIN, WERELDWIJD 

Ook dit jaar kan je je herbruikbare beker 
op Manifiesta schenken aan Viva Salud. Zo 
versterk je sociale bewegingen in hun strijd 
voor het recht op gezondheid. Om er een 
succes van te maken rekenen we op de hulp 
van vele vrijwilligers. Doe je ook mee? 

Stel je kandidaat als vrijwilliger:

 om bekers te helpen inzamelen 
 om te helpen aan onze bekerstand 
 om foto’s of video’s te maken
 om festivalgangers aan onze stand warm 
te maken voor onze najaarscampagne 
(in het teken van sociale bewegingen die 
strijden voor het recht op gezondheid)

Op 7 april, Wereldgezondheidsdag, 
organiseerden European Health Network en 
People’s Health Movement overal in Europa 
acties met de eis om van het coronavaccin 
een wereldwijd publiek goed te maken, 
beschikbaar voor iedereen die het nodig 
heeft. Ook wij lieten ons horen en zien in 
Brussel! 

Heb jij het Europees 
burgerinitiatief al getekend? 
Zeker doen!

  noprofitonpandemic.eu/nl 

Hoe? 

Vul snel het online formulier in op onze 
website of geef een seintje aan Marilyse:  
T. 02 209 23 65 of marilyse@vivasalud.be
Meer info over ManiFiesta:  
www.manifiesta.be 

Word vandaag nog bondgenoot  
van Viva Salud met een maandelijkse gift 
Vul het online formulier op onze website in: vivasalud.be  
of contacteer Marieke: marieke@vivasalud.be of 02 209 23 65

DANKZIJ JOUW STEUN

Dankzij vele vrijwilligers haalden we samen 
met Cubanismo.be maar liefst 14.500 euro 
op om de Cubaanse gezondheidswerkers 
te ondersteunen. Op 28 afhaalpunten en 
dankzij 65 vrijwilligers verkochten we 4.400 
zakjes paaseieren en ontvingen we heel wat 
donaties. De opbrengst is bestemd voor de 
aankoop van vaccinatienaalden en ander 
medisch materiaal waaraan er een tekort 

is in Cuba en voor campagnewerk 
in België. Steun die meer dan 
welkom is nu ook in Cuba de 
vaccinatiecampagne van start 
gaat. Bedankt iedereen! 

Veel landen zullen nog lang moeten 
wachten vooraleer ze op grote schaal 
kunnen vaccineren. Dat is onrechtvaardig 
en bedreigt de gezondheid van iedereen, 
wereldwijd. 

De rol van sociale bewegingen die 
opkomen voor het recht op gezondheid 
is cruciaal. Dankzij hun lokale 
verankering spelen ze een belangrijke 
rol in preventie. Daarnaast blijven 
ze druk uitoefenen op de overheid 
om te investeren in een sterke, goed 
uitgebouwde gezondheidszorg die in staat 

SUCCESVOLLE CAMPAGNE VOOR 
MEDISCH MATERIAAL IN CUBA 

GEZOCHT: 30 BONDGENOTEN

DE STRIJD VOOR VACCINS 
WERELDWIJD

is om een nationale vaccinatiecampagne 
in goede banen te leiden. 

Waarom Pierre Schonbrodt, 
gepensioneerd opvoeder 

uit Verviers, Viva Salud 
maandelijks steunt:
“Ik vind het engagement 
van Viva Salud interessant 

omdat het medisch, sociaal 
en ook politiek is. Ze doen niet 

enkel iets medisch, maar nemen ook 
standpunten in en steunen de strijd 
van mensen in hun land”. 

Aan iedereen die de campagne 'Deel 
het vaccin, niet het virus' steunde en 
het Europees burgerinitiatief teken-
de. Ook dank aan HANNE, LINDSEY, 
LOGAN, MERLIN EN NEL voor hun 
medewerking aan campagnevideo's.
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Doe een gift 
Steun het werk van Viva Salud met een gift. Zo zorg je er mee voor dat 
we sociale bewegingen voor het recht op gezondheid blijven versterken. 

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

AGENDA
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plaats van een cadeau een gift voor 
Viva Salud vroegen. 
 
Aan ALEXANDRA, ASTRID, BERT, 
CLAIRE, CLAUDE, JANNE, JOZEFIEN, 
LOGAN EN SABRINA die ons helpen 
met tolken tijdens webinars, 
vertalingen, videobewerking en 
logistieke taken op het secretariaat. 
 
Aan alle 65 VRIJWILLIGERS die paas-
eitjes verkochten en verdeelden ten 
voordele van de Cubaanse gezond-
heidswerkers. Ook dank aan iedereen 
die paaseitjes kocht of een gift deed.
 

11-12 september: 
MANIFIESTA 
Oostende
 
12 september: 
20 KM DOOR BRUSSEL
 
September – december:: 
CAMPAGNE  
‘ONLY FIGHTERS WIN’  

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.

IN ACTIE

GOED NIEUWS! ALS HET WAT MEEZIT, KUNNEN WE ELKAAR DIT JAAR EINDELIJK 
TERUGZIEN OP MANIFIESTA, HET FEEST VAN DE SOLIDARITEIT! DIT JAAR VOOR 
HET EERST IN OOSTENDE. 

KLAAR VOOR MANIFIESTA!   
11-12 SEPTEMBER 2021 - OOSTENDE   

ACTIE VOOR EEN VACCIN, WERELDWIJD 

Ook dit jaar kan je je herbruikbare beker 
op Manifiesta schenken aan Viva Salud. Zo 
versterk je sociale bewegingen in hun strijd 
voor het recht op gezondheid. Om er een 
succes van te maken rekenen we op de hulp 
van vele vrijwilligers. Doe je ook mee? 

Stel je kandidaat als vrijwilliger:

 om bekers te helpen inzamelen 
 om te helpen aan onze bekerstand 
 om foto’s of video’s te maken
 om festivalgangers aan onze stand warm 
te maken voor onze najaarscampagne 
(in het teken van sociale bewegingen die 
strijden voor het recht op gezondheid)

Op 7 april, Wereldgezondheidsdag, 
organiseerden European Health Network en 
People’s Health Movement overal in Europa 
acties met de eis om van het coronavaccin 
een wereldwijd publiek goed te maken, 
beschikbaar voor iedereen die het nodig 
heeft. Ook wij lieten ons horen en zien in 
Brussel! 

Heb jij het Europees 
burgerinitiatief al getekend? 
Zeker doen!

  noprofitonpandemic.eu/nl 

Hoe? 

Vul snel het online formulier in op onze 
website of geef een seintje aan Marilyse:  
T. 02 209 23 65 of marilyse@vivasalud.be
Meer info over ManiFiesta:  
www.manifiesta.be 

Word vandaag nog bondgenoot  
van Viva Salud met een maandelijkse gift 
Vul het online formulier op onze website in: vivasalud.be  
of contacteer Marieke: marieke@vivasalud.be of 02 209 23 65

DANKZIJ JOUW STEUN

Dankzij vele vrijwilligers haalden we samen 
met Cubanismo.be maar liefst 14.500 euro 
op om de Cubaanse gezondheidswerkers 
te ondersteunen. Op 28 afhaalpunten en 
dankzij 65 vrijwilligers verkochten we 4.400 
zakjes paaseieren en ontvingen we heel wat 
donaties. De opbrengst is bestemd voor de 
aankoop van vaccinatienaalden en ander 
medisch materiaal waaraan er een tekort 

is in Cuba en voor campagnewerk 
in België. Steun die meer dan 
welkom is nu ook in Cuba de 
vaccinatiecampagne van start 
gaat. Bedankt iedereen! 

Veel landen zullen nog lang moeten 
wachten vooraleer ze op grote schaal 
kunnen vaccineren. Dat is onrechtvaardig 
en bedreigt de gezondheid van iedereen, 
wereldwijd. 

De rol van sociale bewegingen die 
opkomen voor het recht op gezondheid 
is cruciaal. Dankzij hun lokale 
verankering spelen ze een belangrijke 
rol in preventie. Daarnaast blijven 
ze druk uitoefenen op de overheid 
om te investeren in een sterke, goed 
uitgebouwde gezondheidszorg die in staat 

SUCCESVOLLE CAMPAGNE VOOR 
MEDISCH MATERIAAL IN CUBA 

GEZOCHT: 30 BONDGENOTEN

DE STRIJD VOOR VACCINS 
WERELDWIJD

is om een nationale vaccinatiecampagne 
in goede banen te leiden. 

Waarom Pierre Schonbrodt, 
gepensioneerd opvoeder 

uit Verviers, Viva Salud 
maandelijks steunt:
“Ik vind het engagement 
van Viva Salud interessant 

omdat het medisch, sociaal 
en ook politiek is. Ze doen niet 

enkel iets medisch, maar nemen ook 
standpunten in en steunen de strijd 
van mensen in hun land”. 

Aan iedereen die de campagne 'Deel 
het vaccin, niet het virus' steunde en 
het Europees burgerinitiatief teken-
de. Ook dank aan HANNE, LINDSEY, 
LOGAN, MERLIN EN NEL voor hun 
medewerking aan campagnevideo's.


