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DE STRIJD 
TEGEN CORONA 
WERELDWIJD

Een virus dat ons van elkaar moest iso-
leren bracht ons ook dichter bij elkaar. 
Overal gingen vrijwilligers aan de slag 
om ouderen en mensen in kwetsbare  
situaties te helpen. Die solidariteit 
kende geen grenzen. Cuba stuurde  
wereldwijd medische brigades uit. 
Sociale bewegingen creëerden nieuwe, 
digitale ruimtes om zich te organiseren.  

Onder het motto ‘Steun de strijd tegen 
corona wereldwijd’ brachten we de 
strijd tegen corona in onze partner-
landen Congo, de Filipijnen, Palestina 
en Cuba onder de aandacht. Met tal 
van organisaties en sociale bewegingen 
riepen we onze regering op om van het 
coronavaccin een wereldwijd gemeen-
schappelijk goed te helpen maken. 
Want iedereen verdient bescherming. 
We wezen ook op het belang van een 
sterke openbare gezondheidszorg die 
geen onderscheid maakt tussen arm en 
rijk. Gezondheidszorg in publieke han-

DE CORONAPANDEMIE 
ZORGDE IN 2020 VOOR EEN 
ONGEZIENE GEZONDHEIDSCRISIS. 
GEZONDHEIDSWERKERS GAVEN 
HET BESTE VAN ZICHZELF, TERWIJL 
SOCIALE BEWEGINGEN WERELDWIJD 
OPRIEPEN VOOR EEN STERKERE 
OPENBARE GEZONDHEIDSZORG.  
OOK WIJ LIETEN ONZE STEM HOREN! 

MET 2 PAPERS EN 10 OPINIE-
STUKKEN ZETTEN WE MET 
18 NGO’S, VAKBONDEN EN 
MUTUALITEITEN DE ONGELIJKE 
TOEGANG TOT CORONAVACCINS OP 
DE PUBLIEKE EN POLITIEKE AGENDA.

WE WERKTEN ACTIEF MEE IN  
4 NATIONALE NETWERKEN, 
11.11.11, CNCD-11.11.11, HET 
ACTIEPLATFORM GEZONDHEID 
EN SOLIDARITEIT EN BE-CAUSE 
HEALTH, OM ONZE BREDE VISIE 
OP GEZONDHEID TE DOEN 
WEERKLINKEN.

Dankzij 6 webinars konden 228 deelnemers 
ervaringen uitwisselen met en bijleren van 
activisten uit Palestina, Congo, de Filipijnen, 
Cuba, België en elders.

31 augustus 2020: 150 personen 
manifesteerden coronaproof tegen de 
Israëlische bombardementen op Gaza.

“Alle overheden zouden moeten 
investeren in gezondheidszorg. Zelfs 
‘rijke’ landen met een zogenaamde kwalitatieve 
gezondheidszorg schieten in deze pandemie tekort.” 

MICHELINE BRUYNINCKX 
vrijwilliger bij Viva Salud

den is ook de beste 
garantie op een 
efficiënte aanpak 
van een gezond-
heidscrisis zoals de 
coronapandemie. 



ALLEMAAL HELDEN VAN DE ZORG
OM DE CORONAPANDEMIE IN TE DIJKEN NAMEN REGERIN-
GEN WERELDWIJD INGRIJPENDE MAATREGELEN. DAARDOOR 
KWAMEN MENSENRECHTEN EN SOCIALE BEWEGINGEN WERELD-
WIJD SOMS ZWAAR ONDER DRUK. MET DE CAMPAGNE  
‘ONLY FIGHTERS WIN’ NAMEN WE HET OP VOOR HEN. 

OP 10 DECEMBER RIEPEN WE MET MEER 
DAN  50 ORGANISATIES OP OM 
SOCIALE BEWEGINGEN WERELDWIJD TE 
BESCHERMEN: DEFEND THE DEFENDERS! 

340 SYMPATHISANTEN MET 
CAMPAGNEMONDMASKER LIETEN ZICH DE 
MOND NIET SNOEREN: STAY SAFE, SPEAK 
UP! (BLIJF VEILIG, LAAT VAN JE HOREN).

DANKZIJ 6 WEBINARS LEERDEN 
229 DEELNEMERS BIJ VAN 
SOCIALE BEWEGINGEN WERELDWIJD 
OVER DE STRIJD VOOR HET RECHT OP 
GEZONDHEID.

Het werk van sociale bewegingen 
is meer dan ooit nodig nu het 
recht op gezondheid van zoveel 
mensen in gevaar is. Toch zien we 
dat hun werk onder druk staat, 
ook in onze partnerlanden. In de 
Filipijnen gebruiken politie en 
leger buitensporig geweld om 
de lockdown te handhaven en 
met een nieuwe anti-terreurwet 
viseert de regering ook sociale 

bewegingen die kritiek uiten op de 
aanpak van de gezondheidscrisis. 
Ook in Palestina blijft de Israëlische 
bezetter mensenrechtenactivisten 
arresteren. 

Doorheen de campagne ‘Only 
Fighters Win’ zetten we die men-
senrechtenverdedigers en sociale 
bewegingen in de kijker tijdens 
webinars en online en offline 
solidariteitsacties. Samen met het 
collectief ‘Defend the Defenders’ 
eisen we met een video en open 
brief van onze regering de bescher-
ming van sociale bewegingen en 
een buitenlands beleid dat mensen-
rechten respecteert. De ministers 
van Buitenlandse zaken en Ontwik-
kelingssamenwerking reageerden 
met de belofte om mensenrechten 
een belangrijke plaats te geven in 
hun beleid.

 

De helden van de zorgsector staan niet alleen.  
Ze krijgen de steun van sociale bewegingen in  
verschillende sectoren. Allemaal helden van de zorg!



STRIJDEN  
TEGEN CORONA, 
VAN DEUR  
TOT DEUR  

Gezondheidsactivisten legden 
62.700 huisbezoeken af 
om mensen te informeren en 
mobiliseren.

19.097 mensen namen deel 
aan acties doorheen het jaar, 
met als hoogtepunt een schoon-
maakactie in 6 provincies met 
9.595 deelnemers.

Dankzij onze partners en het 
netwerk waarin ze actief zijn 
steunden 153  lokale over-
heden voor het eerst initiatie-
ven om de gezondheidssituatie 
in hun wijk aan te pakken.

CONGO
De reactie van Etoile du Sud en CODIC op 
de gezondheidscrisis was bijzonder snel en 
efficiënt, dankzij hun verankering in tal van 
wijken in verschillende provincies en hun 
organisatie- en mobilisatiekracht. De volks-
gezondheidscomités van onze partners konden 
de ervaring die ze opdeden in de strijd tegen 
het ebolavirus meteen inzetten tegen het 
coronavirus.

Ze vormden hun leden over het nieuwe virus 
en informeerden de bevolking via verschil-
lende kanalen, zowel via sociale media als op 
straat. Ze zamelden geld in voor mondmask-
ers en hygiënische kits en ontkrachtten valse 
geruchten over het virus. Dankzij de vele 
initiatieven en samenwerking met lokale over-
heden en andere organisaties slaagden ze erin 
nieuwe leden te rekruteren voor de beweging 
voor het recht op gezondheid. 

“De overheid informeert de 
bevolking niet over eenvoudige 
hygiënische maatregelen. Daarom 
gaan we zelf van deur tot deur met 
onze wijkgezondheidsactivisten” 

ROGER 
KAKULA 
Étoile du Sud

ONDANKS DE BEPERKENDE MAAT-
REGELEN OM HET CORONAVIRUS 
TE BESTRIJDEN, SLAAGDEN ONZE 
PARTNERS ERIN OM DE BEWEGING 
VOOR HET RECHT OP GEZONDHEID 
IN CONGO TE VERSTERKEN EN VEEL 
NIEUWE MENSEN TE BETREKKEN BIJ 
HUN ACTIES. 

PARTNERS: Etoile du Sud (EDS) 
en Collectif de Développement 
Intégré au Congo (CODIC)
REGIO’S: Kinshasa, Hoog-
Katanga, Noord- en Zuid-Kivu, 
Maniema, Tshopo 

De strijd tegen het coronavirus was voor 
onze partners tevens de gelegenheid 
om de strijd voor toegang tot drinkbaar 
water, sociale rechtvaardigheid en een 
gezonde leefomgeving op de agenda te 
plaatsen bij wijkchefs.



SOCIALE BEWEGINGEN 
LATEN ZICH  
HET ZWIJGEN  
NIET OPLEGGEN

De pandemie liet zien hoe erg de 
economie en het gezondheidssysteem 
er in de Filipijnen aan toe zijn. De 
lockdown was daar een van de langst-
durende en meest strikte ter wereld, 
zonder sociaal vangnet. De overheid 
hielp de bevolking noch met voedsel, 
noch met beschermend materiaal. 
Integendeel, politie en leger pakten 
mensen die toch op straat kwamen 
om te overleven hard aan, van arres-
taties tot moord. 

Ook sociale bewegingen lagen onder 
vuur door een nieuwe anti-terreur-
wet die kritische stemmen in de kiem 

“In de strijd tegen Covid-19 is de rol van 
wijkgezondheidswerkers belangrijk omdat 
we weten wat de mensen nodig hebben 
en kunnen doen tegen het virus. Jammer 
dat de regering onze bijdrage niet 
belangrijk vindt”

VALENTINA LOMBRES 
vrijwilliger bij CHD

wil smoren. Dat terwijl hun werk 
meer dan ooit nodig is. Onze partners 
deden er alles aan om mensenrech-
ten te beschermen en hulp te bieden 
aan de vele families in kwetsbare 
situaties, zeker in de sloppenwijken 
van grote steden. Ze realiseerden 
zich meer dan ooit hoe belangrijk 
hun gezondheidswerk in die wijken 
is, ook om de verspreiding van het 
coronavirus tegen te gaan.  

FILIPIJNEN

IN DE FILIPIJNEN BEGON COVID-19 
ALS EEN GEZONDHEIDSCRISIS MAAR 
VERANDERDE AL SNEL IN EEN MEN-
SENRECHTENCRISIS. ONZE FILIPIJNSE 
PARTNERS BONDEN DE STRIJD AAN 
TEGEN EEN VIRUS EN REPRESSIE. 

PARTNERS: Council for Health and 
Development (CHD), Gabriela, 
Karapatan, Climate Change Network 
for Community Initiatives (CCNCI)
REGIO’S: nationaal

Door deelname aan  721 activiteiten 
(debatten, webinars,  acties, 
opiniestukken, overleg met de 
overheid) voerden onze partners de 
druk op voor investeringen in publieke 
gezondheidszorg en humanitaire hulp.

Dankzij overleg met lokale overheden kon 
de vrouwenbeweging Gabriela ondanks de 
lockdown preventieve en humani-
taire acties op touw zetten. Zo hielpen 
ze 2490 individuen en 5050 
families.

85 wetgevers en overheids-
functionarissen en 92 lokale 
beleidsmakers nemen aanbevelingen 
van onze partners op in een wetsvoorstel 
voor gratis coronatests voor risicogroepen  
en gezondheidswerkers, voedselhulp en 
noodhulp aan door tyfoon getroffen  
gemeenschappen. 



SAMEN STRIJDEN 
VOOR TOEGANG TOT 
GEZONDHEIDSZORG 
TIJDENS DE PANDEMIE

PALESTINA
De gezondheidscrisis verdiepte 
de ongelijkheden in het recht op 
gezondheid. De uitdaging om een 
pandemie aan te pakken onder 
de Israëlische militaire bezetting 
en blokkade en een verslechterde 
socio-economische situatie was 
groot. Toch slaagde de Palestijnse 
sociale beweging erin om een 
sterk voorbeeld van solidari-
teit te zijn voor de rest van de 
wereld.

De jongerenbewegingen waarmee 
onze partners werken, gingen 
aan de slag in noodhulpcomités 
en boden ouderen en mensen in 
kwetsbare situaties beschermend 
materiaal en psychosociale on-
dersteuning. Tegelijk bleven onze 
partners met de jongeren ook 
ijveren voor een sterke openba-
re gezondheidszorg. Een mooie 
overwinning was die van de 
beweging van personen met een 
handicap. 60 dagen lang voerden 
ze, met succes, actie voor een 
volledige ziekteverzekering met 
de steun van onze partners en de 
jongerenbewegingen. 

“Van deze pandemie zal de 
solidariteit in onze gemeenschap 
me bijblijven, maar ook de 
laksheid in de aanpak van de 
pandemie. Daarom engageer ik 
me in de campagne van Bisan 
voor de verhoging van het 
gezondheidsbudget.” 

WALID
vrijwilliger in een jongerenbeweging

OOK IN PALESTINA BEHEERSTE 
DE CORONAPANDEMIE 2020. 
DOOR DE LOCKDOWN WERD DE AL 
BEPERKTE BEWEGINGSVRIJHEID 
VOOR PALESTIJNEN COMPLEET.
IN DIE MOEILIJKE CONTEXT 
TROKKEN SOCIALE EN 
JONGERENBEWEGINGEN DE KAART 
VAN SOLIDARITEIT EN VERBINDING. 

4 PARTNERS
REGIO’S: Westelijke Jordaanoever, 
Jeruzalem, Gaza

93.000 personen met een 
handicap genieten nu van een 
volledige ziekteverzekering dankzij de 
actie van onze partnerorganisatie en 
jongerenbewegingen.

De partners coördineren allianties rond 
5 nationale campagnes om het 
recht op gezondheid van de Palestijnen 
te bevorderen. Het gaat onder meer om 
de strijd voor een degelijke publieke 
ziekteverzekering en het recht op ge-
zondheid van Palestijnse vluchtelingen.

8 online evenementen met 
internationale gastsprekers 
waar onze partners met Viva Salud het 
recht op gezondheid van de Palestijnen 
bepleitten.



SAMEN TEGEN CORONA: 
SÍ SE PUEDE! 

Naast medisch personeel spelen burgerorganisaties een belangrij-
ke rol in het Cubaanse gezondheidssysteem. Een van die organi-
saties is Centro Felix Varela. Ze hebben veel ervaring in volkswij-
ken en scholen. 

In 2020 verkochten vrijwilligers van Cubanismo.be en Viva Salud 
paaseieren ten voordele van Proyecto Akokán, een sociaal, 
cultureel en ecologisch buurtproject, dat deel uitmaakt van het 
netwerk van Centro Felix Varela. Toen de eerste coronabesmet-
tingen een feit waren, schoten ze in actie met een aanstekelijke 
portie ‘Sí se puede’! of ‘Ja, we kunnen het!’.

Met buurtgezondheidswerkers, wijkverantwoordelijken en sociaal 
werkers stelden ze een besmettingsrisicokaart op met informatie 
over mensen in kwetsbare situaties en personen en organisaties 
die kunnen helpen zoals een landbouwcoöperatie, restaurants, 
coördinatoren van wijkcomités maar ook beeldend kunstenaars. 

CUBA

DE CORONACRISIS TOONDE AAN HOE CUBA ERIN 
SLAAGDE ZIJN BEVOLKING TE BESCHERMEN DANKZIJ 
EEN BELEID WAARIN PREVENTIE, EERSTELIJNSZORG 
EN SAMENWERKING MET DE BEVOLKING CENTRAAL 
STAAN. HET AANTAL BESMETTINGEN BLEEF ER 
VRIJ GOED ONDER CONTROLE EN HET LAND 
ONTWIKKELDE VERSCHILLENDE VACCINS. 

VRIJWILLIGERS VERKOCHTEN 3.138 
ZAKJES PAASEIEREN TEN VOORDELE 
VAN CENTRO FELIX VARELA EN PROYECTO 
AKOKÁN IN CUBA EN HET CAMPAGNEWERK 
VAN CUBANISMO.BE IN BELGIË.

“In onze zoektocht naar middelen moeten 
we voorbij het financiële kijken. Ik denk aan 
een soort van ‘tijdsbank’, want de tijdsinzet 
van vrijwilligers is net zo kostbaar” 

coördinator van Proyecto Akokán

VELE GULLE SCHENKERS 
KOZEN ERVOOR OM HUN 
PAASEIEREN TE DONEREN AAN 
GEZONDHEIDSWERKERS EN 
BEWONERS VAN WOONZORGCENTRA 
IN BELGIË OM HEN EEN HART 
ONDER DE RIEM TE STEKEN.



INTERNATIONAAL SAMENWERKEN 
TIJDENS DE CORONAPANDEMIE

INTERNATIONAAL

Viva Salud is een van de organisa-
ties in de wereldwijde beweging 
voor het recht op gezondheid, de 
People’s Health Movement. Dankzij 
onze actieve rol in dit netwerk 
kunnen we ervaringen en ken-
nis uitwisselen met vele sociale 
bewegingen in de wereld over 
strategieën om te strijden voor het 
recht op gezondheid voor iedereen. 
Het maakt ons ook sterker om onze 
boodschap ingang te doen vinden 
bij internationale organisaties zoals 
de Wereldgezondheidsorganisatie. 

In de coronacrisis werd dit werk op 
het internationale niveau rele-
vanter dan ooit. We slaagden erin 
om via de People’s Health Move-
ment en dankzij de Geneva Global 

“We mogen de mensenrechten niet laten 
vallen om de pandemie te overwinnen. Dat zal 
de strijd zelfs vertragen. We moeten samen 
onze stem verheffen om krachtiger te zijn.” 

DR. TEDROS ADHANOM 
GHEBREYESUS 
directeur-generaal van de 
Wereldgezondheidsorganisatie (in 
reactie op een vraag van Viva Salud 
over de mensenrechten tijdens de 
coronapandemie)

DE CORONAPANDEMIE SLOEG WERELDWIJD TOE. BOVENDIEN 
WERDEN DE ZWAKSTEN ZWAARDER GETROFFEN. DAAROM BUN-
DELDEN WE OOK DE KRACHTEN OP HET INTERNATIONALE NIVEAU.

4 INTERNATIONALE 
NETWERKEN, 8 BIJDRAGEN AAN 
INTERNATIONALE BELEIDSINITIATIEVEN.

OP 7 APRIL, WERELDGEZONDHEIDSDAG, 
NAMEN WE DEEL AAN EEN 
INTERNATIONALE ACTIE TEGEN DE 
PRIVATISERING VAN GEZONDHEIDSZORG.

LANCERING VAN DE 
EUROPESE CAMPAGNE 
‘GEEN WINST OP 
DE PANDEMIE’ 
OM 1 MILJOEN 
HANDTEKENINGEN 
TE VERZAMELEN VOOR ALGEMENE 
TOEGANG TOT CORONAVACCINS.

Health Hub, de bezorgdheden van 
onze partnerorganisaties te laten 
klinken in de Wereldgezondheids- 
organisatie in Genève. 

Vanaf het begin zetten we ook onze 
schouders onder een campagne die 
op Europees niveau 1 miljoen hand-
tekeningen wil verzamelen om het 
coronavaccin beschikbaar te maken 
voor iedereen wereldwijd. Dokters 
van onze zusterorganisatie Genees-
kunde voor het Volk dachten het 
Europees Burgerinitiatief “Geen 
winst op de pandemie” mee uit, 
wij hielpen hen van meet af aan 
om het initiatief internationaal te 
lanceren. De campagne zelf loopt 
nog verder in 2021.



 
UITGAVEN
 
PARTNERWERKING  
- partnerwerking  Congo 
- partnerwerking Filipijnen 
- partnerwerking Palestina 
- partnerwerking Cuba 
- noodhulpprojecten 
- kleine projecten 
- People’s Health Movement 
personeelskost coöperanten / hoofdzetel
   
BELGIË
werkingsmiddelen 
personeelskost 
   
PROGRAMMABEHEER
werkingsmiddelen 
personeelskost 
   
ALGEMEEN BEHEER
huur kantoren en algemene kosten 
communicatie 
personeelskost (algemene werking)
   
KOSTEN VOOR FONDSENWERVING
personeelskost 
werkingskost 
aankoop verkoopsmateriaal 
   
UITZONDERLIJKE KOSTEN
provisie 
kosten samenwerkingen 

2019
1.699.147

865.150
118.518
225.750
171.091
12.000
5.000

28.617
233.467
70.707

391.217
99.488

291.729

173.123
56.406

116.717

151.645
49.514
23.604
78.527

54.430
30.675
12.315
11.440

63.583
-10.766
74.348

2020
1.583.309

818.300
137.480
210.578
187.058

6.917
6.091

26.282
171.870
72.024

335.498
60.120

275.378

160.831
59.085

101.746

132.936
41.457
17.215
74.264

50.544
26.000
13.059
11.485

85.200
24.472
60.728

52%

21%

10%

8%

3%

6%

Vooral in de partnerwerking werden 
minder uitgaven gerealiseerd omwille 
van de coronapandemie. Sommige 
activiteiten werden uitgesteld of gingen 
door onder een andere vorm.

Het gaat deels om provisies die we aanleggen 
om toekomstige risico’s te dekken en deels om 
kosten die gelinkt zijn aan samenwerking waar 
ook inkomsten tegenover staan.

Onze totale uitgaven daalden van 1,7 miljoen 
euro naar minder dan 1,6 miljoen euro.  
Dat is niet ongewoon in een coronajaar.

PARTNERWERKING
52%

UITZONDERLIJKE KOSTEN
6%

BELGIË
21%

PROGRAMMABEHEER
10%

ALGEMEEN
BEHEER
8%

KOSTEN 
FONDSENWERVING
3%

UITGAVEN
2020

€ 1.569.345

FINANCIEEL VERSLAG



 
INKOMSTEN
 
FONDSENWERVING
giften en legaten
verkoopscampagnes 
bedrijven
  
SUBSIDIES 
subsidies van federale overheid DGD
subsidies van gemeenschappen,  
provincies, gemeenten
subsidies voor personeel
  
OVERIGE INKOMSTEN 
bijdragen andere verenigingen
bijdragen van 11.11.11
bijdrage van CNCD-11.11.11
bijdrage van lidorganisaties PHM
bijdragen van stichtingen
recuperatie van kosten
diverse opbrengsten (interesten,...)
opbrengsten samenwerkingen
 
RESULTAAT 
toevoeging/onttrekking aan de reserves 

2019
1.658.679

241.955
211.291
25.765
4.899

999.457
884.783
57.436

 
57.238

417.268
30.679
65.035
25.025

163.933
69.354
3.928
4.915

54.399

-40.468
-40.468

2020
1.593.061

 
248.784
235.489
13.295

1.003.766
886.184
58.082

 
59.500

340.511
5.445

62.282
23.370
57.289

131.314
4.402

16.349
40.060

23.716
9.752

16%

63%

 

21%

FINANCIEEL VERSLAG

We konden rekenen op de vrijgevigheid 
van onze schenkers en slaagden erin om 
meer giften te verwerven. Omwille van de 
pandemie was de verkoop een tegenvaller.

Vooral de financiering van de People’s Health 
Movement door lidorganisaties en stichtingen 
had te lijden onder de pandemie. Maar daar 
stonden dan ook minder uitgaven tegenover.

Onze inkomsten bedroegen 1,6 miljoen euro. 
Daarmee boekten we een positief resultaat 
van bijna 10.000 euro dat we toevoegden 
aan de reserves. Dankzij een voorzichtig 
financieel beleid slaagden we erin om de 
financiële situatie van onze organisatie op peil 
te houden, ondanks de pandemie.

OVERIGE INKOMSTEN
21%

FONDSEN- 
WERVING
16%

SUBSIDIES
63%INKOMSTEN

2020
€ 1.593.061



Viva Salud is lid van:
• 11.11.11 (de koepel van de Vlaamse Noord-Zuidbeweging)
• CNCD-11.11.11 (Centre national de coopération au 

développement) 
• ACODEV (Fédération des ONG de coopération au dévoloppement)
• ngo-federatie (Vlaamse federatie van ngo’s voor 

ontwikkelingssamenwerking)
• Vereniging voor Ethiek in de Fondsenwerving (VEF)
• Be-cause health (Belgian Platform for International Health)
• Actieplatform Gezondheid en Solidariteit
• Geneva Global Health Hub (G2H2)
• Klimaatcoalitie
• People’s Health Movement
• Platform ‘Stop the Killings’
• European Citizens’ Initiative No Profit On Pandemic

We bedanken de overheden, federaties en organisaties die 
onze werking in 2020 mee financierden:  
• Directie-Generaal voor Ontwikkelingssamenwerking 

van FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en 
Ontwikkelingssamenwerking

• WBI (Wallonie-Bruxelles International)
• 11.11.11 (de koepel van de Vlaamse Noord-Zuidbeweging)
• CNCD-11.11.11 (Centre national de coopération au 

développement) 
• Steden en gemeenten: Antwerpen, Genk, Gent, Hoeilaart, 

Lille, Lommel en Menen
• Open Society Foundations Public Health Program

Viva Salud onderschrijft de Ethische Code van de VEF.  
U beschikt over een recht op informatie. Dit houdt in dat 
schenkers, vrijwilligers en personeelsleden ten minste 
jaarlijks op de hoogte gebracht worden van wat met de 
verworven fondsen gedaan werd.

INTEGRITEIT
In 2019 organiseerden we een participatief proces met het hele team om ons 
integriteitsbeleid te verbeteren. Een van de resultaten daarvan is de aan-
stelling van een klachtenmanager en een gedragscode die met onze partners 
in het buitenland besproken werd. In 2020 keurde onze raad van bestuur 
deze gedragscode goed. Dit document is beschikbaar op onze website. 

Met klachten over onze organisatie of over 
onze medewerkers kan je terecht bij onze 
klachtenmanager op het e-mailadres:  
safeguarding@vivasalud.be. 
In 2020 werden geen klachten ingediend. 



SAMEN STERK TEGEN CORONA
2020 was een bijzon-
der jaar. Vele acti-
viteiten waarop we 
elkaar fysiek ontmoe-
ten konden jammer 
genoeg niet doorgaan. 
Toch gaf het een on-
gelooflijke kick om te 
zien hoeveel vrijwilli-
gers en sympathisan-
ten zich lieten horen 
en zien! Dankzij jullie 
engagement stonden 
sociale bewegingen 
sterker in hun strijd 
tegen corona en voor 
een sterke publieke 
gezondheidszorg!

 134 vrijwilligers namen een actieve rol op in de campagnes van 
Viva Salud

 44 sympathisanten organiseerden inzamelacties voor het recht 
op gezondheid 

 bijna 600 deelnemers aan onze activiteiten 
 1672 schenkers en 521 bondgenoten steunden ons werk financieel

Een heel warme en hartelijke dank jullie! 

 

Viva Salud strijdt voor het recht 
op gezondheid wereldwijd. 

Daarbij laten we ons leiden door 
onze basiswaarden: sociale 

rechtvaardigheid, solidariteit, 
strijdbaarheid en soevereiniteit. 

Haachtsesteenweg 53 – 1210 Brussel 
T. 02 209 23 65 

info@vivasalud.be 
www.vivasalud.be 

rekeningnr. BE15 0010 4517 8030


