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 LOPEN VOOR HET RECHT OP GEZONDHEID IN GENT OF BRUSSEL
 CAMPAGNE: BEDANKT VOOR JOUW BIJDRAGE AAN DE TOEGANG TOT  

EEN VACCIN VOOR IEDEREEN
  PALESTINA : 8 MAANDEN WILLEKEURIGE OPSLUITING VOOR SHATHA ODEH

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   
BE17 5230 8138 7321  (mededeling: gift)

  Steun online op:  vivasalud.koalect.com

BEDANKT! AGENDA
Aan AGNES, AURELIE, BEA, 
ERROL, GREGORY, JEAN-LUC, 
LYDIE, MAGGY EN MARC voor het 
inzamelen van giften voor hun 
verjaardag;
 
Aan ILSE voor haar hulp bij ons 
programma “steun een kind van een 
activist” in de Filipijnen;
 
Aan MORGANE voor het tolken;
 
Aan ANN, BERT EN CLAIRE voor de 
vertalingen;
 
Aan CHRISTIANE, CLAUDE EN IPEK 
voor het labelen van de magazines.

27 maart:  
GENT MARATHON
 
7 april:  
WERELDGEZONDHEIDSDAG
 
28 april:  
WERELDDAG VOOR VEILIGHEID EN 
GEZONDHEID OP HET WERK
 
22-28 mei:  
ALGEMENE VERGADERING  
VAN DE WHO
 
29 mei: 
20 KM DOOR BRUSSEL

IN MEI LOOPT VIVA SALUD OPNIEUW DE 20KM 
DOOR BRUSSEL! LOOP JIJ SAMEN MET ONS TEAM 
VOOR HET RECHT OP GEZONDHEID OP 29 MEI?  

Door samen te lopen werken we niet enkel aan onze eigen 
gezondheid, maar kunnen we ook sociale bewegingen in 
de DR Congo, Filipijnen en Palestina blijven steunen in 
hun strijd voor recht op gezondheid.

Dit jaar kan je ook de 20 km wandelen! Zoals altijd 
begeleiden we je met alle nodige praktische info en de 
beste tips voor een geslaagde sportieve uitdaging én 
fondsenwerving.  

Heb je interesse om mee te lopen of wandelen   
en zo de strijd voor recht op gezondheid te steunen?
Schrijf je snel in op onze website: www.vivasalud.be/in-actie/sport-voor-viva-salud  
of contacteer ruth via ruth@vivasalud.be

We kijken ernaar uit om samen met jou aan de start te staan!

Tijdens een webinar georganiseerd door 
het European Network Against Privatisa-
tion and Commercialisation of Health op 
3 februari, presenteerde Kat Berza van 
onze partnerorganisatie CHD de situatie 
in de Filipijnen rond de privatisering van 
de gezondheidszorg. Ze wees erop dat de 
regering door jarenlange verwaarlozing, 
slecht bestuur en privatisering niet in 
staat is geweest de gezondheidswerkers 
de nodige middelen te verschaffen om de 
COVID-19-pandemie het hoofd te bieden.

Als gevolg daarvan waren de initiatieven 
grotendeels afhankelijk van buitenlandse 
leningen en de private sector, met als 
gevolg slecht verspreide test- en vaccina-
tiefaciliteiten en hogere kosten voor de 

BIJ VIVA SALUDIN ACTIE

EEN NIEUWE DIRECTRICE  
EN EEN NIEUW PROGRAMMA 
VOOR VIVA SALUD!

EEN NIEUWE DIRECTRICE EN 
EEN NIEUWE PROGRAMMA

WEBINAR "DE COMMERCIALISERING VAN 
DE GEZONDHEID: DE ANDERE PANDEMIE?”

LOOP MEE VOOR HET RECHT OP GEZONDHEID!

WE VERWELKOMEN FANNY POLET ALS NIEUWE DIRECTRICE VAN VIVA SALUD. 
WIM DE CEUKELAIRE BESLISTE OM PLAATS TE MAKEN VOOR VERNIEUWING 
EN DE FAKKEL DOOR TE GEVEN. WE BEDANKEN HEM VOOR DE TIEN JAAR 
DAT HIJ ZICH HEEFT INGEZET VOOR DE VISIE VAN VIVA SALUD!

 Volg ons op onze sociale media 
om op de hoogte te blijven!

    @vivasaludbe

Filipijnse bevolking. "De gezondheidszorg 
wordt een individuele last die tot catas-
trofale gezondheidsuitgaven leidt en veel 
gezinnen in kritieke situaties brengt," 
concludeerde ze.

We organiseren nog verschillende evene-
menten zoals op de Wereldgezondheidsdag 
op 7 april en de Werelddag voor veiligheid 
en gezondheid op het werk op 28 april.

Een organisatie heeft nood aan vernieu-
wing. De wereld verandert razendsnel. 
We staan elke zoveel jaar voor nieuwe 
uitdagingen. Samen met Fanny staat 
een nieuwe generatie klaar met nieuwe 
energie en frisse ideeën om in te spelen 
op een veranderende context.

Een organisatie heeft ook nood aan con-
tinuïteit. We bouwen op 40 jaar ervaring 
als NGO voor het recht op gezondheid. 
We hebben hechte banden gesmeed 
met partners en sociale bewegingen in 
Palestina, de Filipijnen en de DR Congo 
en met de wereldwijde People’s Health 
Movement. We hebben het vertrouwen 
opgebouwd van duizenden schenkers, 
vrijwilligers en sympathisanten.

Fanny werkt al sinds 2008 bij ons. De 
laatste vijf jaar stond ze in voor de coör-
dinatie van het gezamenlijk programma, 
dat we samen met twee andere ngos 
uitvoerden, rond het belang van rechten 
voor ontwikkeling.

We starten nu een nieuwe programm-
aperiode van vijf jaar onder leiding van 
Fanny in samenwerking met Solidagro, 
FIAN en Quinoa. In die periode willen 
we de focus richten op de verdediging 
van de publieke gezondheidszorg, op de 
strijd voor gezonde werkomstandigheden 
en op het belang van sociale bewegingen 
voor het recht op gezondheid. De mede-
werkers van Viva Salud popelen om dit 
samen met Fanny aan te pakken.

Marc Botenga,  
Voorzitter van het bestuur van 
Viva Salud

Driemaandelijks magazine van  
Viva Salud vzw
Maart – april – mei 2022

PB- PP 
BELGIE(N) - BELGIQUE

Afgiftekantoor
1099 Brussel x -
P9 15304 PBNr

Viva Salud vzw 
Haachtsesteenweg 53,1210 Brussel
02 209 23 65
info@vivasalud.be
www.vivasalud.be
rekeningnr. BE17 5230 8138 7321 

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

HET AFGELOPEN JAAR VOERDEN WE VOLOP CAMPAGNE OM VACCINS EN ANDERE 
BELANGRIJKE MIDDELEN IN DE STRIJD TEGEN HET CORONAVIRUS WERELDWIJD 
BESCHIKBAAR TE MAKEN.

Shatha's opsluiting en proces tonen 
een Israëlisch rechtssysteem dat 
van nature discriminerend is tegen 
het Palestijnse volk. Het is een 
schoolvoorbeeld van systematische 
Israëlische aanvallen op het 
Palestijnse middenveld. Het heeft 
maar één doel: het uitschakelen 
van alle kritische stemmen die 
Israëls decennialange onderdrukking 
en vervolging blootleggen en die 
verantwoording eisen voor de zeer 
ernstige internationaal erkende 
misdaden.

In oktober 2021 bestempelde Israël 
zes Palestijnse middenveldorganisaties 
als "terroristische organisaties" en 
verklaarde hun activiteiten op de 
Westelijke Jordaanoever "onwettig". 
De VN veroordeelde "dit misbruik van 
antiterrorismemaatregelen door de 
Israëlische regering [dat] de veiligheid 
van iedereen ondermijnt". Amnesty 
International waarschuwde voor 
"catastrofale gevolgen voor de Palestijnse 
gezondheidszorg", aangezien HWC één 
van de belangrijkste leveranciers is 
van gezondheidsdiensten in de bezette 
Palestijnse gebieden.

Mensenrechtenverdedigers kunnen bin-
nenkort betere bescherming genieten in 
de Filipijnen. Het Huis van Afgevaardigden 
heeft de voorgestelde wet ter bescher-
ming van mensenrechtenverdedigers 
goedgekeurd. De afgelopen 6 jaar vonden 
verschillende aanvallen plaats door het 
Duterte-regime: arrestaties, bedreigingen, 
moorden... Zo'n wet had er allang  
moeten zijn.

BNP PARIBAS FORTIS HEEFT EENZIJDIG BESLOTEN OM ONZE 
BANKREKENINGEN STOP TE ZETTEN.

BIJ ONZE PARTNERS BIJ ONZE PARTNERSBIJ ONZE PARTNERS BIJ ONZE PARTNERS

ONZE CAMPAGNE WERPT 
VRUCHTEN AF 
Van Wereldgezondheidsdag op 7 april tot 
Mensenrechtendag op 10 december brachten 
we op creatieve manieren de vaccinproble-
matiek onder de aandacht. We hebben ori-
ginele acties opgezet, op straat, in parken, 
tijdens het solidariteitsfestival ManiFiesta, 
per telefoon, via sociale netwerken, enz…  
Samen met onze vrijwilligers en verschillen-
de andere organisaties in België verzamel-
den we tot nu toe al 32.000 handtekeningen 

DE DIRECTRICE VAN HEALTH 
WORK COMMITTEE (HWC), 
SHATHA ODEH, WORDT 
SINDS 7 JULI 2021 DOOR 
HET ISRAËLISCHE LEGER, 
OP GROND VAN VERZONNEN 
BESCHULDIGINGEN, GEVANGEN 
GEHOUDEN. HAAR DOCHTER 
SHIRIN KIJKT TERUG OP HAAR  
8 MAANDEN OPSLUITING.

BEDANKT VOOR JOUW BIJDRAGE AAN DE WERELDWIJDE TOEGANG TOT EEN VACCIN

WE HEBBEN ONS ACTIEPLATFORM IN EEN NIEUW JASJE GESTOKEN!

ISRAËL MOET SHATHA ODEH VRIJLATEN FILIPIJNEN: EEN OVERWINNING VOOR  
DE MENSENRECHTEN

om de Europese Commissie onder druk te 
zetten om van het coronavaccin een mondi-
aal publiek goed te maken.
En dat had effect! Minister van Ontwik-
kelingssamenwerking Meryame Kitir steunt 
onze eisen : "Mijn absolute prioriteit is een 
duurzame oplossing: met lokale productie 
krijgt iedereen toegang tot een vaccin en 
zijn arme landen niet meer afhankelijk van 
liefdadigheid." (Twitter, 27/01/2022). In de 
komende maanden zou een generisch vaccin 
beschikbaar kunnen zijn in Zuid-Afrika.

Vier jij binnenkort je verjaardag, ga je trouwen of misschien wel op pensioen? Vier 
het samen met Viva Salud, en gebruik daarvoor ons vernieuwde platform Koalect! 
Vraag een gift te doen als cadeau en strijd zo mee voor het recht op gezondheid. 
Maak snel een actie aan op ons platform ter ere van je feest en deel het met je vrien-
den en familie! Organiseer je liever een andere soort actie? Dat kan ook! Organiseer 
op eenvoudige wijze een inzamelactie via ons platform en strijd zo mee voor het 

recht op gezondheid. Neem snel een kijkje, in een paar klikken kan je aan de slag!.

Sinds haar arrestatie heeft het 
maatschappelijk middenveld over de 
hele wereld zich gemobiliseerd om haar 
vrijlating te eisen. De passiviteit van de 
Europese Unie staat in schril contrast 
met de waarden en beginselen die zij 
hoog in het vaandel draagt, alsook met 
haar standpunt ten aanzien van de 
mensenrechten, de democratie en de 
rechtsstaat.

Ondertussen blijven Shatha's familie en 
geliefden uitkijken naar haar vrijlating.

Fragmenten uit een artikel van de Free 
Shatha Campaign, waarvan Viva Salud lid 
is. Lees het volledige verhaal op  
www.mo.be/opinie/palestijns-
middenveld-politieke-gevangenen- 
shatha-odeh.

"Alle ogen zijn nu gericht op de Senaat 
en, uiteindelijk, op president Duterte om 
deze wet aan te nemen voor het einde van 
zijn termijn in juni 2022," zegt Cristina 
Palabay, secretaris-generaal van onze 
partnerorganisatie Karapatan, die afgelo-
pen december de Frans-Duitse prijs voor 
de mensenrechten en de rechtsstaat heeft 
gekregen.

Reeds een tijdje waren we bezig met 
plannen om van bank te veranderen, 
voornamelijk omwille van de betrokken-
heid van BNP Paribas Fortis bij de finan-
ciering van de Israëlische nederzettingen 
in Palestina. We bedanken de donateurs 
die ons hierop wezen en begonnen on-
langs met het treffen van de nodige stap-
pen om van bank te veranderen. Nu heeft 
BNP onze bankrekeningen zelf stopgezet.
Veel van onze donateurs kiezen voor een 
automatische domiciliëring. De veran-
dering van rekening gebeurt in dat geval 
automatisch, je hoeft niets te doen. 
Degenen die ons via een permanente 
opdracht steunen of ons rekeningnummer 
hebben opgeslagen, vragen we om onze 
gegevens aan te passen en de volgende 
Triodos-rekening te gebruiken:

Nieuwe bank rekeningnummer 
BE17 5230 8138 7321 

DE STRIJD GAAT VOORT
Het vaccinatiecijfer ligt in lage inkomens-
landen nog steeds zeer laag. Het liefda-
digheidsprogramma COVAX, dat vaccins 
wereldwijd wil doneren, behaalt zijn 
doelstellingen niet. Ondertussen blijft er 
wereldwijd heel wat productiecapaciteit 
onbenut. Samen met onze partners blijven 
we de strijd voor een vaccin in publieke 
handen en een sterkere publieke gezond-
heidszorg verder zetten!
Er is nog tijd om het Europees burger-
initiatief (ECI) te ondertekenen en te 
verspreiden tot 1 augustus 2022 via  
noprofitonpandemic.eu.

BEDANKT!
Bedankt aan iedereen die onze campagne 
het afgelopen jaar steunde door het Euro-
pees burgerinitiatief te ondertekenen, een 
donatie te doen of mee te werken aan één 
van onze acties!

Bezoek onze campagnepagina om de vele 
publicaties te bekijken die wij in de loop 
van het jaar hebben ontwikkeld:
www.vivasalud.be/in-actie/voer-mee-cam-
pagne/deel-het-vaccin-niet-het-virus

Heb je vragen?  Neem een kijkje op onze FAQ pagina: vivasalud.koalect.com/nl-NL/faq 
of contacteer Ruth via ruth@vivasalud.be.

WIJ VERANDEREN VAN BANK !

Een regelmatige gift betekent veel voor 
ons. Het stelt ons in staat om het werk 
van sociale bewegingen in Palestina, de 
Filipijnen en Congo op een duurzame 
manier te steunen en op lange termijn te 
werken. Wij verontschuldigen ons voor 
dit ongemak, maar zijn ook trots dat we 
zullen samenwerken met een bank die 
het beter doet op etisch vlak.

BNP Paribas Fortis gaf geen reden op voor 
de stopzetting van onze samenwerking.
Mogelijks stellen ze onze betrokkenheid 
bij de campagne "Don’t Buy into Occupa-
tion" niet op prijs. De Palestijnen zijn het 
gewend om te leven en te strijden tegen 
onrechtvaardigheden. Ook wij krijgen nu 
in veel mindere mate met de gevolgen 
van de Israëlische bezetting te maken. 
Samen met jullie blijven we solidair met 
de strijd van de Palestijnen !
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per telefoon, via sociale netwerken, enz…  
Samen met onze vrijwilligers en verschillen-
de andere organisaties in België verzamel-
den we tot nu toe al 32.000 handtekeningen 

DE DIRECTRICE VAN HEALTH 
WORK COMMITTEE (HWC), 
SHATHA ODEH, WORDT 
SINDS 7 JULI 2021 DOOR 
HET ISRAËLISCHE LEGER, 
OP GROND VAN VERZONNEN 
BESCHULDIGINGEN, GEVANGEN 
GEHOUDEN. HAAR DOCHTER 
SHIRIN KIJKT TERUG OP HAAR  
8 MAANDEN OPSLUITING.

BEDANKT VOOR JOUW BIJDRAGE AAN DE WERELDWIJDE TOEGANG TOT EEN VACCIN

WE HEBBEN ONS ACTIEPLATFORM IN EEN NIEUW JASJE GESTOKEN!

ISRAËL MOET SHATHA ODEH VRIJLATEN FILIPIJNEN: EEN OVERWINNING VOOR  
DE MENSENRECHTEN

om de Europese Commissie onder druk te 
zetten om van het coronavaccin een mondi-
aal publiek goed te maken.
En dat had effect! Minister van Ontwik-
kelingssamenwerking Meryame Kitir steunt 
onze eisen : "Mijn absolute prioriteit is een 
duurzame oplossing: met lokale productie 
krijgt iedereen toegang tot een vaccin en 
zijn arme landen niet meer afhankelijk van 
liefdadigheid." (Twitter, 27/01/2022). In de 
komende maanden zou een generisch vaccin 
beschikbaar kunnen zijn in Zuid-Afrika.

Vier jij binnenkort je verjaardag, ga je trouwen of misschien wel op pensioen? Vier 
het samen met Viva Salud, en gebruik daarvoor ons vernieuwde platform Koalect! 
Vraag een gift te doen als cadeau en strijd zo mee voor het recht op gezondheid. 
Maak snel een actie aan op ons platform ter ere van je feest en deel het met je vrien-
den en familie! Organiseer je liever een andere soort actie? Dat kan ook! Organiseer 
op eenvoudige wijze een inzamelactie via ons platform en strijd zo mee voor het 

recht op gezondheid. Neem snel een kijkje, in een paar klikken kan je aan de slag!.

Sinds haar arrestatie heeft het 
maatschappelijk middenveld over de 
hele wereld zich gemobiliseerd om haar 
vrijlating te eisen. De passiviteit van de 
Europese Unie staat in schril contrast 
met de waarden en beginselen die zij 
hoog in het vaandel draagt, alsook met 
haar standpunt ten aanzien van de 
mensenrechten, de democratie en de 
rechtsstaat.

Ondertussen blijven Shatha's familie en 
geliefden uitkijken naar haar vrijlating.

Fragmenten uit een artikel van de Free 
Shatha Campaign, waarvan Viva Salud lid 
is. Lees het volledige verhaal op  
www.mo.be/opinie/palestijns-
middenveld-politieke-gevangenen- 
shatha-odeh.

"Alle ogen zijn nu gericht op de Senaat 
en, uiteindelijk, op president Duterte om 
deze wet aan te nemen voor het einde van 
zijn termijn in juni 2022," zegt Cristina 
Palabay, secretaris-generaal van onze 
partnerorganisatie Karapatan, die afgelo-
pen december de Frans-Duitse prijs voor 
de mensenrechten en de rechtsstaat heeft 
gekregen.

Reeds een tijdje waren we bezig met 
plannen om van bank te veranderen, 
voornamelijk omwille van de betrokken-
heid van BNP Paribas Fortis bij de finan-
ciering van de Israëlische nederzettingen 
in Palestina. We bedanken de donateurs 
die ons hierop wezen en begonnen on-
langs met het treffen van de nodige stap-
pen om van bank te veranderen. Nu heeft 
BNP onze bankrekeningen zelf stopgezet.
Veel van onze donateurs kiezen voor een 
automatische domiciliëring. De veran-
dering van rekening gebeurt in dat geval 
automatisch, je hoeft niets te doen. 
Degenen die ons via een permanente 
opdracht steunen of ons rekeningnummer 
hebben opgeslagen, vragen we om onze 
gegevens aan te passen en de volgende 
Triodos-rekening te gebruiken:

Nieuwe bank rekeningnummer 
BE17 5230 8138 7321 

DE STRIJD GAAT VOORT
Het vaccinatiecijfer ligt in lage inkomens-
landen nog steeds zeer laag. Het liefda-
digheidsprogramma COVAX, dat vaccins 
wereldwijd wil doneren, behaalt zijn 
doelstellingen niet. Ondertussen blijft er 
wereldwijd heel wat productiecapaciteit 
onbenut. Samen met onze partners blijven 
we de strijd voor een vaccin in publieke 
handen en een sterkere publieke gezond-
heidszorg verder zetten!
Er is nog tijd om het Europees burger-
initiatief (ECI) te ondertekenen en te 
verspreiden tot 1 augustus 2022 via  
noprofitonpandemic.eu.

BEDANKT!
Bedankt aan iedereen die onze campagne 
het afgelopen jaar steunde door het Euro-
pees burgerinitiatief te ondertekenen, een 
donatie te doen of mee te werken aan één 
van onze acties!

Bezoek onze campagnepagina om de vele 
publicaties te bekijken die wij in de loop 
van het jaar hebben ontwikkeld:
www.vivasalud.be/in-actie/voer-mee-cam-
pagne/deel-het-vaccin-niet-het-virus

Heb je vragen?  Neem een kijkje op onze FAQ pagina: vivasalud.koalect.com/nl-NL/faq 
of contacteer Ruth via ruth@vivasalud.be.

WIJ VERANDEREN VAN BANK !

Een regelmatige gift betekent veel voor 
ons. Het stelt ons in staat om het werk 
van sociale bewegingen in Palestina, de 
Filipijnen en Congo op een duurzame 
manier te steunen en op lange termijn te 
werken. Wij verontschuldigen ons voor 
dit ongemak, maar zijn ook trots dat we 
zullen samenwerken met een bank die 
het beter doet op etisch vlak.

BNP Paribas Fortis gaf geen reden op voor 
de stopzetting van onze samenwerking.
Mogelijks stellen ze onze betrokkenheid 
bij de campagne "Don’t Buy into Occupa-
tion" niet op prijs. De Palestijnen zijn het 
gewend om te leven en te strijden tegen 
onrechtvaardigheden. Ook wij krijgen nu 
in veel mindere mate met de gevolgen 
van de Israëlische bezetting te maken. 
Samen met jullie blijven we solidair met 
de strijd van de Palestijnen !



      

DANKZIJ JULLIE STEUN

HET AFGELOPEN JAAR VOERDEN WE VOLOP CAMPAGNE OM VACCINS EN ANDERE 
BELANGRIJKE MIDDELEN IN DE STRIJD TEGEN HET CORONAVIRUS WERELDWIJD 
BESCHIKBAAR TE MAKEN.

Shatha's opsluiting en proces tonen 
een Israëlisch rechtssysteem dat 
van nature discriminerend is tegen 
het Palestijnse volk. Het is een 
schoolvoorbeeld van systematische 
Israëlische aanvallen op het 
Palestijnse middenveld. Het heeft 
maar één doel: het uitschakelen 
van alle kritische stemmen die 
Israëls decennialange onderdrukking 
en vervolging blootleggen en die 
verantwoording eisen voor de zeer 
ernstige internationaal erkende 
misdaden.

In oktober 2021 bestempelde Israël 
zes Palestijnse middenveldorganisaties 
als "terroristische organisaties" en 
verklaarde hun activiteiten op de 
Westelijke Jordaanoever "onwettig". 
De VN veroordeelde "dit misbruik van 
antiterrorismemaatregelen door de 
Israëlische regering [dat] de veiligheid 
van iedereen ondermijnt". Amnesty 
International waarschuwde voor 
"catastrofale gevolgen voor de Palestijnse 
gezondheidszorg", aangezien HWC één 
van de belangrijkste leveranciers is 
van gezondheidsdiensten in de bezette 
Palestijnse gebieden.

Mensenrechtenverdedigers kunnen bin-
nenkort betere bescherming genieten in 
de Filipijnen. Het Huis van Afgevaardigden 
heeft de voorgestelde wet ter bescher-
ming van mensenrechtenverdedigers 
goedgekeurd. De afgelopen 6 jaar vonden 
verschillende aanvallen plaats door het 
Duterte-regime: arrestaties, bedreigingen, 
moorden... Zo'n wet had er allang  
moeten zijn.

BNP PARIBAS FORTIS HEEFT EENZIJDIG BESLOTEN OM ONZE 
BANKREKENINGEN STOP TE ZETTEN.
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 LOPEN VOOR HET RECHT OP GEZONDHEID IN GENT OF BRUSSEL
 CAMPAGNE: BEDANKT VOOR JOUW BIJDRAGE AAN DE TOEGANG TOT  

EEN VACCIN VOOR IEDEREEN
  PALESTINA : 8 MAANDEN WILLEKEURIGE OPSLUITING VOOR SHATHA ODEH

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   
BE17 5230 8138 7321  (mededeling: gift)

  Steun online op:  vivasalud.koalect.com

BEDANKT! AGENDA
Aan AGNES, AURELIE, BEA, 
ERROL, GREGORY, JEAN-LUC, 
LYDIE, MAGGY EN MARC voor het 
inzamelen van giften voor hun 
verjaardag;
 
Aan ILSE voor haar hulp bij ons 
programma “steun een kind van een 
activist” in de Filipijnen;
 
Aan MORGANE voor het tolken;
 
Aan ANN, BERT EN CLAIRE voor de 
vertalingen;
 
Aan CHRISTIANE, CLAUDE EN IPEK 
voor het labelen van de magazines.

27 maart:  
GENT MARATHON
 
7 april:  
WERELDGEZONDHEIDSDAG
 
28 april:  
WERELDDAG VOOR VEILIGHEID EN 
GEZONDHEID OP HET WERK
 
22-28 mei:  
ALGEMENE VERGADERING  
VAN DE WHO
 
29 mei: 
20 KM DOOR BRUSSEL

IN MEI LOOPT VIVA SALUD OPNIEUW DE 20KM 
DOOR BRUSSEL! LOOP JIJ SAMEN MET ONS TEAM 
VOOR HET RECHT OP GEZONDHEID OP 29 MEI?  

Door samen te lopen werken we niet enkel aan onze eigen 
gezondheid, maar kunnen we ook sociale bewegingen in 
de DR Congo, Filipijnen en Palestina blijven steunen in 
hun strijd voor recht op gezondheid.

Dit jaar kan je ook de 20 km wandelen! Zoals altijd 
begeleiden we je met alle nodige praktische info en de 
beste tips voor een geslaagde sportieve uitdaging én 
fondsenwerving.  

Heb je interesse om mee te lopen of wandelen   
en zo de strijd voor recht op gezondheid te steunen?
Schrijf je snel in op onze website: www.vivasalud.be/in-actie/sport-voor-viva-salud  
of contacteer ruth via ruth@vivasalud.be

We kijken ernaar uit om samen met jou aan de start te staan!

Tijdens een webinar georganiseerd door 
het European Network Against Privatisa-
tion and Commercialisation of Health op 
3 februari, presenteerde Kat Berza van 
onze partnerorganisatie CHD de situatie 
in de Filipijnen rond de privatisering van 
de gezondheidszorg. Ze wees erop dat de 
regering door jarenlange verwaarlozing, 
slecht bestuur en privatisering niet in 
staat is geweest de gezondheidswerkers 
de nodige middelen te verschaffen om de 
COVID-19-pandemie het hoofd te bieden.

Als gevolg daarvan waren de initiatieven 
grotendeels afhankelijk van buitenlandse 
leningen en de private sector, met als 
gevolg slecht verspreide test- en vaccina-
tiefaciliteiten en hogere kosten voor de 

BIJ VIVA SALUDIN ACTIE

EEN NIEUWE DIRECTRICE  
EN EEN NIEUW PROGRAMMA 
VOOR VIVA SALUD!

EEN NIEUWE DIRECTRICE EN 
EEN NIEUWE PROGRAMMA

WEBINAR "DE COMMERCIALISERING VAN 
DE GEZONDHEID: DE ANDERE PANDEMIE?”

LOOP MEE VOOR HET RECHT OP GEZONDHEID!

WE VERWELKOMEN FANNY POLET ALS NIEUWE DIRECTRICE VAN VIVA SALUD. 
WIM DE CEUKELAIRE BESLISTE OM PLAATS TE MAKEN VOOR VERNIEUWING 
EN DE FAKKEL DOOR TE GEVEN. WE BEDANKEN HEM VOOR DE TIEN JAAR 
DAT HIJ ZICH HEEFT INGEZET VOOR DE VISIE VAN VIVA SALUD!

 Volg ons op onze sociale media 
om op de hoogte te blijven!

    @vivasaludbe

Filipijnse bevolking. "De gezondheidszorg 
wordt een individuele last die tot catas-
trofale gezondheidsuitgaven leidt en veel 
gezinnen in kritieke situaties brengt," 
concludeerde ze.

We organiseren nog verschillende evene-
menten zoals op de Wereldgezondheidsdag 
op 7 april en de Werelddag voor veiligheid 
en gezondheid op het werk op 28 april.

Een organisatie heeft nood aan vernieu-
wing. De wereld verandert razendsnel. 
We staan elke zoveel jaar voor nieuwe 
uitdagingen. Samen met Fanny staat 
een nieuwe generatie klaar met nieuwe 
energie en frisse ideeën om in te spelen 
op een veranderende context.

Een organisatie heeft ook nood aan con-
tinuïteit. We bouwen op 40 jaar ervaring 
als NGO voor het recht op gezondheid. 
We hebben hechte banden gesmeed 
met partners en sociale bewegingen in 
Palestina, de Filipijnen en de DR Congo 
en met de wereldwijde People’s Health 
Movement. We hebben het vertrouwen 
opgebouwd van duizenden schenkers, 
vrijwilligers en sympathisanten.

Fanny werkt al sinds 2008 bij ons. De 
laatste vijf jaar stond ze in voor de coör-
dinatie van het gezamenlijk programma, 
dat we samen met twee andere ngos 
uitvoerden, rond het belang van rechten 
voor ontwikkeling.

We starten nu een nieuwe programm-
aperiode van vijf jaar onder leiding van 
Fanny in samenwerking met Solidagro, 
FIAN en Quinoa. In die periode willen 
we de focus richten op de verdediging 
van de publieke gezondheidszorg, op de 
strijd voor gezonde werkomstandigheden 
en op het belang van sociale bewegingen 
voor het recht op gezondheid. De mede-
werkers van Viva Salud popelen om dit 
samen met Fanny aan te pakken.

Marc Botenga,  
Voorzitter van het bestuur van 
Viva Salud

Driemaandelijks magazine van  
Viva Salud vzw
Maart – april – mei 2022
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1099 Brussel x -
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Viva Salud vzw 
Haachtsesteenweg 53,1210 Brussel
02 209 23 65
info@vivasalud.be
www.vivasalud.be
rekeningnr. BE17 5230 8138 7321 

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