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DEEL HET VACCIN, NIET HET VIRUS!
De vaccinatiecampagne tegen het coronavirus ging begin 
2021 volop van start. Het einde van de pandemie leek in 
zicht. Maar we leerden snel een belangrijke les: niemand 
is veilig tot iedereen veilig is. Daarom heeft iedereen 
wereldwijd toegang nodig tot het vaccin.

Met de campagne ‘Deel het vaccin, niet het virus’ zetten 
we drie eisen op de agenda: werk internationaal samen, 
breng het vaccin in publieke handen en versterk de pu-
blieke gezondheidszorg.

Met het Europees burgerinitiatief ‘Geen Winst op de 
Pandemie’ riepen we op om de patenten op de coro-
navaccins op te heffen en om kennis en technologie 
te delen. In België verzamelden we meer dan 32.000 
handtekeningen. Van Wereldgezondheidsdag op 7 april tot 

Mensenrechtendag op 10 
december brachten we 
de vaccinproblematiek 
op creatieve wijze onder 
de aandacht. En dat 
had effect! Minister van 
Ontwikkelingssamenwer-
king Meryame Kitir 
ondersteunt onze eisen 
en ook bij de andere 
politieke partijen vonden 
we heel wat bondge-
noten.

IN 2021 VOERDEN WE 
CAMPAGNE OM VACCINS 
EN ANDERE BELANGRIJKE 
MIDDELEN IN DE STRIJD 
TEGEN HET CORONAVIRUS 
WERELDWIJD BESCHIKBAAR 
TE MAKEN.

100 MENSEN KWAMEN 
OP STRAAT VOOR 
VACCINGELIJKHEID TIJDENS 
LIGHTS4LIVES: DE MARS VOOR 
VACCINRECHTVAARDIGHEID

28 VRIJWILLIGERS  
VERDEDIGDEN SAMEN MET ONS 
HET BELANG VAN EEN VACCIN 
IN PUBLIEKE HANDEN

60 BELGISCHE 
ORGANISATIES  
VERZAMELDEN 
SAMEN 32.000 
HANDTEKENINGEN 
OM HET CORONAVACCIN 
WERELWIJD BESCHIKBAAR  
TE MAKEN

© Tineke D’HaeseDEEL HET VACCIN



SOCIALE BEWEGINGEN :  
ONLY FIGHTERS WIN
ZONDER SOCIALE BEWEGINGEN, GEEN RECHT  
OP GEZONDHEID. IN 2021 BLEEF VIVA SALUD  
OPKOMEN VOOR GEZONDHEIDSACTIVISTEN 
ONDER VUUR.

173 MENSEN TOONDEN 
ZICH SOLIDAIR MET SOCIALE 
BEWEGINGEN DOOR EEN FOTO 
MET MEGAFOON TE POSTEN OP 
SOCIALE MEDIA
4 NIEUWSSITES GAVEN MET 
EEN ARTIKEL BEKENDHEID AAN 
ONZE ACTIE EN DE OPSLUITING 
VAN SHATHA

Op 7 juli 2021 werd Shatha Odeh, directrice 
van Health Work Committees, gearresteerd. 
Net als vele andere organisaties in Palestina, 
de Filipijnen en elders, is Health Work 

Committees het doelwit van repressie. Daardoor komt 
het verlenen van belangrijke gezondheidsdiensten in 
gevaar. Samen met andere middenveldorganisaties trok 
Viva Salud een internationale solidariteitscampagne op 
gang om haar vrijlating te eisen.

Tijdens de jaarlijkse  
Defend the Defenders-
actie op 10 december, 
internationale 
mensenrechtendag, zetten  
we Shatha en 
andere bedreigde 
mensenrechtenverdedigers 
en sociale bewegingen in 
de kijker. Daarnaast riepen heel wat organisaties en 
burgers met een brief en een social media challenge 
op om mensenrechtenactivisten te beschermen.
Internationale druk werkt! Shatha kwam begin juni 
2022 vrij. Net zoals dr. Naty Castro in de Filippijnen, 
een andere mensenrechtenactiviste die in maart 2022 
na 5 weken opsluiting en grote internationale druk 
werd vrijgelaten.
 

DE RECHTENBENADERING
SAMEN MET 13 ANDERE ORGANISATIES ORGANISEERDEN WE 
EEN SEMINARIE OVER DE RECHTENBENADERING.

In december 2021 bogen we ons met sprekers uit 15 landen over de 
centrale principes en uitdagingen van de rechtenbenadering. Meer 
dan 100 deelnemers gingen in gesprek over een waaier aan thema’s: 
fragiele contexten, collectieve rechten, duurzame ontwikkeling, 
empowerment, sociale bewegingen, feminisme en dekolonisering. 
Met het seminarie konden we de rechtenbenadering promoten 
binnen de sector van internationale solidariteit.

“Bedreigingen bij het ontbijt, 
pesterijen bij het avondeten. 
Gisteren nog werd een dokter 
straffeloos neergeschoten.”

KAT BERZA van onze 
partnerorganisatie in 
Filipijnen CHD

“Om de dingen op een duurzame 
en diepgaande manier te 
veranderen, moeten we niet 
alleen noden vervullen maar 
werken aan rechten.”

FANNY POLET 
Viva Salud



VASTBERADEN 
TEGEN REPRESSIE

De pandemie legde de zwaktes van het 
zorgsysteem in de Filipijnen bloot. Daarom 
voerden onze partners campagne voor een 
gratis en kwaliteitsvolle gezondheidszorg 
voor iedereen. Ze verzetten zich tegen 
de regering en de militaire aanpak van 
de pandemie. Ze riepen ook op om de 
patenten op coronavaccins op te heffen. 
Ze trokken de straat op, lieten van zich 
horen op sociale media en versterkten 
elkaar in hun strijd voor het recht op 
gezondheid.

“We weten nu hoe we voor onze 
rechten moeten vechten. We leerden 
samenwerken om de uitdagingen en 
problemen waar we voor staan aan te 
pakken.”

ROSELIE ESCOREL 
leidster van een sociale beweging

Sociale bewegingen speelden een 
sleutelrol tijdens de pandemie. Ze 
organiseerden voedselhulp, leverden 
beschermend materiaal en deelden 
informatie over de verspreiding van het 
coronavirus.
Door de toepassing van de 
rechtenbenadering konden meer 
organisaties en burgers deelnemen aan 
acties om hun rechten af te dwingen en 
beleidsmakers ter verantwoording te 
roepen.

FILIPIJNEN

ONDANKS DE REPRESSIE 
VERSTERKTEN DE 
PARTNERS VAN VIVA SALUD 
HET MAATSCHAPPELIJK 
MIDDENVELD OM DE RECHTEN 
VAN DE BEVOLKING AF TE 
DWINGEN. 

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

160 organisaties sloten zich aan 
bij de acties van onze partners rond de 
rechtenbenadering

710 mensenrechtenactivisten 
leerden nieuwe vaardigheden, waardoor ze 
nu nog beter campagne voeren

Onze partners mobiliseerden 37.400 
mensen tijdens hun campagnes en 
activiteiten



GRACIA KASOKI 
Vice-voorzitster van de dyna-
miek van gezondheidswerkers 
in Goma, EDS

TOEGANG TOT 
WATER EN 
CAPACITEITS-
OPBOUW

Door de acties van het watercomité 
werden 15.300 mensen gemobiliseerd, 
waaronder meer dan 9.000 vrouwen


De bewoners en bewoonsters van de wijken 
hebben toegang tot drinkwater, dat  
5 keer minder kost

Intussen hebben meer dan 56.500 
personen betere toegang tot drinkwater

DR CONGO

Het gebrek aan drinkwater in de 
buitenwijken van Goma en Bukavu 
ligt aan de basis van ziekte, sociale 
spanningen en onnodige sterfgevallen. 
Onze partnerorganisaties Étoile 
du Sud (EDS) en het Collectif de 
Développement Intégré au Congo 
(CODIC) begeleidden de comités 
voor de volksgezondheid (CSP) bij de 
mobilisatie van de bevolking voor hun 
recht op water.

Ze richtten een watercomité op om 
het publiek bewust te maken van dit 
recht. Na een bruisende manifestatie 
ontving Redigeso, het bedrijf dat de 
verdeling van drinkwater regelt, een 
aantal vertegenwoordigers van de CSP. 
Ze installeerden een waterfontein die 
het watercomité en Regideso samen 
beheren. Het water van de fontein 
kost vijfmaal minder dan het water 
in de winkel. Dit succes zal navolging 
krijgen in andere buurten, waar de 
toegang tot drinkwater nog altijd een 
probleem is. “We weten nu hoe we onze rechten 

moeten afdwingen. We geven niet 
op tot de hele bevolking toegang 
heeft tot proper water.”

MET DE STEUN VAN ONZE 
PARTNERS MOBILISEERDE 
DE BEVOLKING ZICH VOOR 
EEN BETERE TOEGANG TOT 
DRINKWATER, ESSENTIEEL 
VOOR EEN GOEDE 
GEZONDHEID.

PARTNERS: Étoile du Sud (EDS) 
en Collectif de Développement 
Intégré au Congo (CODIC)
PROVINCIES: Hoog-Katanga, 
Kinshasa, Noord en Zuid Kivu, 
Tshopo



WEERBARE 
PALESTIJNSE 
JONGEREN  
STRIJDEN VERDER

PALESTINA

2021 was opnieuw een jaar vol uitdagingen voor de Palestijnen. De 
voortdurende aanvallen tegen Palestijnse middenveldorganisaties 
bemoeilijkten het werk van onze partners. De structurele ongelijkheid 
in toegang tot vaccins tussen Israëlische en Palestijnse burgers 
verergerde de gevolgen van de wereldwijde pandemie. Onze partners 
voerden hier onderzoek naar en kwamen in actie.

In 2021 organiseerden onze partners vormingen voor jongeren over 
onderwerpen zoals sociale bescherming. De jongeren maakten 
kennis met begrippen als arbeidsrechten, mensenrechten en 
genderrechtvaardigheid. Meer dan honderd jongeren uit heel Palestina 
namen bovendien deel aan een zomerkamp. Ze spraken over de 
ervaringen van de Palestijnse jeugd in het licht van de vele uitdagingen 
waar het land mee te kampen heeft. Daarna gingen ze aan de slag en 
zetten ze krachtige lokale campagnes en mobilisaties op.

“Ook al zijn we nog jong 
en beschikken we niet 
over veel middelen, 
toch kunnen we onze 
gemeenschap verbeteren. 
We werken samen! We 
dragen vandaag als jonge 
burgers bij aan het leven 
in onze gemeenschap en 
zijn de leiders die in de 
toekomst verandering 
zullen brengen.” 

FARAH
lid van een Palestijnse 
jongerenbeweging

IN PALESTINA VERSTERKTEN WE 
SAMEN MET ONZE PARTNERS 
JONGERENBEWEGINGEN DIE 
OPKOMEN VOOR HET RECHT OP 
GEZONDHEID.

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

Palestijnse 
jongerengroepen 
leidden 7 nationale 
campagnes

38 jongeren-
organisaties en 
-bewegingen speelden 
een actieve rol in 
campagnes voor het recht 
op gezondheid

512 jongeren volgden 
een vorming en werkten 
mee aan publicaties over 
het recht op gezondheid



SOLIDARITEIT MET CUBA
De coronacrisis toonde hoe Cuba erin slaagt zijn bevolking te 
beschermen dankzij een goed uitgedokterd plan. Het eiland 
kende weinig coronadoden in vergelijking met vele Europese 
landen. Cuba ontwikkelde ook 3 eigen vaccins waarmee het 
in een mum van tijd 90% van de bevolking vaccineerde: het 
snelste vaccinatietempo wereldwijd!

Toch is de strijd tegen het virus niet eenvoudig voor een land 
met weinig middelen. Daarom steunden we met de paaseie-
renverkoop, samen met de Belgische solidariteitsorganisatie 
Cubanismo.be, de Cubaanse gezondheidswerkers. Omdat 
verplaatsingen nog steeds niet evident waren, zetten we volop 
in op afhaalpunten. Enthousiaste vrijwilligers zorgden ervoor 
dat iedereen zijn eitjes voor Pasen ontving.

Met de opbrengst van de campagne verscheepten we drie 
containers vol medisch materiaal naar Cuba. Zelfs de Cu-
baanse pers was enthousiast over onze campagne!

CUBA

CUBA EXPORTEERDE INTERNATIONALE SOLIDARITEIT 
TIJDENS DE CORONACRISIS. TOCH KAMPTE HET EILAND 
ZELF MET GROTE TEKORTEN AAN MEDISCH MATERIAAL.

“Mensen moeten 
centraal staan in het 
gezondheidsbeleid. We 
moeten samenwerken. 
Onderzoek is geen 
privaat bezit. We moeten 
het zo ver mogelijk 
verspreiden.”

Dr Tania 
Crombet Ramos 
Cubaanse 
immunologe

We verscheepten 3 containers 
vol medisch materiaal naar Cuba

65 vrijwilligers in  
28 afhaalpunten verdeelden 
4.400 zakjes paaseieren

REGIO’S: Nationaal



DE INTERNATIONALE STRIJD 
VOOR GEZONDHEIDS-
RECHTVAARDIGHEID

INTERNATIONAAL

In 2021 stelden rijke landen de winst van Big Pharma boven de 
gezondheid van de wereldbevolking. Maar sociale bewegingen 
en activisten accepteerden dit niet zomaar. In 2021 lanceer-
den zij een wereldwijde strijd voor gezondheidsrechtvaardi-
gheid. En die verzamelde indrukwekkend veel steun.

Viva Salud versterkte het Europees burgerinitiatief ‘Geen 
Winst op de Pandemie’. Via opiniestukken, parlementaire vra-
gen, publicaties, webinars en statements lieten we de stem 
van onze partners in België en internationaal weerklinken.

Onze actieve rol in People’s Health Movement, het Consortium 
tegen de Commercialisering van Gezondheidszorg, de Geneva 
Global Health Hub en het Europees Netwerk tegen de Priva-
tisering van Gezondheid gaf ons bovendien de kans om onze 
boodschap ingang te doen vinden bij internationale organisa-
ties zoals de Wereldgezondheidsorganisatie en de Wereldbank. 
Want als we onze krachten bundelen, staan we sterker.

“De belangen van Big Pharma mogen niet 
boven onze gezondheid worden geplaatst. 
De pandemie moet worden opgelost door 
in te zetten op wereldwijde solidariteit en 
samenwerking.”

Quote uit een statement van PHM voor 
Wereldgezondheidsdag 2021

2021 WAS HET JAAR VAN DE MONDIALE 
VACCINATIEKLOOF. MAAR OOK VAN 
EEN INDRUKWEKKENDE STRIJD VOOR 
GEZONDHEIDSRECHTVAARDIGHEID.

Op Wereld-
gezondheidsdag 
lagen we aan de basis van 
een internationale actie 
tegen de privatisering van 
gezondheid

We organiseerden  
8 internationale 
webinars met  
594 deelnemers

Met 4 internationale 
netwerken zetten we 
10 internationale 
beleidsinitiatieven 
op



 
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
bijdrage CNCD-11.11.11 

FINANCIEEL VERSLAG

Deze toename is vooral te danken aan het 
inhalen van activiteiten door onze partners na 
het Covid-19-jaar 2020, vooral in de Filipijnen, 
waar de lockdown in 2020 bijzonder streng was.

Net als in de laatste 3 kwartalen van 2020 
zijn de werkingsmiddelen voor België verder 
gedaald. Dit is te wijten aan de toename van 
het aantal webinars (minder duur) en het 
reisverbod (gezondheidsredenen) voor partners 
die voor sommige van onze evenementen werden 
uitgenodigd.     
    

Onze totale uitgaven stegen van iets minder dan 
1,6 miljoen euro tot bijna 1,7 miljoen euro.

We zien een stijging van de personeelskosten, 
hoofdzakelijk toe te schrijven aan het feit dat 
we aan het einde van het vijfjarenprogramma 
waren en evaluatiekosten hadden.  
  

PARTNERWERKING
56%

UITZONDERLIJKE KOSTEN
4%

BELGIË
18%

PROGRAMMABEHEER
11%

ALGEMEEN
BEHEER
8%

KOSTEN 
FONDSENWERVING
3%

UITGAVEN
2021

€ 1.698.167

56%

18%

11%

8%

3%

4%

2021
1.698.167

953.714
133.327
325.519
197.465

2.055
10.000
23.477

169.438
92.433

316.191
41.771

274.420

181.615
45.705

135.910

131.098
46.466
5.683

78.949

42.930
26.693
5.683

10.554

72.619
10.939
43.680
18.000

2020
1.569.345

806.143
137.480
210.578
187.058

6.917
6.091

26.282
159.713
72.024

335.498
60.120

275.378

160.831
59.085

101.746

131.129
39.650
17.215
74.264

50.544
26.000
13.059
11.485

85.200
42.728
18.000



 
INKOMSTEN
 
FONDSENWERVING
giften en legaten
verkoopscampagnes 
  
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 

FINANCIEEL VERSLAG

De door DGD toegekende subsidie is in 
2021 aanzienlijk gestegen ten opzichte 
van 2020. Dit is een correctie op de 
bezuinigingen die in 2018 en 2019 bij wijze 
van voorzorgsmaatregel aan de ngo-sector 
werden opgelegd en die uiteindelijk zijn 
teruggegeven.

Het verschil wordt verklaard door het feit dat 
de subsidie van de koepel 11.11.11 is gedaald 
en door het feit dat de bijdragen van de PHM-
leden zijn gedaald. Dit varieert sterk van jaar 
tot jaar.

Onze inkomsten bedroegen 1,7 miljoen 
euro. We hebben dus een positief resultaat 
van ongeveer 80.000 euro, dat wij aan onze 
reserves hebben toegevoegd. Met dit geld 
kunnen wij onze acties in 2022 financieren.

OVERIGE INKOMSTEN
17%

FONDSEN- 
WERVING
15%

SUBSIDIES
68%INKOMSTEN

2021
€ 1.778.325

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

15%

68%

 

17%

2021
1.778.325

 
260.916
237.902
23.014

1.208.961
1.093.920

36.597
78.443

308.448

50.519
27.448
37.685

134.207
5.764
9.156

43.669

80.158
80.158



Viva Salud is lid van:
• 11.11.11 (Koepel van Internationale Solidariteit)
• 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 (PHM)
• Platform Defend the Defenders
• European Citizens’ Initiative No Profit On Pandemic
• Europees Netwerk tegen de Commercialisering en Privatisering van 

Gezondheid en Sociale Bescherming
• Consortium tegen de Commercialisering van de Gezondheidszorg

We bedanken de overheden, federaties en organisaties die onze 
werking in 2021 mee financierden:  
• Directie-Generaal voor Ontwikkelingssamenwerking 

van FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en 
Ontwikkelingssamenwerking

• WBI (Wallonie-Bruxelles International)
• 11.11.11 (Koepel van Internationale Solidariteit)
• CNCD-11.11.11 (Centre national de coopération au 

développement)
• Steden en gemeenten: Brussel, Genk, Gent, Hoeilaart, Ieper, 

Lille, Lommel en Poperinge
• Open Society Foundations Public Health Program
• Provincie West-Vlaanderen

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.

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

Wat integriteit betreft, is ons klachtenbeheersysteem functioneel en 
transparant.
In 2021 hebben we één klacht ontvangen. Een sympathisant deelde 
haar ongenoegen over het feit dat we klant zijn bij BNP Paribas Fortis, 
dat volgens FairFin investeert in de bezette Palestijnse gebieden. Onze 
rekeningen bij BNP Paribas Fortis zullen binnenkort worden afgesloten.



Achter de twee woorden Viva Salud 
gaan heel wat personen schuil die zich 
inzetten voor het recht op gezondheid: 
een gemotiveerd team, geëngageerde 
leden van de algemene vergadering 
en van de raad van bestuur en tal van 
nationale en internationale partners. 
In 2021 kon Viva Salud rekenen op de 
onvervangbare steun van:

 41 vrijwilligers die een actieve rol 
speelden in de campagnes van Viva 
Salud

 Onze sympathisanten die 37 
inzamelacties voor het recht op 
gezondheid organiseerden

 1696 schenkers en 538 
bondgenoten die ons werk 
financieel steunden

Een heel warme en hartelijke dank 
jullie wel!

Fanny Polet,  
directrice van Viva Salud

Dit jaarverslag geeft een overzicht van 
de hoogtepunten van ons werk in 2021. 
Het is geen volledige lijst van al onze 
activiteiten. Kom je graag meer te 
weten? Neem dan contact met ons op 
via info@vivasalud.be.

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. BE17 5230 8138 7321


