
 
Daarom stellen wij ons de volgende kritische doelstel-
lingen  op het vlak van Noord-Zuidwerking: 
 
 
 

� We willen werken aan SENSIBILISATIE  
 

We willen de bewustmaking bevorderen: 
• van de oneerlijke Noord-Zuidverhoudingen in de 

wereld en de daaruit volgende noodzaak aan 
mondiale solidariteit 

• van het respect voor elke unieke persoon en de 
rijkdom van de mondiale verscheidenheid 

 

Daarbij willen we zowel aandacht hebben voor de posi-
tieve als negatieve aspecten van het leven van mensen 
in het Zuiden en de brede context van hun land en cul-
tuur. 
 

We willen in het bijzonder sensibiliseren rond 3 specifie-
ke problematieken waarmee heel wat kinderen, jongeren 
en volwassen in ontwikkelingslanden kunnen worden 
geconfronteerd: 
 

• handicap: zowel fysieke, sensoriële, motorische, 
mentale als sociale handicap 

• psychisch lijden en stoornis: nood aan psycholo-
gische begeleiding, psychiatrie en verslavingszorg 

• gebrek aan kansen op het vlak van onderwijs en op-
leiding 

 
 
 

� We willen werken aan EDUCATIE 
 

We willen op een eerlijke wijze aantonen dat ontwikke-
lingssamenwerking echt wérkt en hoe Fracarita Belgium 
als NGO op een concrete, specifieke en haalbare wijze 
de ontwikkelingskansen van mensen uit het Zuiden ver-
hoogt. We organiseren daarvoor educatieve acties voor 
de verschillende doelgroepen die Fracarita Belgium bin-
nen de Broeders van Liefde in België wil bereiken. 
 
 
 

� We willen werken aan CONCRETE SOLIDARITEIT 
 

We willen samen de ontwikkeling stimuleren van wegen 
om concrete solidariteit uit te drukken. Dit zowel in woord 
(via getuigenis, morele steun en gebed) als in daad (via 
het verlenen van logistieke en financiële ondersteuning 
aan het Zuiden). 

Vanuit de opdracht van Fracarita Belgium  als de 
NGO voor ontwikkelingssamenwerking van de Broeders 
van Liefde in België en vanuit de missie van de Broe-
ders van Liefde  in België (meer bepaald de 8e kern-
doelstelling: ‘Openheid en samenwerking bevorderen 
met de ruime samenleving en dit zowel nationaal als 
internationaal’) willen wij samen  het volgende ENGA-
GEMENT aangaan: 
 
We willen tussen de medewerkers en de doelgroepen 
die de Broeders van Liefde in Noord en Zuid bereiken 
zowel wereldwijde verbondenheid uitbouwen als con-
crete solidariteit stimuleren. 
 

• Wij willen daarom kansen creëren om in België 
via lokale werkgroepen  die verbondenheid te 
organiseren en uit te drukken in het kader van 
een Noord-Zuidwerking. 

 
• En wij willen ruimte maken om via concrete acti-

viteiten  kennis te maken met het Zuiden en de 
ontmoeting aan te gaan met de mensen die er 
leven en werken. 

Engagement Kritische doelstellingen 



 

 
 
In onze drie kritische doelstellingen herkennen wij de 
drie pijlers  ‘geloof, hoop en liefde’ waarop de spiritua-
liteit  van de Broeders van Liefde is gebaseerd. 

 
Voor de Noord-Zuidwerking vertaalt zich dit in: 

 
 
 

GELOOF stimuleren in de noodzaak van een eerlijke 
Noord-Zuidverhouding en het belang van ontwikkelings-
samenwerking 
 sensibilisatie:  
  ik vind het belangrijk ►ik wil iets doen 
 
 
 
HOOP creëren in de mogelijkheden tot concrete veran-
dering en van de kansen die gespecialiseerde steun 
kan bieden 
 educatie:  
  er valt iets aan te doen ►ik kan iets doen 
 
 
 
 

LIEFDE realiseren in woord (getuigenis) en daad (actie) 
 concrete solidariteit:  
  daarvoor zet ik me in ► ik zal iets doen 
 
 
 
Wij zijn er van overtuigd dat deze drie kritische doelstel-
lingen niet zonder elkaar kunnen. De Noord-
Zuidwerking die wij samen willen uitbouwen, is pas 
evenwichtig, wanneer wij elk van deze drie pijlers uit-
bouwen. 

MEER INFORMATIE: 
 
Fracarita Belgium 
Jozef Guislainstraat 43 
9000 Gent 
09/216 35 10 
jan.decoene@fracarita.org 
www.fracarita-belgium.org  
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