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I. Een woordje van het WAPA team 

Al bijna vier jaar financiert WAPA (War-Affected People's 
Association) re-integratieprogramma’s voor voormalig 
kindsoldaten en oorlogsslachtoffers. Elke dag weer probeert onze 
organisatie met de beste gezondheidszorg, concrete en op 
opleiding gerichte sociaaleconomische projecten en 
studiebeurzen voor de meest benadeelde kinderen waardigheid 
terug te geven aan hen die een lange periode van oorlog hebben 
meegemaakt en die ondanks dat het al jaren geleden is dat de 
vredesakkoorden zijn gesloten er nog steeds niet in slagen weer 
in hun gemeenschap te worden opgenomen. 
 
Zoals u weet richten wij ons in eerste instantie op Oeganda. Een 
land dat twintig jaar burgeroorlog en 30.000 tot 60.000 door de 
rebellen van het Verzetsleger van de Heer geronselde 
kindsoldaten kent. Het is schokkend om te constateren dat tien 

jaar na beëindiging van het conflict de voormalig kindsoldaten en hun kinderen nog steeds 
worden gestigmatiseerd. Tijdens hun detentie hebben ze nauwelijks of geen opleiding 
gekregen waardoor ze nu geen werk kunnen krijgen. 
 
Samen met haar lokale partner, Karin Community Initiatives Uganda, geeft WAPA ze toegang 
tot een doelgerichte opleiding (zuivelproductie, microkrediet…) en geeft ze de kans om een 
inkomen te verwerven. Ze kunnen zo in de behoeften van hun gezin voorzien en een 
voorbeeld vormen voor hun gemeenschap. 
 
Sinds het ontstaan van WAPA hebben we de volgende projecten gefinancierd: 
- Ten behoeve van het gezondheidszorgproject: de bouw van een kraamkliniek, de basis 
medische voorzieningen voor de school, antimalaria behandelingen, andere onmisbare 
medicamenten en een ziekenauto. We hebben ook voorzien in de dekking van een deel van 
de bedrijfskosten en de salarissen en opleidingskosten van het personeel. 
- Ten behoeve van het zuivelproductieproject: de bouw van een modelstal, een waterput, een 
lapje akkerbouwgrond, een voedersilo, twaalf koeien en zes inseminaties, zes fietsen voor de 
toekomstige boeren, de bouw van het huis van de beheerder van de boerderij, de 
dierenartskosten, medicijnen en de opleidingskosten voor de toekomstige veehouders. 
- Ten behoeve van het microkredietprogramma: hebben we alle bedrijfskosten en de kosten 
van het herstel van het opleidingscentrum op ons genomen. 
- Ten behoeve van het onderwijsproject: hebben we de opstartkosten en de studiebeurzen 
voor 50 kinderen gefinancierd. Ook het gerenoveerde opleidingscentrum is opgenomen in het 
onderwijs project. 
 
Deze mooie successen hebben ons ambitieus gemaakt voor 2017. Met de campagne 
SCHOOLS4WAPA willen we de bouw van een kraamkliniek voor voormalig kindsoldaten, 
tienermoeders en wezen die gezinshoofd zijn geworden gaan bouwen. En bovendien een 
nieuw samenwerkingsverband in Sri Lanka opstarten. 
 
Deze successen hebben we aan u, vrienden van WAPA, te danken: de regio Wallonië, 
verschillende Rotaryclubs, bedrijven, stichtingen en nog vele anderen die ons hebben 
gesteund en aangemoedigd, maar vooral financieel hebben bijgestaan. DUIZEND MAAL 
DANK. Wij zijn vast van plan het in 2017 net zo goed, nee zelfs nog beter te gaan doen! Veel 
leesplezier! 
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II. WAPA: Wie zijn het? Wat is het? 
 
Visie  
Burgers, kinderen en volwassenen, zijn altijd de eerste slachtoffers van een oorlog. WAPA wil 
ze te hulp schieten ongeacht hun cultuur, hun etnische achtergrond of geloof. WAPA streeft er 
naar om na een oorlog de armoede en het lijden te verminderen en om de menselijke 
waardigheid te herstellen. Om zo verzoening en vrede te bewerkstelligen. WAPA vindt dat 
projecten voor de lokale bevolking ook van die lokale bevolking moeten uitgaan. 

Missie  
Wij willen kleine plaatselijke organisaties ondersteunen die strijden voor de re-integratie van 
oorlogsslachtoffers (voormalig kindsoldaten, oorlogsweduwen, wezen, enzovoort). Daarmee 
willen wij de lokale samenhang en samenwerking in post-conflict landen over de hele wereld 
versterken. Wij willen tegelijkertijd ook met bewustwordingscampagnes het grote publiek in 
België bewustmaken van de problematiek van het gebruik van kindsoldaten als oorlogswapen. 

Doel  
Wij streven er naar om geld in te zamelen zodat onze lokale partners meer mensen kunnen 
helpen en hun activiteiten kunnen voortzetten. 
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1. Waarom actievoeren in postconflict landen?  
Gewapende conflicten vormen in een groot deel van de wereld de dagelijkse realiteit. En zoals 
bij ieder conflict is de burgerbevolking het eerste slachtoffer. Er zijn natuurlijk de menselijke 
kosten van een oorlog: dood en invaliditeit, maar daarnaast is er het algemene geweld dat 
honderdduizenden vluchtelingen verjaagt op zoek naar een schuilplaats in een 
vluchtelingenkamp. Over de grens, of in het eigen land. 
 
Deze conflicten zijn ook het toneel van oorlogsmisdaden, gewelddadigheden of andere 
gruweldaden zoals: het ronselen van kindsoldaten, de verkrachting van kinderen, vrouwen en 
mannen (!), verminkingen en martelingen. Als een burgeroorlog over is zijn daarmee het lijden 
en de beproevingen nog niet voorbij. Zaken als honger, ziektes, armoede, onteigening, gebrek 
aan scholing, stigmatisering of depressie maken nog steeds deel uit van het dagelijks leven. 
De mensen verliezen alles, met inbegrip van hun menselijke waardigheid. 
 
De wederopbouw van de maatschappij heeft voorrang: van de sociaaleconomische 
resocialisatie van de slachtoffers tot hun psychosociale en medische verzorging. Met 
verzoening en vrede als het ultieme einddoel. 
 
2. De wereldwijde problematiek van de kindsoldaten 

 
> Er zijn tussen de 250.000 en 300.000 
meisjes en jongens betrokken. 
> In een twintigtal landen, DRC, Tsjaad, 
India, Filipijnen, Myanmar, Syrië, Irak,... 
> Gedwongen of op vrijwillige basis 
gerekruteerd (uit wraak, economische 
belang,…), zowel bij rebellen als in het 
regeringsleger. 
> Als strijders, koks, dragers, 
boodschappers, spionnen of seksueel 
uitgebuite kinderen. 
> Voordelen : ze zijn goedkoop , 
makkelijk te manipuleren, kwetsbaar,… 
 

 
 
Velen vinden de dood op het strijdtoneel. Voor de kinderen die overleven zijn de lichamelijke 
en psychologische gevolgen (verwondingen, seksuele trauma’s…) dramatisch. Bovendien 
veranderen ze zelf vaak van slachtoffer naar ‘folteraar’. Juist daarom is hun heropname in de 
familiekring of in de gemeenschap een heel complex (en soms onmogelijk) proces, mede door 
te weinig middelen en het gebrek aan een lange termijn visie. De trauma’s, de schaamte en het 
schuldgevoel leiden vaak tot situaties waar geen oplossing voor mogelijk is. Ze worden 
opnieuw ingelijfd; gaan de criminaliteit in of prostitueren zich. Anderen verdwijnen gewoon of 
plegen zelfmoord. 
 
3. Waarom Oeganda? 
WAPA heeft besloten om haar eerste project in Oeganda te laten plaatsvinden. Een land 
berucht om zijn burgeroorlogen, waarvan de laatste en zeer bloedige (100.000 doden) werd 
gevoerd door de rebellengroep van Joseph Kony, met zijn Verzetsleger van de Heer. Deze 
oorlog valt op door het grootschalig ronselen van kindsoldaten (men spreekt van 35.000), maar 
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ook door vluchtelingen (bijna twee miljoen), afpersing, verkrachting, verminking enzovoort. In 
2006 hebben de rebellen van het Verzetsleger van de Heer en de regering een wapenstilstand 
afgesloten, daarmee is een einde gekomen aan de gewelddadigheden. Ondanks dat het 
duidelijk is dat een door bijna twintig jaar burgeroorlog verwoest land hulp nodig heeft, hebben 
de grote internationale NGO’s hun biezen gepakt. Lokale organisaties hebben het, vaak heel 
professioneel, overgenomen. Jammer genoeg is er veel te weinig geld beschikbaar, en hoewel 
de armoede in Oeganda in totaliteit afneemt is de situatie in het noorden nog steeds rampzalig. 
Eerlijk gezegd verwachtte WAPA bij haar bezoek niet dat er zo veel oorlogsslachtoffers 
zouden zijn. Sommigen zeggen dat één op de vier mensen in het district Gulu een voormalig 
rebel is. Bovendien is Oeganda een partnerland van de Directie-Generaal 
Ontwikkelingssamenwerking en Humanitaire hulp (DGD). 
 

 
III. Onze lokale partner en zijn vier projecten  
 
 
De activiteiten van WAPA gaan uit van subsidiariteit, dat wil zeggen dat de lokale partners zelf 
hun programma’s beheren. Het gaat er vooral om dat gebruik wordt gemaakt van de ter 
plaatse aanwezige kennis en vaardigheden. Alles moet op het laagst mogelijke niveau worden 
uitgevoerd. Met andere woorden: de mensen die het best weten wat er gedaan moet worden, 
zijn degenen die er wonen. Als zij zelf iets kunnen oplossen dan moet het initiatief ook bij hen 
worden gelaten. Dat betekent echter niet dat hulp overbodig zou zijn. Het 
subsidiariteitsbeginsel gaat dan ook hand in hand met het vervangingsbeginsel. In dit geval: 
gaat het dan om fondsenwerving en communicatie. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
 
Karin Community Initiatives Uganda zag het licht in 2001. De vereniging staat geregistreerd 
als een nationale NGO, maar werkt als een CBO (Community Based Organisation) in het 
noorden van Oeganda, om precies te zijn in het district Gulu. Deze vereniging is werkelijk 
geweldig: geëngageerd, professioneel, betrouwbaar zelfkritisch en heel menselijk. Bovendien 
is Karin Community Initiatives Uganda (KCIU) er in geslaagd goede betrekkingen op te bouwen 
met zowel de regering als de plaatselijke gemeenschap. Hierdoor kan effectief worden 
opgetreden. Wij waarderen het ook zeer dat ze, omdat ze ter plekke actief zijn, makkelijk en in 
grote getalen de lokale bronnen kunnen aanboren. WAPA is in de gelegenheid geweest om de 
begunstigden van haar programma’s te ontmoeten en hebben kunnen vaststellen dat de 
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activiteiten ter plaatse ongelooflijk mooi en onmisbaar zijn. Het personeel is toegewijd en de 
levensomstandigheden van hun begunstigden zijn uiteindelijk aanzienlijk verbeterd. 
 
Omdat het gaat om projecten van Oegandezen voor Oegandezen, en omdat niemand beter 
dan Karin Community Initiatives Uganda de noden van haar, door meer dan twintig jaar 
burgeroorlog verwoeste regio, kent, ondersteunt WAPA met volle overtuiging en 
enthousiasme de vier programma’s. u weet dat subsidiariteit voor WAPA van fundamenteel 
belang is want daarmee wordt niet alleen hulp geboden aan oorlogsslachtoffers, maar worden 
ook de lokale ontwikkelingsmogelijkheden versterkt. 
 
 
De vier projecten en de financiën van WAPA in 2016 
 
De in 2016 geworven gelden hebben WAPA in staat gesteld om bij te dragen aan de 
financiering van vier projecten: het gezondheidszorgproject, het zuivelindustrieproject, het 
microkredietproject en het onderwijsproject. 
 
U weet dat de activiteiten van WAPA gebaseerd zijn op het subsidiariteitsprincipe, wat wil 
zeggen dat het onze lokale partner is die de projecten beheert. Het gaat er hierbij voornamelijk 
om dat we niet de plaats innemen van plaatselijke krachten. Alles wat door de kleinst 
mogelijke eenheid kan worden uitgevoerd moet daar ook door worden gedaan. 
 
Met andere woorden: de mensen die het best weten wat er gedaan moet worden, zijn 
degenen die er wonen. Als zij zelf iets kunnen oplossen dan moet het initiatief ook bij hen 
worden gelaten. Daarom overleggen we constant met onze lokale partner over de meest 
urgente noden en over de beste manier om onze donaties over de projecten te verdelen. 
Daarbij houden we wel rekening met de uitdrukkelijke wensen van onze donateurs. 
 
Bovendien heeft Karin Community Initiatives Uganda (KCIU), goede betrekkingen weten op te 
bouwen met zowel de regering als de plaatselijke gemeenschappen. Hierdoor kan effectief 
worden opgetreden. Wij waarderen het ook zeer dat ze, omdat ze ter plekke actief zijn, 
makkelijke en in grote getalen de lokale bronnen kunnen aanboren. 
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1. Op weg naar gezondheidszorg voor iedereen     

    
Twee kleine medische posten, één in het dorp Agonga en het ander in het dorp Unyama (Gulu 
district) proberen te voorzien in de behoeften van naburige gemeenschappen. De eerste 
medische post is nog tijdens de oorlog in 2005 geopend en de tweede in 2012. De organisatie 
is echter al sinds 2003 bezig individuen, families en gezinnen bewust te maken van hun recht 
op gezondheidszorg en onderwijs.  
 
De medische posten willen een rol spelen bij de bewustwording van de bevolking en het hun 
mogelijk maken om in hun behoefte aan gezondheidszorg te kunnen voorzien: vaccinaties, 
ontwormingen, algemene gezondheidszorg, laboratoriumonderzoek, opsporing van HIV/aids, 
psychologische behandelingen, behandeling van infectieziektes (malaria e.d.), vervoer naar 
een ziekenhuis die de overdracht van HIV tussen moeder en kind kan voorkomen en virus 
remmende behandelingen. Daarnaast speelt het fantastische werk van de lokale vrijwilligers 
(VHT: village health team) een zeer positieve rol bij de bewustwording van de bevolking van 
het belang van een goede gezondheidszorg. 

Besteding Bedrag (in euro) 

Tweede en derde fase van de bouw van de 
kraamkliniek  

€ 29.500,14 

Zes maanden salaris van het medisch 
personeel 

€ 1.687,10 
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Standaard medische uitrusting  € 1015,97 

TOTAAL € 32.203,21 

 
 
De overgemaakte gelden hebben de, eind 2015 begonnen, bouw van de kraamkliniek van 
Unyama mogelijk gemaakt. Dankzij de standaard medische uitrusting is op dit moment onze 
afdeling moeder en kind actief. Een container met specialistisch materieel is onderweg naar 
Oeganda. Voortaan kunnen zwangere vrouwen dus een pré- en postnataal onderzoek 
ondergaan. Ze kunnen hier ook bevallen. WAPA heeft ook zes maanden salaris (inclusief 
sociale lasten) van de vroedvrouw gefinancierd.  
 
 
 
2. En wat als we het leven van een familie zouden veranderen met een koe?   
 

 
 
Het is een heel eenvoudig project! Met een koe en een passende opleiding veranderen we het 
leven van een familie oorlogsslachtoffers! Ja, de melk voedt het hele gezien, maar met de 
opbrengst van de melkverkoop (10 tot 15 liter per dag) kan gevarieerder gegeten worden (kip, 
olie…), kan toegang verkregen worden tot gezondheidszorg, kunnen kinderen naar school gaan 
en kan zelfs gespaard worden! 
 
Alles begint met een vrouw. Vrouwelijke oorlogsslachtoffers zijn inderdaad de doelgroep: 
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voormalig kindsoldaten, binnenlandse vluchtelingen, oorlogsweduwen, HIV-positieven, 
economische slachtoffers,… Zij zijn het die (soms met hun man) een opleiding in zuivelproductie 
krijgen en, als ze daarvoor slagen, een koe krijgen. De koe is meestal drachtig en begint na de 
geboorte van haar kalfje, melk te geven. Als het kalfje vrouwelijk is gaat die weer naar een 
andere familie en zo steeds verder. 
 
De organisatie stimuleert de echtgenoten van de geholpen vrouwen natuurlijk om ook deel te 
nemen aan het project. In de eerste plaats omdat ook zij oorlogsslachtoffer zijn, maar ook 
omdat het werk van de melkproductie zwaar is en moeilijk alleen gedaan kan worden (het 
maaien van gras voor de koe, het verzorgen van 40 liter drinkwater per dag, het vervoer van de 
melk naar de melkfabriek in de stad, etc.). En dat moet dan naast de dagelijkse verzorging van 
de kinderen gedaan worden. Het project doet nog meer: de begunstigde familie krijgt een fiets 
om de melk naar de koeling in Gulu te kunnen vervoeren waar het verkocht wordt, maar ook 
om het gras en zaden te kunnen vervoeren. Tenslotte kan de begunstigde rekenen op de hulp 
van een dierenarts als het dier ziek is, moet kalven of als het geïnsemineerd moet worden. 
De in 2013 en 2014 bijeengebrachte gelden hebben de bouw van de modelboerderij en de  

koop van zes koeien mogelijk gemaakt. In 2015 hebben we onze inspanningen voortgezet met 
de bouw van het grootste deel van het huis van de beheerder van de modelboerderij en de 
betaling van het salaris van twee werknemers van de boerderij. In 2016 hebben we het huis 
van de beheerder voltooid. We hebben de veestapel uitgebreid met de koop van zes 
koeien. Dankzij deze aankoop hebben zes nieuwe boeren een opleiding kunnen volgen tot 
melkveehouder om zo te kunnen profiteren van de melkverkoop. 

  

Besteding  Bedrag (in euro) 

Koop van zes koeien en zes inseminaties € 2.958,00 

Opleiding van zes maanden voor de 
toekomstige boeren 

€ 673,21 

Voltooiing van de woning van de beheerder 
van de boerderij 

€ 6.697,06 

TOTAAL € 10.028,27 
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3. Microkrediet of het perspectief op financiële autonomie 
  

 
 
Ook hier zijn het de vrouwen die profiteren van het project en zij zijn het er allemaal over eens: 
zodra hun bedrijfje eenmaal van de grond is gekomen kunnen ze al snel in de behoeften van 
hun gezin voorzien. Betere voeding, toegang tot gezondheidszorg en onderwijs komen binnen 
bereik. Een microkrediet kost de organisatie tussen de 27 en 135 euro. De begunstigden 
hebben drie tot twaalf maanden de tijd om de lening terug te betalen. Meestal bestaat hun 
onderneming uit de verkoop van producten zoals tomaten, sesam, vis, uien, bruine bonen, 
aubergines,…. Maar ook andere activiteiten zoals de opening van een café, een kapsalon of de 
verkoop van handwerk producten worden gestimuleerd. 

 

Besteding Bedrag (in euro) 

Zes maanden van de beheerkosten van het 
project 

€ 609,45 

Herstel van het opleidingscentrum € 3.600,00 

TOTAAL €4.209,45 
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4. Een toekomst voor de kinderen van voormalig kindsoldaten, tienermoeders en 
wezen die gezinshoofd zijn geworden 
  

 
Het onderwijsproject richt zich op de kwetsbaarste kinderen zoals de kinderen van oud 
kindsoldaten, tienermoeders en wezen die gezinshoofd zijn geworden. Deze laatsten hebben 
beide ouders verloren en moeten nu voor hun broers en zusjes zorgen. Deze kwetsbare 
kinderen hebben meestal geen toegang tot gezondheidszorg, onderwijs, gezonde voeding en 
het verkrijgen van basisvaardigheden. Daarnaast richt het project zich op het één keer per 
week en tijdens vakanties bij elkaar brengen van schoolverlaters zodat ze basisvaardigheden 
kunnen aanleren, toneelspelen, tekenen en een kinderclub oprichten waar problemen zoals 
bijvoorbeeld HIV/aids worden besproken. Zo kunnen sociale banden worden hersteld. Het 
onderwijsproject is gehuisvest in de medische posten van respectievelijk Agonga en Unyama. 
 
In eerste instantie voorzien de twee medische posten in hun behoeften aan gezondheidszorg: 
vaccinatie, ontwormingen, medicijnen, onderzoeken, psychische bijstand etc. In een later 
stadium gaat de organisatie proberen te voorzien in hun behoefte aan onderwijs om de 
levensomstandigheden te verbeteren. 
- Gedeeltelijk door hen de mogelijkheid te bieden zich bij een school in te schrijven en door te 
zorgen voor de aanschaf van schriften, schooluniformen, tassen etc. 
- Of volledig door hen een studiebeurs van twintig euro per maand te geven, door voor 
vervoer te zorgen en door voor schoolmeubilair, sanitaire producten, medicijnen en een beetje 
zakgeld te zorgen. 
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Dit bedrag kan variëren al naar gelang de kwaliteit van de school en het inkomen van het 
gezin. De begunstigden zijn kinderen uit het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs. Dit 
project was wegens gebrek aan middelen even in de ijskast gezet maar is nu weer opgestart.  

De kinderen van Agonga komen nu weer één keer per week bij elkaar. Door de in het midden 
van 2016 gestarte campagne WAPA TEAM BUILDERS kunnen we vijftig studiebeurzen geven 
aan kinderen met een zwakke uitgangspositie. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bestedingen Bedrag (in euro) 

Vijftig studiebeurzen € 2.284,51 

TOTAAL € 2.284,51 
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 IV. Inkomsten en uitgaven  
 
De jaarrekening van 2016 van WAPA International is op 27 maart 2017 door de Algemene 
Vergadering van WAPA goedgekeurd. De jaarrekening zal worden gedeponeerd bij de griffie 
van de Rechtbank van koophandel. 
 
Het derde begrotingsjaar van WAPA begint op 1 januari 2016 en eindigt op 31 december 2016. 
De inkomsten van 2016 van WAPA bedragen € 98.211,82 waarvan € 29.885,72 bestaat uit 
arbeidssubsidie en € 49.353,71 is overgemaakt naar Oeganda. 
 

 

 

Inkomsten	  

Dons	  70	  %	  

Subsides	  30	  %	  

Uitgaven	  

Financement	  projet	  et	  frais	  de	  
mission	  85,4	  %	  

Frais	  de	  fonctionnement	  	  14,6	  %	  
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VI. Sleutelmomenten van 2016  
 
Januari 2016: 

• Brussels Airlines steunt ons met twee vliegtickets en Stroobants & Co zorgt voor de 
reisverzekering van onze vervolgmissie in Oeganda. 

• Missie in Oeganda voor het leggen van de eerste steen van de kraamkliniek 
WOMEN4WAPA in Unyama. 

• Begin van de bouw van de kraamkliniek.  

Februari 2016: 

• Persconferentie naar aanleiding van de Internationale Dag van de Kindsoldaten en de 
start van de bewustwordingscampagne “Kinderspel”. 

• Vertoning van de korte “Jeu d’Enfant” in een tiental bioscoopzalen in Franstalig België. 

April 2016: 

• Start van de campagne WAPA TEAM BUILDERS. 
• Deelname aan de Algemene Vergadering van de VEF (Vereniging voor Ethiek in de 

Fondsenwerving). 

Mei 2016: 

• Het begin van de actie “Make it Rain” tijdens de Onemanshow van Dan Gagnon. 
• Zeventig hardlopers rennen bij de 20 km door Brussel meer dan € 2800 bij elkaar.  

Juni 2016: 

• De grens van 1500 likes op Facebook gepasseerd. 
• Drie jaar samenwerking met Karin Community Initiatives Uganda. 
• Ontmoeting met de ambassadesecretaris van de ambassade van Sri Lanka. 

Juli 2016: 

• Einde van de campagne WTB (WAPA Team builder). Meer dan 55 personen hebben 
zich hieraan verbonden! Applaus voor hen. 

Augustus 2016: 

• Drie jaar geleden dat WAPA officieel is opgericht en zijn statuten heeft gedeponeerd!  
• Dankzij de WTB actie kon het salaris van het medische personeel betaald worden, 

konden zes nieuwe koeien gekocht worden, kon een opleiding van drie maanden aan 
zes boeren gegeven worden en konden vijftig kinderen op een school worden 
ingeschreven. 

• Voltooiing van de bouw van de kraamkliniek. 

September 2016: 

• Start van de campagne SCHOOLS4WAPA. 
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• Samenwerking met Kumulaid, l’Area 42 (live optreden van Arnaud Kool & Brahim 
Rachiki ten bate van WAPA) & Urban Gaming Belux. 

Oktober 2016: 

• Lopen voor WAPA op de “Brussels Belfius half marathon”. 
• Samenwerking met WALIBI in het kader van de campagne SCHOOLS4WAPA. 
• WAPA wordt partner van de bruidsbeurs “Marry me”! Op het programma staat de 

verkoop van tombolalootjes. In totaal € 890 bijeen gebracht. 
• Begin van de bewustwordingsactie voor scholen (Schools4WAPA). 

November 2016: 

• Voltooiing van het centrum voor het onderwijsproject en het microkredietproject in 
Agonga. 

• Start van de WAPA kerstmarkt (sweatshirts, champagne, wenskaarten, vlinderdassen 
etc.). 

December 2016: 

• WAPA muziekquiz in AREA 42. 
• Verzending van medisch materieel voor onze kraamkliniek WOMEN4WAPA. 
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Onze beschermheer: Charlie Dupont 
 
Charlie Dupont betovert het publiek met zijn woorden en overtuigt ze van het belang van onze 
acties in het veld. Hij is bovenal het mannelijke gezicht, de rustige kracht van WAPA. We 

konden niet alleen op zijn aanwezigheid rekenen bij 
de WAPA evenementen en bij de persconferentie 
van WAPA in februari 2014, maar ook bij het begin 
van de campagne van 2015 en de verkoop van het 
slotwerk.   
“Ik herinner me dat ik toen ik klein was steeds 
cowboy en indiaantje speelde. Deze klassieker van 
de kinderfantasie heb ik voortgezet door acteur te 
worden. Ik heb het geluk dat ik ook nu nog door kan 
gaan met dromen, maar voor kindsoldaten is het 
geen fantasie: het is hun dagelijkse realiteit. En dit 
probleem raakt me echt." Charlie Dupont in levif.be 
(11/02/14) 
 

 
 

 
 
 
VII. Dankbetuiging 
 
Toen we met dit avontuur begonnen wisten we al dat we het alleen niet zouden redden. Met 
heel ons hart bedanken we al die mensen, die zich ieder op zijn manier hebben ingezet met 
hun talenten, hun tijd en hun grote hart! 
 
Dat WAPA zo ver is gekomen is te danken aan het enthousiasme en de vrijgevigheid van een 
groot aantal particulieren, bedrijven en partners. Ze hebben ons vanaf 2013 gesteund bij al 
onze acties. Ieder daarvan heeft ons geholpen bij het samen opbouwen van WAPA. Vindt ze 
op onze internetsite:. www.wapainternational.org/merci  
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VIII. Contact 
 
WAPA INTERNATIONAL VZW 
Avenue Napoléon 22  
B-1420 Braine-l’Alleud  
 
TEL :  +32 472 488 691  
 
wapainternational.org 
wapa@wapainternational.org  
 
ING : IBAN-BE73 3631 2334 7260 
BIC-BBRUBEBB 
 
Vind ons op facebook, twitter, YouTube, Instagram, Linkedin  
 


