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AA  INLEID ING 
« Het woord crisis in het Chinees wordt 
weergegeven door twee karakters die 
achtereenvolgens gevaar en kans betekenen».

Niets is minder waar voor WAPA in 2020, het jaar 
«Covid», zoals we het nu noemen! 

Het gevaar dat heeft de vereniging op alle 
mogelijke manieren gemerkt: annulering van 
fondsenwervende evenementen, alle nieuwe 
projecten werden gericht op de ondersteuning 
van de strijd tegen Covid-19, met een financieel 
verlies tot gevolg, volledige stopzetting van 
onze veldprogramma’s vanwege de lock down, 
annulering van alle verkennende- en monitoring 
missies, gedeeltelijke werkloosheid zowel hier als 
in het veld, het wegsmelten van onze reserves, 
sociale distantiëring en ons hele team raakte 
besmet. 

WAPA was niet alleen bang voor haar eigen 
voortbestaan, maar vooral ook voor de uitdagingen 
waarmee onze partners en begunstigden van de 
programma’s werden geconfronteerd. 

Deze crisis heeft echter ook kansen gecreëerd: 
het heroverwegen van de globale en 
langetermijnstrategie van WAPA , het invoeren 
van procedures, het opnieuw vormgeven van de 
website, het heroverwegen van projectfinanciering, 
het herdefiniëren van de visie en missie van de 
vereniging, het leren van nieuwe manieren om 
contact te leggen met collega’s, een nauwere 
samenwerking met de Raad van Bestuur, de 
partnerschapsrelaties met het veld verder 
verdiepen, elkaar helpen bij het vinden van 
passende werkoplossingen tijdens drukke periodes 

en / of lock down, nieuwe projecten voorbereiden,...   

U zult aan dit jaarverslag duidelijk kunnen 
zien dat we de financiële en programmatische 
doelstellingen die we ons aan het begin van het 
jaar hebben gesteld, niet hebben kunnen halen. 
Maar we zijn er toch trots op dat we het hoofd 
boven water hebben weten te houden en onze 
partners en begunstigden zo goed mogelijk 
hebben ondersteund.

Het jaar 2021 begint met de hoop op een beter 
jaar, de herindeling van onze activiteiten, nieuwe 
projecten, feedback uit het veld en het geweldige 
momentum dat binnen het team is ontstaan. 

2020
WAT EEN JAAR! 

LES WAPA’s



WAPA, WAT IS DAT? 

1. De missie van WAPA

WAPA - War-Affected People’s Association 
- strijdt tegen het gebruik van kinderen in 
gewapende conflicten en voor hun re-integratie 
in versterkte gemeenschappen.
Hoe?
In het Zuiden werkt WAPA samen met 
lokale partners in postconflictlanden of 
landen in transitie naar vrede en f inanciert 
zij hun re-integratie programma’s . In het 
Noorden voert WAPA bewustmakings- en 
pleitbezorgingscampagnes over de kwestie 
van kindsoldaten om een einde te maken aan 
hun rekrutering (preventie, demobilisatie, re-
integratie).

2. De vis ie van WAPA

Door te vechten tegen het gebruik van kinderen 
in gewapende conflicten en te strijden voor hun 
re-integratie in versterkte gemeenschappen, 
wil WAPA kinderen beschermen, hun f ysieke 
en psychologische lijden verminderen, 
gerechtigheid bieden en armoede in getrof fen 
gemeenschappen verminderen. Dit om 
verzoening en vrede te bevorderen, zonder 
discriminatie op grond van culturele, politieke, 
etnische, religieuze, geslacht of seksuele 
geaardheid.

3. De waarden van WAPA

WAPA werkt volgens het subsidiariteitsbeginsel, 
dat wil zeggen dat het onze lokale partners zijn 
die hun programma’s uitvoeren en beheren. 

Het doel is om niet in de plaats te treden van 
lokale vaardigheden. Met andere woorden, de 
mensen die de situatie en de behoeften het 
beste kennen, zijn degenen die ze dagelijks 
ervaren. Als ze in staat zijn om met oplossingen 
te komen, moeten we het initiatief aan hen 
overlaten. Het subsidiariteitsbeginsel gaat 
echter hand in hand met het substitutiebeginsel, 
in ons geval: fondsenwerving, bewustmaking en 
belangenbehartiging. 

Naast subsidiariteit zijn de 3 belangrijkste 
waarden van WAPA :

- Dynamiek
- Authenticiteit 
- Nabijheid 

WAPA kent ook nog andere waarden zoals 
consistentie, transparantie en vastberadenheid.
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4. Onze aanpak 

In het veld: de acties van WAPA zijn gericht op drie belangrijke pijlers.

Ten eerste, gezondheidszorg en welzijn wat overeenkomt met de Duurzame 
Ontwikkelingsdoelstelling 3.
Onze doelen zijn:
• Patiënten verzorgen, behandelen en ondersteunen in onze gezondheidscentra.
• De moeder- en kindzorg versterken door de bouw van twee kraamklinieken in de buurt van 
elk van de medische centra.
• Om patiënten te ondersteunen bij een uitgebreide psychologische follow-up, of om hen 
door te verwijzen naar programma’s die zijn afgestemd op hun behoeften.

Ten tweede, kwaliteitsonderwijs en beroepsopleidingen wat overeenkomt met de Duurzame 
Ontwikkelingsdoelstellingen 4, 5, 10 en 16. Het doel van WAPA is om analfabetisme, 
stigmatisering en transgenerationele kwetsbaarheid te verminderen. 
Hiertoe hebben we verschillende doelstellingen:
• Financiering van kwaliteitsonderwijs voor kinderen in zeer kwetsbare situaties.
• Financiering van alle kosten die verband houden met scholing.
• Zorgen voor dezelfde toegang tot school voor meisjes als voor jongens.
• Financiering van de bouw, opening en exploitatie van onze kleuterschool.
• Het door middel van kwaliteitsonderwijs bevorderen van een cultuur van vrede, 
geweldloosheid en wereldburgerschap.
• Het aanleren, trainen en ontwikkelen van de technische en professionele vaardigheden 
van toekomstige werknemers.

Ten derde, micro-ondernemerschap wat overeenkomt met de nummers 4, 8 en 10 van de 
Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen.
Hierbij is het onze doelstelling om:
• Kwetsbare gemeenschappen bij het creëren van inkomensgenererende activiteiten (IGA) 
te ondersteunen.
• Nieuwe perspectieven voor fatsoenlijk werk en duurzaam levensonderhoud te creëren.
• Zodat het mogelijk wordt om een inkomen te creëren en waardig voor de leden 
van het gezin te zorgen.
• De ongelijkheid tussen mannen en vrouwen op het werk verminderen.
• Het werk aan te passen aan gezins- of fysieke beperkingen.
• Toegang creëren tot financieringsbronnen om IGA’s te ontwikkelen door het toekennen 
van toelagen (livelihood) en microleningen.

1

2

3





OEGANDA

C ACTIES IN HET ZUIDEN: 
RE-INTEGRATIE VAN EX-KINDSOLDATEN EN OORLOGSSLACHTOFFERS

WAPA’S IMPACT 
IN HET VELD IN 2020 

De levensomstandigheden van kwetsbare gemeenschappen 
verbeteren door middel van gezondheidszorg, onderwijs en 
inkomensgenererende activiteiten.

Oeganda, een land dat berucht is om zijn vele 
burgeroorlogen, waaronder de laatste bloedige (100.000 
doden) onder leiding van Joseph Kony’s rebellengroep, de 
LRA (1986-2006). Deze oorlog veroorzaakte de rekrutering 
van veel kindsoldaten (we hebben het over 35.000 tot 
60.000), maar zorgde ook voor vluchtelingen (bijna 2 
miljoen), misbruik, seksueel geweld, verminking, enz. In 
2006 ondertekenden LRA-rebellen en de regering een 

wapenstilstand die de vijandelijkheden beëindigde, maar 
de levensomstandigheden in de noordelijke provincies 
blijven erbarmelijk. 

De Covid-19-pandemie heeft ook voor Oeganda grote 
gevolgen gehad. De bevolking was aanvankelijk erg bang 
om besmet te raken in de verschillende medische centra 
van onze lokale partner Karin Community Initiatives Uganda 
(sinds 2013). Scholen in het hele land zijn het grootste deel 
van 2020 allemaal gesloten, waardoor kinderen overdag 
thuis moeten blijven. Reizen waren ernstig beperkt en er 
werd een avondklok ingesteld.



PROGRAMMA 1 : GEZONDHEIDSZORG

OEGANDA
Twee medische centra (Agonga & Unyama) gespecialiseerd in moeder- en kindzorg voorzien in de behoeften 
van het kansarmste deel van de bevolking: algemene gezondheidszorg, vaccinaties, laboratoriumtests, 
HIV / AIDS-screening, psychosociale consulten, behandeling voor infectieziekten (malaria, tuberculose, 
etc.), pre- & postnatale follow-up, bevalling, etc. VHT [Village Health Team] reist naar de dorpen om de 
bevolking te behandelen. 

Onze impact in 2020:  

• 30 bevallingen / maand in de kraamkliniek van Unyama.
• 150 prenatale follow-ups / maand in de kraamkliniek van Unyama.
• 400 vaccinaties / maand in de kraamkliniek van Unyama.
• Voltooiing van 90% van de bouw van de Agonga-kraamkliniek (project gefinancierd in 2019).

Budget overgemaakt door WAPA ter ondersteuning van het gezondheidsprogramma: € 6.528
(salaris verloskundige, salaris huishoudelijke hulp, opleidingskosten, kleine medische apparatuur).



PROGRAMMA 2 : ZUIVELINDUSTRIE
Het idee is om in de vorm van een lening een koe en een geschikte opleiding aan een gezin te geven. 
Dankzij de verkoop van koemelk kan een gezin zijn dieet diversifiëren, zijn kinderen naar school sturen, 
toegang krijgen tot gezondheidszorg en zelfs geld sparen!

Onze impact in 2020: 
• In onze modelstal zijn 16 koeien grootgebracht.
• 10 boeren zijn opgeleid in de zuivelindustrie.

Budget overgedragen door WAPA ter ondersteuning van het zuivelindustrieprogramma:
€ 5.852 (salaris van de boerderijcoördinator en werknemer, bezoeken van dierenartsen, medicijnen 
en opleiding van landbouwers).

OEGANDA



PROGRAMMA 3 : SCHOLING  
De meest kwetsbare kinderen (kinderen van voormalige kindsoldaten, ongehuwde moeders en wezen 
die gezinshoofd zijn geworden) worden gedeeltelijk (schoolmateriaal, toegang tot medische centra, enz.) 
of volledig (maandelijkse toelagen inclusief studiebeurzen, medicijnen, vervoer, enz.) ondersteund. WAPA
heeft ook de bouw van de AGAPE-kleuterschool (in 2018) mogelijk gemaakt om jonge studenten uit de 
regio Palenga te huisvesten.  

Onze impact in 2020 :

• 50 beursstudenten in het basis- en secundair onderwijs werden ondersteund. Vanaf het begin van de 
pandemie verzamelde met name onze partner het huiswerk van leerlingen voor de leerkrachten, zodat 
ze ondanks de pandemie hun opleiding konden voortzetten.
• 50 jonge kleuterschoolleerlingen werden ondersteund, de leerkrachten gaven aan hun leeftijd aangepaste 
lessen.
Dankzij Positive Thinking Company konden we onze kleuterschool ook nog van zonnepanelen voorzien!

Budget dat dit jaar door WAPA is overgemaakt om het onderwijsprogramma te ondersteunen:
€ 6.337 (salaris van de programmacoördinator, maaltijden voor de leerlingen, studiebeurzen voor 50 
studenten, schoolmaterialen, uniformen, schoenen, schooltassen en zonnepanelen voor de kleuterschool).

OEGANDA



PROGRAMMA 4 : FINANCIËLE EMPOWERMENT VAN VROUWEN 

De financiële empowerment van vrouwen is cruciaal. Ze worden wekelijks gecoacht om in groepen te 
sparen zodat ze geld kunnen lenen en een inkomensgenererende activiteit kunnen starten. Ze worden 
ook bewust gemaakt van het belang van het afsluiten van een ziektekostenverzekering via onze 
gezondheidscentra. 

Onze impact in 2020:

46 groepen van 20 vrouwen trainden in IGA’s.
Budget dat dit jaar door WAPA is overgemaakt om het programma voor financiële empowerment van 
vrouwen te ondersteunen:
€ 1.020 (salaris opleidingscoördinator, opleidingskosten, opleidingsmateriaal ...)

Globaal bedrag dat dit jaar door WAPA aan onze partner KCIU is overgemaakt: € 19.862

OEGANDA



OP WEG NA AR DE FINANCIËLE AUTONOMIE VAN 
VOORMALIGE KINDSOLDATEN EN EX-STRIJDERS DIE 
GEZINSHOOFD ZIJN GEWORDEN.

In 1983 brak een bijzonder vernietigende en wrede 
burgeroorlog uit. Het zet de Sri Lankaanse regering, 
gedomineerd door een Singalees boeddhistische 
meerderheid, tegenover de Liberation Tigers of Tamil Ealam 
(LTTE), een separatistische organisatie die strijdt voor de 
oprichting van een onafhankelijke staat in het oosten en 

noorden van het land.
Na drie decennia van burgeroorlog blijven de Tamils, en 
vooral de vrouwen en kinderen, lijden onder het stigma van 
de oorlog.

SRI LANKA



PROGRAMMA 1 : FINANCIËLE AUTONOMIE VOOR VROUWEN 
                    DIE GEZINSHOOFD ZIJN GEWORDEN 
Traditioneel is het in de Sri Lankaanse samenleving de rol 
van de vrouw om voor het huishouden te zorgen ter wijl 
haar man geld verdient om het gezin te onderhouden. 
De laatste wordt verondersteld de kwaliteiten en de 
opleiding te hebben die nodig zijn om dit te doen, 
ter wijl  van de vrouw wordt ver wacht dat zij  een stapje 
terug te doet . Toen de oorlog uitbrak , waren de mannen 
onvermijdelijk de eersten die naar het front werden 
geroepen en lieten ze vrouwen en kinderen achter 
zonder enige f inanciële steun.

Dit jaar heef t het programma om twee redenen 
vertraging opgelopen:
•  de pandemie: er kon geen livelihood of microkrediet 
worden toegekend vanwege de strikte lock down die 
aan de Sri Lankanen werd opgelegd. Geen bijeenkomst 
van vrouwengroepen, geen training, geen markten,…; 
•  het tegenvallend succespercentage: sommige vrouwen 

vinden het , ondanks de toelagen die hun worden 
toegekend, nog steeds moeili jk om dagelijks rond 
te komen. Daarom hebben we samen met de lokale 
partner besloten om een diepgaande onafhankelijke 
studie uit te voeren om de situatie van vrouwen te 
begrijpen, aanbevelingen te doen om het programma 
te verbeteren en op basis van de resultaten een nieuw 
ontwerp voor te stellen.

Onze impact in 2020 :
1 .  Financiering voor een diepgaande evaluatie van het 
livelihood programma (€ 1 .158).
2 .  Financiering van de bedrijf skosten van het 
programma dat de distributie mogelijk maakte van 125 
voedselpakketten voor de kinderen die deelnamen aan 
het onder wijsprogramma en hun gezinnen: (€ 13 .951).

SRI LANKA



PROGRAMMA 2 : STUDIEBEURZEN  

De kinderen van onze begunstigden, voornamelijk 
vrouwelijke gezinshoofden, leven in grote onzekerheid. 
Hoewel onder wijs gratis is in Sri Lanka, hebben moeders 
niet de f inanciële middelen om transport ,  uniformen, 
bijlessen, schrif ten en ander schoolmateriaal te betalen. 
WAPA ondersteunt kinderen door ze studiebeurzen aan 
te bieden.

Tijdens de maanden dat de scholen gesloten waren, 
konden de kinderen hun toelage behouden om zo het 
gezin f inancieel te ondersteunen tijdens de pandemie.

Onze impact in 2020 :
1 .  Financiering van 225 beurzen.

Met een subtotaal van € 9.341 voor het 
onder wijsprogramma

Globaal bedrag dat dit jaar door WAPA aan onze partner 
CFCD is overgemaakt: € 24.538.

SRI LANKA



HET VIA KUNST A AN ADOLESCENTEN DIE IN GEWAPENDE 
GROEPEN ZIJN GEBRUIKT PSYCHOSOCIALE ONDERSTEUNING 
A ANBIEDEN.

Het Colombiaanse conflict is oneindig complex vanwege de duur 
(50 jaar), de financieringsbron (drugshandel) en het grote aantal 
protagonisten (guerrillastrijders, paramilitairen, georganiseerde 
criminele bendes, enz.). Ondanks de ondertekening van het 
vredesakkoord in 2016 tussen de regering en de FARC, blijven er 
in sommige gebieden botsingen bestaan tussen regeringstroepen 
en ELN-guerrillastrijders, paramilitaire groeperingen, BACRIM en 
dissidenten van de FARC. 

Bijna alle gewapende groepen hebben kinderen gerekruteerd als 
soldaten, soms in de dorpen, soms in de steden. In Colombia zijn 
er bijna 18.000 gebruikt. De gemiddelde leeftijd van kindsoldaten 
wordt geschat op 13 en 30% van de kinderen zijn meisjes.
1 op de 6 kinderen is Afro-Colombiaans of inheems.

COLOMBIA



WAPA ondersteunt het kunsttherapieprogramma dat door 
haar partner wordt uitgevoerd in de twee opvang- en re-
integratiecentra voor voormalige kindsoldaten in Cali en Medellin: 
de projecten Arteuma en Kuakumun. Ongeveer negentig meisjes 
en jongens tussen 14 en 18 jaar krijgen nu de kans om hun school- 
en beroepsopleiding af te ronden met training en psychosociale 
ondersteuning door middel van kunst.

Deze muziek-, dans- en beeldende kunstsessies stellen hen in 
staat om zowel persoonlijke als collectieve vaardigheden te 
ontwikkelen: 
• jezelf beter leren kennen, zelfvertrouwen herwinnen, talenten 
 ontdekken en nieuwe toekomstperspectieven verkennen die 
 verder gaan dan het dragen van wapens;
• leren agressie te beheersen, tolerantie, geduld en concentratie 
 ontwikkelen;
• wonden helen en verder gaan, leer te bouwen in plaats van te 
 slopen;
• werken als een team, het respecteren van verschillen, het zonder 
 rivaliteit aangaan van relaties;
• vechten tegen verlegenheid, aangaan van vriendschappen…

EEN KUNSTTHERAPIEPROGRAMMA MET 
ONZE LOKALE PARTNER PROYECTARTE.

COLOMBIA



Onze impact in 2020 :
De pandemie heeft een sterke impact gehad op de activiteiten ter 
plaatse. Van maart tot juni toonde onze partner de veerkracht en 
vastberadenheid om hun workshops kunsttherapie virtueel voort 
te zetten. Het was essentieel om contact te onderhouden met de 
jongeren die leden aan eenzaamheid door de lock down. 

In Cali (ARTEUMA)
Vanwege Covid-19 zijn de activiteiten buiten het centrum tijdelijk 
gestaakt. Het lokale team bood de jongeren daarom een alternatief: 
het gezamenlijk aanleggen van een moestuin, het germinando 
sueños-project ( je dromen laten uitkomen) genoemd. Het beeld 
van de moestuin geeft ruimte voor reflectie op het individuele 
levensproject: zaaien en onderhouden om te oogsten. Aan het 
einde van het jaar deed 100% van de jongeren mee aan deze 
activiteit!

In Medellin (KUAKUMUN)
Galeria Umbrales: Ontwikkeling van een digitale galerij die 
de ervaringen van de deelnemers samenbrengt, in de vorm 
van gedichten, liedjes en artistieke werken die hun levensreis 
illustreren. Deze nieuwe interface is bedoeld om de dialoog tussen 
het project en de Colombiaanse samenleving tot stand te brengen 
en te versterken. (https://umbrales.co/). 

Overgemaakt budget door WAPA : € 23 972.

COLOMBIA



1. Belangenbehartig ing

DACTIES IN HET NOORDEN: BEWUSTMAKING

DE IMPACT VAN WAPA 
IN HET VELD IN 2020 

Om de rekrutering van kinderen in niet-statelijke gewapende 
groepen en staatsmachten over de hele wereld te voorkomen 
en een einde te maken aan de rekrutering van kinderen in 
gewapende conflicten, doet WAPA aanbevelingen en pleit 
voor hun belangen bij de Belgische autoriteiten / instellingen, 
Europees en internationaal. Deze werkzaamheden worden 
voornamelijk uitgevoerd in het kader van het WING-platform 
waarvan WAPA lid is. Meer info op wingplatform.be

Onze impact in 2020:  

Opgericht in 2019, lanceerde het WING-platform; 
samengesteld uit WAPA , Justice & Paix, GRIP en het 
Belgische Rode Kruis - en met de steun van de Algemene 
Afgevaardigde voor de Rechten van het Kind -; in september 
2020 een campagne / petitie om ervoor te zorgen dat het 
lot van kindsoldaten een humanitaire prioriteit blijft op de 
agenda van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties, ook 
na het mandaat van België als niet-permanent lid. De 2.379 
handtekeningen werden op 20 november, Internationale 
Dag van de Rechten van het Kind, overhandigd aan de 
Minister van Buitenlandse Zaken.



2. Bewustmaking

Bij het grote publiek…
Op 12 februari, de Internationale Dag tegen het gebruik 
van kinderen in gewapende conflicten, herinnert WAPA
eraan dat dit wereldwijde probleem aanhoudt en meer dan 
250.000 kinderen treft in zo’n vijftien conflictlanden. 
Onze impact in 2020 :
Bij deze gelegenheid organiseerde WAPA de tweede editie 
van zijn WAPA live: een avondconcert met debat dat lezingen 
van experts over de kwestie van kindsoldaten combineert 
met optredens van verschillende Belgische artiesten 
(Nicola Testa, Antoine, Great Mountain Fire, Charlotte, Ana 
Diaz, Coline & Toitoine, Pierre Kroll). Dit alles is ook live 
uitgezonden op de Facebook-pagina van WAPA International 
en haar partners. Deze avond was een gelegenheid om de 

belangenbehartigingsactiviteiten van WAPA te presenteren 
via het WING-platform.
Dit evenement was een groot succes dankzij de 
betrokkenheid van een vijftigtal vrijwilligers, onze gasten 
(Sarah Pellet, Wilson Fache, Anna Schintgen, Maurice 
Johnson en Catarina Letor) en de steun van onze partners 
(Le 140, Waals Parlement, Martin Ellis Photography , Focus 
Live, This Side Up, Lutgarde, Nood, Yapstock, Arto, Selfborne, 
Talent-box.be, Focus Vif en WING (Belgische Rode Kruis, 
GRIP, Justice and Peace en WAPA).
Resultaat: 120 toeschouwers in de zaal en 3.000 toeschouwers 
op het sociale netwerk Facebook werden ‘s avonds bereikt 
en gewezen op de problematiek van kindsoldaten en de 
acties van WAPA en WING. 



In de schoolomgeving

WAPA gaat erop uit om jonge mensen te ontmoeten om haar 
praktijkervaring te delen en hen zo een sleutel te bieden om 
deze complexe kwestie te begrijpen, hen in staat te stellen 
de wereld te begrijpen, bepaalde geostrategische kwesties 
te begrijpen, beslissingen te nemen en spelers te worden 
in mondiale solidariteit. We hopen dat ze op deze manier 
kunnen optreden als verantwoordelijke en bewuste burgers.

Onze impact in 2020 :  
In samenwerking met het Belgische Rode Kruis heeft WAPA
een educatief hulpmiddel ontwikkeld voor middelbare 
scholieren, om hen bewust te maken van de grondrechten 
(Internationaal Humanitair Recht, Verdrag inzake de Rechten 
van het Kind, enz.) en meer specifiek van de kwestie van het 
gebruik van kinderen in gewapende conflicten. 
Na een pilotfase in december 2019 werd deze tool in het 
eerste kwartaal op grotere schaal klassikaal gebruikt op 

Franstalige middelbare scholen. De workshops moesten 
helaas op 15 maart worden stopgezet vanwege de 
gezondheidssituatie en de daaraan verbonden beperkingen 
(gedeeltelijk afstandsonderwijs cursussen en verbod op 
bezoekers). WAPA en de CRB hebben het onderwijsdossier 
en de bijbehorende ondersteuningen echter in een digitale 
versie ter beschikking gesteld aan docenten.



1. #WAPAFOREVER

E CAMPAGNES

ACTIVITEITEN OM GELD 
IN TE ZAMELEN

Covid-19 laat zijn tanden zien... economische werkloosheid 
en kostenreductie zijn de sleutelwoorden bij WAPA . Op 17 
april lanceerde WAPA een nood crowdfundingsactie om 
de pandemie het hoofd te bieden en haar activiteiten te 
kunnen voortzetten: € 10.665 opgehaald in minder dan een 
maand dankzij de vrijgevigheid van 80 donateurs! 



2. 36 UUR VAN JE MAGIE OM HUN LEVEN TE VERANDEREN!

Op 15 en 16 december ging WAPA de uitdaging aan om via 
het Charidy crowdfundingplatform in minder dan 36 uur € 
80.000 op te halen om het lokale micro-ondernemerschap 
in Oeganda en Sri Lanka nieuw leven in te blazen. Dankzij 
de inzet van solidariteitsbedrijven, ambassadeurs en een 
callcenter van toegewijde vrijwilligers is de lat van € 90.000 
overschreden met bijna 572 donaties! Een echte prestatie!

ENORM DANK VOOR ONZE 
PARTNERS, WAARDOOR ELKE 
DONATIE WERD VERDUBBELD: 

XL Group, Domestic 
Services, Azickia, Swift, 
Group Sopex, Sorry 
We’re Closed Gallery, 
Circles Group, Vergauwe 
& Associés, Biostory, 
Nasoha, Innovad.



1. WAPA FOOTBALL LEAGUE: 5e editie  

2. De herziening van de 6 uur paddle van WAPA

Onze legendarische gemengde en solidaire voetbalcompetitie stond op het 
punt te worden geannuleerd maar kon uiteindelijk in de maand juli toch nog 
doorgaan bij drie clubs (Elsene, Schaarbeek, Kraainem). Het evenement bracht 
bijna 600 deelnemers samen en bracht bijna € 30.000 op.

Traditioneel georganiseerd aan het Meer van Genval, vond de race deze keer 
plaats op het Kasteel van Rivieren in een herziene formule aangepast aan de 
gezondheidssituatie. Dit evenement, beperkt tot 100 personen, bracht 10 
gemotiveerde teams samen om 4 uur non-stop te peddelen en hun sportieve 
uitdaging te laten sponsoren. Dankzij hun lef en de steun van gulle sponsors 
werd er meer dan € 9.000 opgehaald.

STICHTINGEN EN BEDRIJVEN

WAPA streeft ernaar haar financieringsbronnen zo veel mogelijk te diversifiëren 
en haar netwerk uit te breiden. Bedrijven, serviceclubs, schenkingen en 
particuliere stichtingen spelen een sleutelrol in onze fondsenwervingsstrategie.

Dit jaar was het bijzonder moeilijk om fondsen te werven bij stichtingen en 
serviceclubs. De stichtingen hebben hun oproepen voor projecten gericht op 
de strijd tegen Covid-19. Daarom hebben onze serviceclubs niet de gelegenheid 
gehad om fondsenwervende activiteiten uit te voeren en ons zo te steunen. Het 
bedrag dat werd opgehaald bij stichtingen en serviceclubs kwam uiteindelijk uit 
op € 11.805. Dit heeft bijgedragen aan onze re-integratieprojecten in Oeganda 
en Sri Lanka. Veel DANK aan Stichting Lush en Stichting Azickia.

WAPA wordt bijgestaan door een ondernemerscommissie en experts die ons 
ondersteunen bij het aangaan van partnerschappen met de particuliere sector: 
networking, zoeken naar sponsoring, vaardigheidspartnerschappen en financiële 
steun. Meer dan € 51.000 werd opgehaald dankzij de solidariteit en vrijgevigheid 
van onze partnerbedrijven via de Charidy-campagne! 

EVENEMENTEN



F ONZE JAARREKENING EN 
FINANCIËLE OVERZICHTEN

De jaarrekening 2020 van WAPA International werd op 3 mei 
2021 goedgekeurd door de jaarlijkse Algemene Vergadering 
van WAPA. Ze werd eerder beoordeeld door een erkende 
accountant (C2 & associés). De jaarrekening is gedeponeerd 
bij de griffie van de ondernemingsrechtbank waar ze kan 
worden ingezien. Onze gecontroleerde jaarrekening wordt 
ook in volledige transparantie gepubliceerd op Donorinfo.
Op basis van de controles uitgevoerd door de FOD Financiën, 
heeft onze ngo het recht om fiscale attesten af te geven, 
in overeenstemming met artikel 104.4 van het Burgerlijk 
Wetboek met betrekking tot de inkomstenbelasting 1992.
IN 2020: 
Dit 7de boekjaar van WAPA begint op 01/01/2020 en eindigt 
op 31/12/2020.

- De inkomsten van WAPA bedroegen € 235.983, inclusief € 
33.511 aan werkgelegenheidssubsidies.
- € 73.453 maakte het mogelijk om in 2020 onze projecten 
in Oeganda, Sri Lanka en Colombia en in België onze 
belangenbehartigings- en bewustmakingsprojecten 
(exclusief vergoeding) te financieren.
- De totale kosten voor het jaar bedroegen € 205.024 
(projectfinanciering, administratieve kosten, kosten 
fondsenwerving, bedrijfskosten).
WAPA haalt dus in 2020 een positief resultaat van € 30.960, 
-. Een winst van € 71.685 moet nog worden overgedragen 
naar 2021, en daarmee zullen de eerste maanden van de 
projecten van 2021 gedeeltelijk worden gefinancierd, tevens 
zal dit bedrag zorgen voor werkkapitaal voor het goed 
functioneren van de VZW. 



GDANKWOORD 
We kunnen het niet genoeg zeggen: dit alles is alleen 
mogelijk dankzij jou!
Als WAPA bestaat, als WAPA erin slaagt zijn projecten 
in het veld voort te zetten en zijn acties op het 
gebied van fondsenwerving, bewustmaking en 
belangenbehartiging uit te breiden, dan is dat alleen 
te danken aan de betrokkenheid en toewijding van 
een prachtige verenigde gemeenschap!!
Uit de grond van ons hart en in willekeurige volgorde 
bedankt : 
• alle donateurs: degenen die een keer geven, 
degenen die regelmatig geven, degenen die veel 
geven, degenen die iets minder geven. Iedereen 
draagt bij naar gelang zijn mogelijkheden;
• al diegenen die hun geluk (huwelijk, geboorte, 
verjaardag, enz.) hebben verbonden aan onze 
vereniging; 
• alle deelnemers aan onze sportieve, culturele en 
feestelijke evenementen: hardlopers, voetballers, 
peddelaars, theater- of muziekliefhebbers, ...; 
• iedereen die zich via onze webshop 
solidariteitsgeschenken heeft gekocht of cadeau 
heeft gedaan: solidariteitsgeschenken, champagne, 
enz.…;

• alle partners die ons hebben gesteund: 

-> Martin Ellis Photography, Focus Live, This Side Up, 
Le 140, Parlement wallon, Lutgarde, Nood, Yapstock, 
Arto, Selfborne, Talent-box.be, Focus Vif, Croix-Rouge 
de Belgique, GRIP, Justice et Paix, Anne Schintgen, 
Maurice Johnson, Wilson Fache, Sarah Pellet, Catarina 
Letor (WAPA LIVE);
-> YTS, Loterie Nationale, Royal Ixelles Football Club, 
FC Kosova Schaerbeek, Kraainem Football Club, 
Decathlon, Talent-box.be, David Polaczek en alle 
vrijwilligers (WAPA Football League);
-> Lutgarde, Kokoon, Cathsize, Herta, Vin Pirard, 
Schweppes, Jardins d’Aywiers, Pop Solutions, 
Genval Yacht Club, La Capitainerie, Positive Thinking 
Company, Arto, Commune de Ganshoren, Openize, 
Château de Rivieren (Paddle4WAPA);
-> XL Group, Domestic Services, Azickia, Swift, Group 
Sopex, Sorry We’re Closed Gallery, Circles Group, 
Vergauwe & Associés, Biostory, Nasoha, Innovad, 
Maxime Colin, Wood Window, Telemis (Charidy);
-> Noces de Vent, Lush, Geoffrey Hautvas, Thibaut 
Doens, Geomoun, Wannaplay, W Agency, Holdes;
-> Het Waals Gewest, het Waals Parlement, de 
gemeente Rixensart;

 



-> al onze vaste en minder vaste vrijwilligers en 
onze stagiaires die van heinde en verre hebben 
bijgedragen aan de realisatie van onze projecten met 
een bijzondere gedachte aan Nicolas Thibaut, Marie-
Claude Foutrel, Gerard Klap, Sarah Danze, David De 
Baets en Catherine Op de Beeck voor hun jarenlange 
onaflatende inzet;
-> onze Raad van Bestuur en Algemene Vergadering: 
Christopher Joos, Luc Mampaey, Carlos Garralda, 
Benoît Letor, Yves Debry en Marjolaine Gailly; 
 

-> onze Ondernemerscommissie: Benoît Letor, Yves 
Debry en Alain Raes; 

-> onze lokale partners KCIU, CFCD en Proyectarte;

->  het hele WAPA-team dat zich elke dag weer voor 
de vereniging inzet, het koestert, in de watten legt 
en erover waakt. 

Dit jaar heeft iedereen meer dan ooit zijn energie, 
vaardigheden en contacten gebruikt om het project 
tot een goed einde te brengen!

Dank u !


