
Welkom
op de herlancering van de
Zuidactie “Fuerza, Mamá”.

We beginnen zo dadelijk …



• Fracarita Belgium: 
de NGO voor internationale samenwerking van de 
Belgische Broeders van Liefde

• Zuidactie: 
jaarlijkse campagne in de scholen en voorzieningen 
van de Broeders van Liefde in België



Voor een vlot verloop:
• Microfoons uit
• Reacties of vragen via chat (onbeantwoorde vragen worden nadien op 

campagnewebsite als FAQ beantwoord)

• Opname
• Indien liever niet in beeld: camera uit aub

• Powerpoint -> www.zuidactie2020.org
• Polls



Konden er in 2020 in jouw 
school/voorziening 
Zuidactie-activiteiten 
georganiseerd worden?

Poll

1. Helemaal geen
2. Nauwelijks
3. Ja, zoals oorspronkelijk voorzien 



Hoe zat dit ook al weer?

Doelgroep: straatkinderen 
en kwetsbare gezinnen in 
Granada, Nicaragua

Campagne “Fuerza, Mamá!”



Welkom



Konden er in 2020 in jouw 
school/voorziening 
Zuidactie-activiteiten 
georganiseerd worden?

Poll

1. Helemaal geen
2. Nauwelijks
3. Ja, zoals oorspronkelijk voorzien 



Interne redenen

1. Educatief materiaal nauwelijks benut

2. Wel campagnekosten, maar nauwelijks 
campagne-inkomsten in 2020

Waarom verlenging ZA20?





1. Educatief materiaal nauwelijks benut

2. Wel campagnekosten, maar nauwelijks 
campagne-inkomsten in 2020

3. Nood aan een campagne voor Nicaragua blijft 
bestaan, is zelfs toegenomen door coronacrisis.

Waarom verlenging ZA20?



Internationale solidariteit,
ook tijdens deze crisis? 



www.bloomberg.com/graphics/2020-coronavirus-cases-world-map/







Sinds 1870 dat zo veel 
landen tegelijk in 
recessie gingen. 



PANdemie

We moeten hier 

samen uit. 

We zitten in 
hetzelfde schuitje...

Estamos en 
el mismo barco…

We’re in this
together...



www.gatesfoundation.org/goalkeepers

Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen
2015-2030
Impact COVID-19?



Impact pandemie 
op Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (2015-2030)
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Impact pandemie 
op Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (2015-2030)



We zitten in dezelfde storm, maar niet in hetzelfde schuitje. 

The Joseph 

Rowntree 

Foundation



In welke boot zit/zat jij, 
vind je zelf?

Poll

A.

B.

C.
D.



Impact pandemie 
op Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (2015-2030)



In welke boot zit/zat jij, 
vind je zelf?

Poll

A.

B.

C.
D.



Impact pandemie 
op Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (2015-2030)



Deze, mijn zoon, zijn 
zij die destijds 
gestorven zijn aan 
het coronavirus.

En deze, mijn zoon, 
zijn zij die destijds 
gestorven zijn door 
honger en armoede.

Impact pandemie 
op Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (2015-2030)





Claudia
“Aantal straatkinderen neemt toe”



Impact pandemie 
op Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (2015-2030)



• Noord-zuidkloof -> migratiecrisis

• niet-duurzame econ. groei -> klimaatopwarming

• Toenemende ongelijkheid -> conflicten 

• Onrechtvaardige verdeling vaccins -> virusbestrijding 

Jouw vs mijn probleem -> ons probleem.

Ieder voor zich?



Ieder voor zich?



“De waarde van een persoon valt niet 
af te meten naar waar hij staat in 
tijden van comfort en gemak, maar 
waar hij staat ten tijde van uitdaging 
en controverse.”



Lockdown solidariteit





Ook internationale solidariteit begint bij onszelf: 

- verantwoord consumeren
- verantwoord kopen
- ….
- actief deelnemen aan internationale samenwerking

-> Zuidactie
- sensibilisatie en educatie
- soldiariteit: fondsenwerving

Ieder voor zich?



Dit BVL-project in Nicaragua steunen, 
prioritair in de huidige crisis? 



Covid-19 crisis komt bovenop bestaande crisis in 
armste land van Centraal-Amerika.

Ook in Nicaragua gezondheidscrisis

Claudia in de Coronastorm: “Ik leefde in angst” 

Covid-19 in Nicaragua



• En veel (herkenbaar) psychologisch leed:

Ook voor Claudia moeilijk afscheid:

 “ik mocht hem niet begraven”

Covid-19 in Nicaragua



- Verblijvers bleven in het centrum

- Activiteiten voor de andere kinderen en gezinnen werden 
geannuleerd (workshops, huiswerkbegeleiding, psychologische begeleiding, …)

- Mobiele teams (o.a. vrijwilliger Claudia) gingen aan huis om 
te kijken hoe de kwetsbare gezinnen zich redden. Gezinnen 
van wie de kinderen ondervoed dreigden te raken kregen 
voedselrantsoenen.

-> getuigenis Claudia: op website 

- Huiswerkbegeleiding op afstand.

Covid-19 in de centra van de BVL



Zuidactie -> “verloren generatie” 
in Granada vermijden
• Zuidactie -> Covid-19 crisis

• Zuidactie -> economische crisis

Wel via bescherming en begeleiding voorkomen dat:

- Kwetsbare kinderen -> straatkinderen

- Kwetsbare gezinnen -> ontwricht, in extreme 
armoede

Belang Zuidactie?







Gesprek met Br. Jimi. 



- 44 jaar
- 17 jaar Broeder van Liefde
- Peruviaan
- Psycholoog
- Actief in Peru en Nicaragua
- Verantwoordelijke Latijns-Amerika

Een vraag voor Br. Jimi? 
Stel ze nu via Chat.

Live gesprek met Br. Jimi



2013





Br. Jimi

“Als ze in het centrum komen geven we hen 

een veilige, beschermde omgeving. En, 
nog belangrijker we geven hen 
liefde. We doen dit door samen met hen 

te eten, te spelen, en via heel kleine dingen 
te tonen dat we om hen geven, dat we 
interesse hebben in hen (bv. zeggen dat er 
een scheurtje is in hun hemd en dat we het 
zullen naaien). Ook de coördinator van het 
centrum blijft niet afstandelijk, maar doet 
alles mee met de kinderen. Als ze die liefde 
en bescherming voelen, merk je dat ze weer 
kind worden. Ze ontspannen zich, beginnen 
weer te spelen, enz. “

Broeders van Liefde


www.zuidactie2020.org/jimi



• https://www.zuidactie2020.org/michelay.

https://www.zuidactie2020.org/michelay


Sensibilisatie:
extra suggesties t.o.v. 2020!



Aanbod:  www.zuidactie2020.org

Sensibilisatie: extra suggesties



Corona: Nu en later, hier en wereldwijd 

Secundair onderwijs

Getuigenissen over hoe jongeren wereldwijd corona 
beleven + stellingenspel
Gratis aanvragen op www.viadonbosco.org/nl/educatie/corona-nu-en-
later-hier-en-wereldwijd



Podcast maken



Thema’s?

- Wat is armoede voor jou, voor mij, …?

- Leven op straat (interview met daklozen, …)

- Alleenstaande moeders

- Kan ik de wereld veranderen?

- Wat is “sterk zijn”? (zie getuigenis Claudia)

- …

Bijkomende ideeën:

• Podcasts van verschillende personen combineren tot een 
“radioprogramma”?

• Wandeling met een te beluisteren podcasts per postje (QR-
code). 



https://www.klascement.net/downloadbaar-lesmateriaal/104591/podcast-maken-
opdracht/



https://podcastfactory.nl/hoe-maak-podcast/



Street art



Inkleding school/voorziening

• Reverse graffiti: 
• Duurzaam (geen spuitbussen)

• blijft min. 4-5 weken zichtbaar

• Na winter: ideale periode, want nog veel groenaanslag

• Methodes:
• Hogedrukreiniger en hard sjabloon (hout, kunststof, metaal)

• Borstel, zeep en sjabloon van waterbestendig behangpapier

• Stift met zeep, verfborstel met zeep (afhankelijk van 
vuilheidsgraad)

• Niet op openbare weg zonder toestemming, want wordt
beschouwd als graffiti.







Op speelplaats, 
toegangsweg, … kan 
leerlingen, patiënten, 
cliënten triggeren bij de 
start van de campagne en 
doorheen de campagne.

Eventueel vragen 
toevoegen die aanzetten 
tot nadenken…



Mosgraffiti:
Geen 100% zekerheid op succes… https://nl.wikihow.com/Graffiti-maken-met-mos

https://nl.wikihow.com/Graffiti-maken-met-mos


Educatie:
extra suggesties t.o.v. 2020





• online

• 8 thematische WO-lespakketten (maandelijks)

• Per graad

• Gelinkt aan duurzame ontwikkelingsdoelen en Zill-
doelstellingen

• Gratis dagpas. Abonnement: € 20/jaar







“In deze activiteit verkennen ze op een ervaringsgerichte manier wanneer ze zichzelf
kleiner voelen of juist groter, of ze in hun kracht worden gefnuikt of juist worden
bevestigd.”











Overige online aanbod Studio Globo: 
www.studioglobo.be



~ Wie is het? Guatemala
secundair: 1ste graad, 2de graad, 3de 
grad

www.vindjemij.info/spel-guatemala-2019

http://www.vindjemij.info/spel-guatemala-2019


Uitsprakenkaartjes Studio Globo

https://www.studioglobo.be/aanbod/lessuggesties-bij-uitsprakenkaartjes

“

secundair, 1ste graad, 2de graad, 3de grad

https://www.studioglobo.be/aanbod/lessuggesties-bij-uitsprakenkaartjes


Armoedeweb: Verstrikt in 
het web:
secundair, 3de graad

https://www.studioglobo.be/aanbod/

actuales-verstrikt-het-web. 

Over armoede in België, maar 

principes van het armoedeweb zijn

universeel, dus ook toepasbaar op 

de situatie van Nicaragua (bv. gezin

van Claudia).

https://www.studioglobo.be/aanbod/actuales-verstrikt-het-web




Spel 1 tegen allen

Secundair.

Leer hoe sommigen de wereld een stukje rechtvaardiger en meer 
solidair maken, en ontdek wat je zelf kan doen. 

1 tegen allen – Be part of the change: (www.11.be/eentegenallen). 

http://www.11.be/eentegenallen


• Basisonderwijs

• Hoe kunnen je leerlingen zelf
changemakers worden? Laat het hen 
ontdekken met Binti, een film over 
een 12-jarig meisje dat de wereld wil
veranderen.

• https://professionals.jeugdfilm.be/nl/fi
lm/binti (met lesmap)

https://professionals.jeugdfilm.be/nl/film/binti


Filosoferen over changemakers

FILOSOFEREN OVER CHANGEMAKERS

tweede en derde graad lager onderwijs

Kan iedereen een changemaker worden? Is een
changemaker een dromer of iemand die veel in 
beweging zet? Filosofeer rond dit thema met het 
Argumentenweb.

www.djapo.be/wp-
content/uploads/2019/09/filosoferen_Changemakers_Argumentenwe
b_-2de-en-3de-graad.pdf

http://www.djapo.be/wp-content/uploads/2019/09/filosoferen_Changemakers_Argumentenweb_-2de-en-3de-graad.pdf


• CREATIEF DENKEN OVER CHANGEMAKERS

• secundair onderwijs

Aan de hand van de werkvorm creatief denken ‘In de 
roos’ denken de leerlingen na over wat iemand een
changemaker maakt en wie nog een changemaker zou
kunnen zijn. Ze verkennen wat nodig is om dingen in 
beweging te zetten, of dat moeilijk is en of changemakers
nodig zijn in de samenleving.

www.djapo.be/wp-content/uploads/2019/09/Changemakers_secundair_les.pdf

http://www.djapo.be/wp-content/uploads/2019/09/Changemakers_secundair_les.pdf


Fondsenwerven in coronatijden:
“oei, ook dat nog…”



Fondsen werven in 
coronatijden:

Poll

1. Zie ik helemaal zitten!

2. Ik ga ervoor, maar het baart me toch wat zorgen.

3. Zie ik geen beginnen aan



Welzijn en zorg: Zuidactie, na vaccinatieronde (evt. buiten vastenperiode)?

Fondsenwerven in coronatijd



Fondsen werven in 
coronatijden:

Poll

1. Zie ik helemaal zitten!

2. Ik ga ervoor, maar het baart me toch wat zorgen.

3. Zie ik geen beginnen aan



Onze tips om jullie op weg te 
helpen!
- Onderhevig aan coronamaatregelen op specifiek 

moment. 

- Iedere sector heef zijn specifieke, 
coronamaatregelen: check zelf wat mogelijk is

Fondsenwerven in coronatijd



Bestaande aanbod met coronatips:

Fondsenwerven in coronatijd







1. Vrijwilligers



1. Schakel nieuwe vrijwilligers in want… 

• Voor jullie zelf: extra werkdruk door 
coronamaatregelen

• Personeelsuitval door quarantainemaatregelen

• Terugvallen op vertrouwde Zuidactie-activiteiten 
moeilijk want niet altijd coronaproof.

Jullie hebben het zelf extra druk. Maar niet iedereen 
-> Spreek potentiële “nieuwe” vrijwilligers aan en 
schakel hen coronaproof in (bv. van thuis uit) in de 
organisatie van de Zuidactie. 



• jaggers (kunnen evt. voorbereidend werk doen van 
thuis uit)





7. Maak je mondmasker
Ben jij een kei met je 
naaimachine? Surf 
naarmaakjemondmasker.be en 
ga aan de slag met het door de 
overheid goedgekeurde 
patroon en verkoop 
mondmaskers ten voordele van 
jouw vrijwilligersproject. Win-
Win, toch!?
Zorg jij ineens ook voor wat 
kleur in deze vreemde periode?



https://www.hln.be/familie/leuke-vakantie-activiteit-mondmaskers-pimpen-zoals-blake-lively-en-ryan-reynolds~a5488c9e/174892847/
https://www.hln.be/familie/leuke-vakantie-activiteit-mondmaskers-pimpen-zoals-blake-lively-en-ryan-reynolds~a5488c9e/174892847/




• jaggers (kunnen evt. voorbereidend werk doen van 
thuis uit)

• Technisch werklozen: 
• restaurantuitbater (professionele afhaalmaaltijd /ontbijtmand 

aanbieden tvv Zuidactie)
• culturele sector: zanger, artist, … (betalend gestreamd live 

concert, online veiling kunstwerk…) 
• sportclubs, +12 leden jeugdbeweging, …
• Bekende sporters die geen wedstrijden hebben (coronaproof

meet & greet, veiling kleding, persoonlijke videoboodschap…)
• Telewerkers: meer vrije tijd door wegvallen van woon-werk 

verplaatsing 

Anderen hebben meer tijd om deel te nemen aan corona-
proof activiteiten.





• Eetfestijn, sobere maaltijd -> afhaalmaaltijd, 
ontbijtmand, …





• Afhaal via traiteur

• Kleinere zaken, non-food: via leerlingen, cliënten, zelf
mee te geven.

Informeer je eerst bij je eigen gemeente!

• Zelf iets bereiden/koken en verkopen: toegelaten?

• Aan huis leveren (alleen en met afstand, mondmasker
én handhygiëne: toegelaten?

• Afhalen op centrale plaats (spreiden in ruimte en tijd): 
toegelaten?

Bv. Gent: Jana.Vandenheulen@stad.gent

mailto:Jana.Vandenheulen@stad.gent


2. Buiten



2. Maak gebruik van gezonde 
buitenlucht

Maart, april -> temp 

Mogelijkheid om, weliswaar op 
afstand, activiteit te organiseren op 
bv. speelplaats, terrein van instelling, 
…



Openluchtcinema, 
bakfiets-drive-in bioscoop, … 



Raamtekeningen
Voorbeeld: https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2020/04/20/raamtekeningen-

van-eva-mouton-en-sabine-clement-in-gent-ik-wil/

https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2020/04/20/raamtekeningen-van-eva-mouton-en-sabine-clement-in-gent-ik-wil/


Sponsorloop/-tocht (individueel of in groep). 



Tekenen met Strava

Gesponsord wandelen, fietsen, 
steppen, skaten, …. 

Individueel, met groep, klas, … ? 

https://www.bicycling.com/nl/toc
hten-en-

routes/a22808051/kunst-maken-
strava/

Geen Strava abonnement:

Stippel zelf figuur uit op kaart. 

https://www.bicycling.com/nl/tochten-en-


Van een straat een galerij maken (elke buur zet een infopaneel achter het raam, kan ook met QR-codes) 

https://achterglas.be/edities/sfeerbeelden/



Bubbelconcerten, concert aan het raam, 
stoepconcerten

Jolien (leerkracht basisschool Sint-Laurens, Zelzate-West)

Annelies, Krist (leerkrachten Sint-Gregorius) en co, 
Gentbrugge www.facebook.com/471313343065346/videos/151555223069519/

http://www.facebook.com/471313343065346/videos/151555223069519/


• Pannenkoeken Lies





Wandeling GPS-spel

Kan aan de hand van de app Actionbound uitgewerkt
worden: https://en.actionbound.com



Wandeling met koptelefoon/QR-
codes/GPS

• Hoe werken QR-codes en hoe maak je ze?

• https://www.emerce.nl/achtergrond/maak-een-
qr...

• Track QR-codes 

• Dynamische qr-code

https://www.emerce.nl/achtergrond/maak-een-qr-code


Extern georganiseerd en betalend (check 
voor inspiratie) https://dasbox.be/

https://dasbox.be/


Alternatieven voor bv. sobere
maaltijd in refter -> 

• Lentepicnic

• Walking lunch met verschillende Latin food postjes
(indien al toegelaten op dat moment)



3. Digitaal



Cash geld vermijden

• Aankoop op 
schoolfactuur?

• Gift (om niet) 
overschrijven naar FB

• Kassabox:
• www.kbc.be/particulier

en/nl/sponsoring-
actie/kassabox.html

• 2 weken op voorhand 
aanvragen

http://www.kbc.be/particulieren/nl/sponsoring-actie/kassabox.html


• Silent disco: https://www.jollybooth.nl/silent-disco-
met-de-buren/; Kan bijvoorbeeld op een youtube
kanaal

• Silent disco, 
https://www.fonkel.be/Category/4/Doe-het-zelf-
verhuurpakket/ https://silentdiscobelgium.be/

https://www.jollybooth.nl/silent-disco-met-de-buren/
https://www.fonkel.be/Category/4/Doe-het-zelf-verhuurpakket/
https://silentdiscobelgium.be/


• 11111 benefietconcert online. 
https://acties.11.be/nl-NL/project/online-live-
concert-collection-campaign-for-11-11-
11?tab=overview

https://acties.11.be/nl-NL/project/online-live-concert-collection-campaign-for-11-11-11?tab=overview


Online veilen

Schrijf je graag gedichtjes, heb je een tekentalent of ben je eerder fan van sporten? Dan kan je misschien een persoonlijk gedicht, kunstwerk of online sportles 
verkopen/veilen tegen een vrije bijdrage. Een mix van plezier en bijverdienen? Oh yes!



Online quiz (bv tussen twee klassen uit verschillende BVL scholen), 
met finale.

Bijvoorbeeld online quizmakers
als: https://kahoot.com/ of https://www.tryinteract.com/ of https://www.
socrative.com/

Queeste: https://acties.11.be/nl-NL/project/queeste-11-11-11-zemst?tab=overview 

https://kahoot.com/
https://www.tryinteract.com/
https://www.socrative.com/








Vrijwilligers

Traditionele Zuidactie-activiteiten op jouw 
school/voorziening: misschien toch realiseerbaar 
mits deze tips? 

Buiten Digitaal

Fondsenwerven in coronatijd



• Relevante
informatie
verzameld in 
één draaiboek: 
https://ikorgan
iseer.be/toolbo
x/draaiboekcor
o...

Reikt handvaten
aan om 
coronaproof te
organiseren

Fondsenwerven in coronatijd

https://ikorganiseer.be/toolbox/draaiboekcoronaprooforganiseren/%C2%A0


https://www.covideventriskmodel.be/
Voor evenementen, voorstellingen, wedstrijden, betogingen en sportieve 
wedstrijden.

Fondsenwerven in coronatijd

https://www.covideventriskmodel.be/


Levering/afhalen: in overleg

Extra campagnemateriaal



Vragen?



Vragen?

• Powerpoint startdag 2020:
https://www.dropbox.com/s/zlrs8rx138x8gan/Zuidactie%202020%20startdagb.pptx?dl=0

• Campagnefilm = “pre-corona”

https://www.dropbox.com/s/zlrs8rx138x8gan/Zuidactie 2020 startdagb.pptx?dl=0


• 1hr 21'43" - 1hr 24'49" Claudia:

• Aan alle mensen met een goed hart, die met hun medewerking en hoe klein ook, veel mensen gelukkig maken, kinderen en
alleenstaande moeders zoals ik, en die voor ons moeders lijden als we niet genoeg hebben om onze kinderen te voeden. Ga 
alstublieft door met uw steun, vergeet niet dat we altijd iets te geven hebben, en niet te geven wat we nog over hebben, maar we 
moeten het geven vanuit het hart, en ik herhaal, handen die geven zullen nooit leeg blijven. Ik dank ieder van jullie met heel mijn
hart, en ik zie dat het centrum groeit nu ze een nieuw huis bouwen, we hebben een huis voor de meisjes en nu voor de jongens, ik
dank jullie ook voor de opvoeding van de kinderen, en God en de Maagd Maria zegenen jullie. 

•

• En moge het centrum jaar na jaar groeien, en meer kinderen profiteren van de steun, en ook de moeders, want aangezien ik er deel
van uitmaak ben ik erg blij, dit is net als mijn huis, ik heb een relatie met de andere families, we steunen elkaar, en soms wil ik hier
de hele dag blijven.

•

• Hier deel ik met de leraren, ik lach met hen, ik ben echt heel dankbaar, met broeder Jimi, en met iedereen die hier werkt, en
natuurlijk met iedereen die het mogelijk maakt om dit centrum voort te zetten, die hun edelmoedige hart niet veranderen en als
we u niet meer kunnen bedanken, dan is het God die vanuit de hemel alles weet. En vergeet niet dat de materiële dingen tot een
einde komen, maar de werken die je doet zijn wat ons vreugde brengt en ons naar de hemel brengt.

•

• Bedankt en we gaan samen voor meer overwinningen!

•

• Fuerza Mama

• Fuerza België

Oproep Claudia



For there is always light,
if only we’re brave enough to see it.
If only we’re brave enough to be it.

Amanda Gorman


