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Beste lezer(es),
2005 zal herinnerd worden als het jaar van de rampen:
de Tsunami, massale droogte en honger in grote delen van Afrika,
de orkanen in Centraal-Amerika en in de Caraïben en de
aardbeving in Pakistan,… Oxfam bood noodhulp aan de slachtoffers, maar tegelijk werd een deel van onze middelen besteed
aan structurele projecten, omdat die een langdurig effect beogen.
In een rampenjaar als 2005 zijn er ook crisissen die ‘vergeten’ worden, zoals
bijvoorbeeld de crisis in de DR Congo, waar sinds 1998 al 3,9 miljoen dodelijke
slachtoffers vielen, dat is elke zes maanden een tsunami.
Er zijn ook heel wat bemoedigende voorbeelden van mensen die hun lot in
eigen handen nemen, die zich verenigen om samen sterk te kunnen staan en
hun situatie te verbeteren. Het grootste deel van onze middelen besteden wij
aan het ondersteunen van dergelijke initiatieven.
Vaak ligt de mens aan de basis van een ramp, zoals in conflictsituaties.
Conflicten worden bijna altijd veroorzaakt door armoede, ongelijkheid en
onrechtvaardigheid. Die oorzaken kunnen we aanpakken. Natuurrampen zijn
niet te vermijden, maar we kunnen het aantal slachtoffers drastisch verminderen
door de lokale bevolking goed voor te bereiden. De eerste 48 uren na een ramp,
als buitenlandse organisaties nog niet ter plaatse zijn, moet zij zelf op een
efficiënte manier de eerste hulp kunnen bieden. Einde 2005 hebben we, samen
met Oxfam International en met lokale partners, in 67 landen
preventieprogramma’s uitgewerkt.
Samen met u geloven wij in de maakbaarheid van de samenleving, elke
dag zetten we daarvoor onze middelen in. Schenkers, vrijwilligers en
medewerk(st)ers in onze 37 winkels en werkcentra wil ik van harte danken
voor hun morele en financiële steun. Onze welgemeende dank gaat ook naar
alle partnerorganisaties in Zuid en Noord; hun doorzettingsvermogen en moed
zijn ons een hart onder de riem.
Elke dag zorgt uw steun ervoor dat mensen zich losmaken uit armoede
en onrechtvaardigheid, op weg naar een betere toekomst.

“Double impact”

Stefaan Declercq
Algemeen Secretaris
Oxfam-Solidariteit

Oxfam-Solidariteit werkt
altijd op twee niveaus:
ç door hulp te verlenen aan basisorganisaties en
bevolkingsgroepen die in een moeilijke situatie
(over)leven. Want armoede en onrecht vragen om
ons engagement en onze solidariteit.
ç door het beleid in Noord en Zuid onder druk te zetten,
opdat onrecht en armoede uitgebannen worden, via wetgeving, opleiding, bewustmaking, ...

Oxfam-Solidariteit komt op voor 5 cruciale rechten
Het recht op een
duurzaam bestaan

Het recht op leven en veiligheid

Laos. De plattelandsbevolking van Laos leeft
vaak in extreme armoede, en de kleine boeren
kunnen hun familie zelfs
d
l
e
e
b
Voor
nauwelijks voeden.
Oxfam-Solidariteit heeft samen met het
ministerie van Landbouw een project
opgezet om een duurzame en biologische landbouw te bevorderen. Dat project omvat vorming, steun aan commerciële netwerken en aandacht voor een
gediversifieerde landbouw.

De Palestijnse bezette
gebieden. Door de toenemende werkeloosheid
en armoede leeft de
Palestijnse bevolking in
d
l
e
e
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Voor
een ernstige socio-economische onzekerheid. Onze partners
Medical Relief Society en BADIL helpen
we bij een project voor jobcreatie in 8
westelijke dorpen van Ramallah (die door
de muur geïsoleerd zijn) en in 13 vluchtelingenkampen. Het project heeft positieve
gevolgen voor de hele gemeenschap.

Het recht om gehoord te worden
Uitgaven: verdeling volgens de 5 cruciale rechten
Gehoord worden

Identiteit en diversiteit

9%

2%
Duurzaam
bestaan

27%

Leven en veiligheid

57%

Sociale
basisvoorzieningen

5%

Zuid-en Noordacties incl. medefinanciering

Het recht op sociale
basisvoorzieningen
Nicaragua.
Gezondheidszorg is in
Nicaragua weinig toegankelijk en bijna onbetaalbaar voor het grootd
l
bee
Voor
ste deel van de bevolking. Onze partner Prosalud werkt aan
een alternatieve en betaalbare zorgverlening voor iedereen, door goedkope
generische geneesmiddelen te verdelen, ook aan moeilijk bereikbare doelgroepen, en door bij de overheid te pleiten voor een aangepast beleid.

West-Afrika. De partner
van Oxfam-Solidariteit
in West-Afrika, ROPPA,
doet er alles aan om
gehoord te worden door
d
l
e
e
b
Voor
de autoriteiten. Het netwerk van West-Afrikaanse boerenorganisaties komt op voor de belangen van de
kleine boer en promoot duurzame landbouw. Het staat in voor opleiding, communicatie en het uitwisselen van ervaringen om zo de productie en het rendement van de landbouwers te verhogen.

Het recht op identiteit en diversiteit
Westelijke Sahara. In de
vluchtelingenkampen in
de Westelijke Sahara
nemen de vrouwen al
langer het voortouw voor
d
l
bee
Voor
de organisatie van het
dagelijkse leven. Ze eisen een maatschappij waarin vrouwen en mannen
gelijkwaardig zijn. Oxfam-Solidariteit
werkt samen met de UNFS (nationale
Sahrawi-vrouwenorganisatie) om
een meer rechtvaardig familierecht te
bekomen, waarin mannen en vrouwen
op dezelfde manier behandeld worden.

BEDANKT! Met dank aan u en onze belangrijkste subsidieverleners: de Europese Unie,
de Belgische Directie Generaal Ontwikkelingssamenwerking, de Vlaamse regering, het Waals
Gewest en de Franse Gemeenschap, de provincies, talrijke Belgische gemeenten en ook
11.11.11, de koepel van de Vlaamse Noord-Zuidbeweging.
Lenin Arauz Betanco, ngo Prosalud, Nicaragua: “De technische en financiële steun
van Oxfam-Solidariteit was cruciaal bij het opzetten van onze projecten die gezondheidszorg bieden aan de allerarmsten in ons land. Duizenden Nicaraguanen hebben
hierdoor een betere toegang tot gezondheidszorg. Die basisdiensten zijn verankerd en
verbeterd; er is een gestructureerd netwerk opgezet om het hoofd te bieden aan de
privatisering van de gezondheidszorg. De steun van Oxfam-Solidariteit is fundamenteel
om onze acties voor de meest kwetsbaren verder te kunnen zetten en uit te bouwen.”

Solidariteitsobligaties
Investeer in de werking van Oxfam-Solidariteit. Om de infrastructuurkosten aan ons kantoorgebouw te dekken, hebben
we middelen nodig. In samenwerking met Triodos bank
bieden we u obligatieleningen aan van 500 euro per stuk.
In 2005 brachten die in totaal 405.500 euro op.
Meer info over deze ethische belegging?
E-mail petra.vanwynsberghe@oxfamsol.be of bel 02/ 501 67 06.

Oxfam-Solidariteit is lid van Oxfam-in-België en van Oxfam International.

Fiscaal attest : Alle giften van minstens dertig euro per jaar zijn fiscaal aftrekbaar.
Voor de giften van 2005 zijn de attesten verstuurd in de maand maart. Hebt u het uwe niet
ontvangen? Geef ons een seintje op fundraising@oxfamsol.be of via tel. 02/ 501 67 64.

In 2005

hebben onze Solidarity Partners 1.109.620 euro gestort op de
rekening van Oxfam-Solidariteit, wat 28% van onze eigen inkomsten vertegenwoordigt (exclusief giften voor tsunamislachtoffers). Hiervoor danken we
u van harte. We willen ook onze straatwervers bedanken die elke dag
opnieuw nieuwe donateurs overtuigen.
UW GIFT blijft steeds welkom op ons rekeningnummer 000-0000028-28 of via
www.oxfamsol.be (rubriek ‘hoe helpen?’). Voor andere initiatieven kan u ons steeds
contacteren via e-mail fundraising@oxfamsol.be of tel. 02/ 501 67 64. Bedankt!
Een lijst met alle projecten van 2005 vindt u op de website www.oxfamsol.be (rubriek
‘Oxfam?’). Dit document kan u ook op papier krijgen. Contacteer ons en wij bezorgen u zo
snel mogelijk de informatie.
Een uitgebreid jaarrapport met alle details is eveneens verkrijgbaar op aanvraag.

d

Voor al uw vragen:
fundraising@oxfamsol.be of tel. 02 501 67 64.

Oxfam Solidariteit vzw
Vierwindenstraat 60, 1080 Brussel - België
tel: +32 (0)2 501 67 00 - fax: +32 (0)2 511 89 19
e-mail: oxfamsol@oxfamsol.be - web: www.oxfamsol.be
V.U. Stefaan Declercq, Vierwindenstraat 60, 1080 Brussel

De financiële balans
ACTIEF

Beknopte resultaatrekening

2004

2005

657.483
2.517.918
293.416
3.468.817
25.859
111.132
3.605.808

1.475.475
2.568.417
270.778
4.314.670
26.000
348.010
4.688.680

pm
1.007.679

219.060
1.013.637

584.831
910.566
1.204.291
525.011
4.232.379

654.399
3.769.033
1.110.478
635.679
7.402.285

Overlopende rekeningen
• Specifieke rekeningen
1.896.680
• Te ontvangen subsidies
0
• Reserves specifieke rekeningen in debet
6
• Overdrachten AP2005
51.447
• Verbindingskantoor
1.948.134
Totaal vlottende activa
6.180.513

1.874.521
0
0
92.573
258.121
2.225.214
9.627.500

Vastliggend
Geïmmobiliseerde productie/F2F
Gronden en gebouwen
Meubilair en rollend materieel
Aandeel in Alterfin
Vorderingen en waarborgen
Totaal vastliggend
Vlottende activa
Voorraden
Vorderingen
Geldbeleggingen
• Portefeuille
• Termijnrekeningen en beleggingen
Beschikbare middelen
Regularisatierekeningen

TOTAAL ACTIEF

9.786.321

PASSIEF
Patrimonium (1)
Eigen vermogen - overgedragen saldo
Resultaat van het boekjaar

Centraal Afrika

10%

3%

21%

UITGAVEN

2004

2005

200.203

206.212

Zuidactie
Inbegrepen : medefinanciering
Inbegrepen : uitgaven Tsunami

8.896.630
6.516.361

14.108.945
9.038.879
2 870 790

Noordactie
Inbegrepen : medefinanciering

1.401.147
691.071

1.489.955
810.896

369.373
99.672
12.721
121.091
135.888

617.406
152.474
19.970
156.488
288.474

Tweedehands

4.410.622

4.463.607

Tweedehands

Beheer

1.268.253

1.428.495

Beheer

16.546.228

22.314.621

Algemeen Secretariaat

Waarborgen
Over te dragen saldo
Provisie
Totaal Patrimonium

1.159.416
189.761
969.654
138.820
1.108.475
100.000
1.208.475

969.654
717.204
1.686.859
138.820
1.825.679
100.000
1.925.679

Schulden op lange termijn
Obligatielening B
Hypothecaire kredieten
Financiering voertuigen
Totaal schulden op lange termijn

996.518
654.772
153.313
1.804.602

1.356.058
607.345
87.696
2.051.099

Schulden op korte termijn
Schulden op lange termijn dit jaar vervallend 108.903
Diverse schulden
781.028
Obligatielening A
429.305
Schulden inzake belastingen, lonen en sociale lasten 448.278
Regularisatierekeningen
70.639
1.838.153
Overlopende rekeningen projecten
1.948.134
Terug te betalen (partnerwerking)
17.362
Financiële schulden algemene rekeningen 2.118
19.481
Totaal schulden op korte termijn
3.805.767

111.491
1.135.153
480.403
443.519
866.224
3.036.790
2.225.214
0
27.485
27.485
5.289.489

Overlopende Rekeningen
Overdracht inkomsten projecten

2.967.477

5.049.912 (2)

TOTAAL PASSIEF

9.786.320

14.316.180

Fondsenwerving
Personeel
Leveringen en diensten
Uitbatingskosten
Afschrijvingen

TOTAAL UITGAVEN

Onze rekeningen en het gebruik van onze
fondsen worden jaarlijks gecontroleerd door
een onafhandelijke revisor.

Inkomsten eigen fondsen
Legaten
€ 148.533

2%

West-Afrika

7%
Internationaal

10%

8%

Zuid-Amerika

Resultaat
fondswerving
€ 1.706.647

1%

20%

ZO-Azië (inc. tsunami)

38%

Inclusief medefinanciering

Uitgaven algemeen
Kosten voor
algemeen beheer
€ 1.634.706

Fondsenwerving
€ 617.406

u

Caraïben

Inkomsten van andere
organisaties (waaronder
andere Oxfams)
voor Zuidacties
€ 1.231.671

14%

Centraal-Amerika

2%

Giften via
tsunami 12-12
4.818.191 €

148 projecten in 33 landen

Netto opbrengst
tweedehands
(zonder stock-waarde)
€ 613.198

7%

57%
Exclusief medefinanciering
De inkomsten van tsunami 12-12 worden gespendeerd in een vijfjarenprogramma tot en met 2009

Mozambique, Namibië, Zuid-Afrika, Democratische Republiek Congo,
Rwanda, Mali, Burkina Faso, Niger,

3%

Guatemala, Honduras, Nicaragua, El Salvador, Mexico, Colombia, Ecuador,
Peru, Uruguay, Haïti, Cuba

9%

Laos, Vietnam, India, Iran, Bangladesh, Sri Lanka, Thailand, Indonesië (Atjeh),
Cambodja, Oost-Timor,

Noordacties
(educatie
en campagne)
€ 1.489.955

8%

INKOMSTEN

2004

2005

Algemeen Secretariaat

3.632

148.533

Zuidactie
Inbegrepen : medefinanciering

8.214.571
6.317.734

10.968.417
9.350.896

Noordactie
Inbegrepen : medefinanciering

916.145
740.663

933.063
626.909

Fondsenwerving
Subsidies voor personeel
Uitbatinginkomsten
Inkomsten Tsunami

950.651
5.082
945.569

6.553.175
28.337
1.706.647
4.818.191

4.724.102

5.295.865

959.990

1.331.701

15.769.091

25 230 754

TOTAAL UITGAVEN

Oxfam in uw buurt

OXFAM-SOLIDARITEIT

Zuidwerking: uitgaven per regio
Zuidelijk Afrika

2005

14.316.180

(1) Het Patrimonium werd, in vergelijking met vorige jaren, verminderd met de Overdracht van inkomsten
voor projecten (vanaf nu in ‘Overlopende rekeningen’).
(2) In het totaal voor Overdracht van projectinkomsten van € 5.049.912, is het bedrag vervat van € 1.947.400
toegewezen aan het meerjarenprogramma voor wederopbouw na de tsunami van december 2004.

Maghreb en
Midden-Oosten

2004

Algerije, Israël, Palestijnse Bezette Gebieden, Westelijke Sahara

Zuidacties
(inclusief tsunami)
€ 14.108.945

80%
Inclusief medefinanciering

u

Uitgaven medefinanciering
• Zuidacties € 9.038.879
• Noordacties € 810.896
• Algemeen beheer € 419.729

Oxfam-Solidariteit
Vierwindenstraat 60
1080 Brussel
Tel: 02 501 67 00
Fax: 02 511 89 19
oxfamsol@oxfamsol.be
www.oxfamsol.be

CAMPAGNE:
∂ Waardig werk. We staan er op! Van Oostende tot Luik heeft
onze campagne “GEEN VERGIFTIGD GESCHENK.
Sociaal investeren.” 11.346 handtekeningen ingezameld.
∂ Die petities zijn, in aanwezigheid van enkele Afrikaanse partners,
overhandigd aan de bevoegde ministers in het kader van de
actieweek rond de Economische Partnerschapsakkoorden EU/ACP
(Afrika, Caraïben, Stille Oceaan) op 27 oktober.
∂ Oxfam-Solidariteit neemt zo actief deel aan de campagne van 11.11.11
“2015 – DE TIJD LOOPT” rond de Millenniumdoelstellingen.
EDUCATIE:
∂ 2.400 leerlingen kregen een educatieve vorming op school
en 249 groepen bezochten onze inleefateliers (Bolivia, ZuidAfrika en Mondiapolis) in Molenbeek, wat in totaal neerkomt
op 7.225 gesensibiliseerde leerlingen. ∂ Onze jongerenwebsite ‘Basta’ werd
opengesteld voor iedereen: www.oxfamsol.be/basta/
ONLINE:
∂ In 2005 surften elke maand meer dan 18.000 bezoekers
naar onze site www.oxfamsol.be.
∂ 11.864 mensen ontvangen onze maandelijkse e-newsletter.
Geïnteresseerd? Abonneer uzelf online op onze website.
TWEEDEHANDS:
∂ In de loop van 2005 opende een aantal nieuwe winkels de
deuren: de Vintage(kleding)winkel in Gent, de Book- en
Computershop in Turnhout en de Bookshop in Luik. In totaal
zijn er nu 36 winkels in België.
∂ Oxfam-Solidariteit heeft twee nieuwe projecten opgezet. Enerzijds trachten
wij de digitale kloof te dichten met het “Easy-(e)-SpacE-project”, samen met
25 OCMW’s. Anderzijds zamelen we boeken in bij 28 lagere scholen, waarvoor
we een pedagogisch project uitwerkten.
∂ We organiseerden opnieuw grote boeken- en kledinginzamelingen
in samenwerking met partners zoals E5-mode en verschillende shoppingcentra
in heel België (Gent, Brussel, Luik). www.oxfamsol.be/shops.
∂ We willen alle 121 betaalde krachten en 569 permanente vrijwilligers hartelijk
danken voor hun inzet. Dankzij hen hebben we in 2005 een nettowinst van
613.198 euro behaald, een stijging van maar liefst 196% ten opzichte van 2004!

