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                          Vlaamse noodhulp - volksnationalistisch humanitair vrijwilligerswerk – partijpolitiek  ongebonden

VOLK in NOOD 
                   

Mevrouw, Geachte Heer,

Naar goede gewoonte biedt Volk in Nood  z’n donoren een kijk op wat we met giften voor het goede doel realiseer-
den. Vele Vlamingen gaven gevolg aan onze steunoproep eind 2015, waarvoor namens onze beneficianten in de 
ontwikkelingslanden oprecht dank!
Liet U onze steunoproep onbeantwoord dan 
hopen we dat ons verslag U toch over de 
streep trekt. Met Volk in Nood levert U een 
bijdrage aan écht humanitair vrijwilligers-
werk.  Geen van onze Vlaamse medewer-
kers ontvangt een verloning.
Voor ons is dat een punt van eer. Maar ook 
noodzaak.
Want slechts zo kunnen we U mededelen 
dat Volk in Nood de administratiekosten in 
2015 kon beperken tot 0,3 % .  
Wie 50 € schonk voor de humanitaire actie
van Volk in Nood weet dus dat daarvan 
49,85 € ook daadwerkelijk naar noodlijden-
den in ontwikkelingslanden ging. Weinig 
humanitaire organisaties –en al zeker de 
grote Ngo’s niet- doen ons dat na.

Onze humanitaire inspanningen werpen vruchten af. In bijlage leest U meer. We geven U alvast mee dat het studie-
fonds Vlaanderen Sri Lanka een opmerkelijke primeur levert. Een van onze meisjes beëindigde dit jaar de studies art-
senij, met onderscheiding.  Een jonge vrouw uit een arm gezin die zich nu vestigt als plattelandsdokter in haar geboor-
testreek. Iets waar onze donoren terecht trots op zijn. Zonder hulp uit Vlaanderen, zonder uw hulp dus, ware dit on-
mogelijk.
In Niger zet Volk in Nood in op bestrijding van ondervoeding bij moeders en kinderen jonger dan vijf. Een actie die on-
ze partner voert in nauwe samenwerking met de Wereldvoedselorganisatie. Naar schatting zullen we gedurende 2016 
15000 ondervoede plattelandsvrouwen en 24000 kinderen opnemen in het voedseldistributieprogramma. Dit is een 
levensreddende actie. Zonder meer.
Omdat precies het hongerprobleem in Niger veroorzaakt wordt door een te snelle bevolkingsgroei – gemiddeld baart 
de Nigerese vrouw 7 kinderen (!)- gaat Volk in Nood er ook door met de projecten familieplanning. 1450 vrijwillig-
sters uit 460 dorpen geven we een elementaire 5-daagse opleiding voortplantingsgezondheidszorg. Die vrijwilligsters 
vervullen een sleutelrol bij het propageren en de distributie van moderne voorbehoedsmiddelen op het platteland. 
Trekken we de gunstige trend uit 2014-2015 door dan kunnen we hopen op 10000 vrouwen die starten met familie-
planning.  Een ambitieus maar haalbaar doel.
Een studiefonds in Sri Lanka voor minder begoede kinderen, strijd tegen de honger en kindersterfte in Afrika. Dat is 
waar wij, Vlaamse vrijwilligers dit jaar aan werken. Vanuit onze Vlaamse overtuiging. Dat zijn ook de acties waar we 
Uw vertrouwen voor vragen.

Met vriendelijke groet,
Augustus 2016
Hilde Tas                                                                             Agnes Borms

Nota: Volk in Nood diende dit jaar aanvraag in tot verlenging van erkenning als organisatie gerechtigd fiscale attesten uit te reiken. 
Naar alle waarschijnlijkheid wordt deze aanvraag positief beantwoord zodat ook voor giften vanaf 40€ in 2016 attest wordt uitge-
schreven. Absolute zekerheid kunnen wij U evenwel niet bieden zo lang de aanvraag niet formeel werd goedgekeurd. 


