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TOELICHTING  PARTNERORGANISATIES 
2012 

 
 

AFRIKA  
 
Lokale vertegenwoordigers voor partnerdialoog en beleidsmatig werk (steeds een 
coöperant) 
 
 
BURKINA FASO/C01 
13.749 €. Bijdrage DGD 10.999 €. 
 
BURUNDI-RWANDA/C01 
14.119 €. Bijdrage DGD 11.295 €. 
 
CONGO/C01 
21.761 €. Bijdrage DGD 17.409 €. 
 
OEGANDA/C01 
58.026 €. Bijdrage DGD 46.421 €. 
 
SENEGAL/C01 
14.176 €. Bijdrage DGD 11.341 €. 

 
BURKINA FASO  
 
BURKINA FASO/AF-1100  
Noodfonds voor graanschuren voor de allerarmsten en versterking van de voedselzekerheid door de 
Unie der NAAM-groepen in Koumbri. 54.000 €. Bijdrage provincie Limburg 10.000 €. 
 
BURKINA FASO/AF-1399 
Sociale en economische emancipatie van rurale vrouwen door ADIF te Bourzanga. 17.500 €. 
 
BURKINA FASO/AF-1403 
Organisatieopbouw, inkomensdiversificatie en strijd tegen verwoestijning door de Unie van NAAM-
groepen in Ninigui. 37.110 €. 
 
BURKINA FASO/AF-1451  
Bevordering van de voedselsoevereiniteit door studie- en  lobbywerk over grondrechten en  
kapitalisatie en beste praktijken in de landbouw door CODDE. 20.220 €. 
 
BURKINA FASO/F02 
Actiegericht onderzoek van de boerenorganisaties van het Diobass Platform.  
79.200 €. Bijdrage DGD 63.360 €. 
 
BURKINA FASO/F03+C03 
Lokale bestuurssystemen en voedselzekerheid door INADES-Formation. 141.600 €. Bijdrage DGD 
113.280 €. Inzet van 1 coöperant. 
 
BURKINA FASO/F04 
Beheer van water en andere natuurlijke rijkdommen in het Bisdom Ouahigouya - OCADES. 30.000 €. 
Bijdrage DGD 24.000 €. 
 
BURUNDI 



 
BURUNDI/AF-1473  
Versterking van de productiecapaciteit voor landbouw en veeteelt van boeren en veetelers van het 
bisdom Muyinga – Centre Agro-pastoral de Mutwenzi (CAM/ODEDIM). 25.000 €.Bijdrage provincie 
West-Vlaanderen 7.407 €. 
 
BURUNDI-AF-1577 
Pilootproject voor de ontwikkeling van een koffie-keten, door CNAC/COCOCA. 35.000 € 
 
BURUNDI/F02+C02 
Ontwikkeling van duurzame mechanismen van zelfreflectie en het nemen van initiatieven van 
zelfpromotie door boerengroepen – ADISCO. 92.974 € Bijdrage DGD 74.379 €. Inzet van 1 coöperant. 
 
BURUNDI/F03+C03 
Versterking van de technische, economische en politieke capaciteiten van koffieboeren, theeboeren 
en bijentelers voor een rechtvaardig beheer van de vermarkting van deze producten – INADES-
Formation. 110.000 € Bijdrage DGD 88.000 €. Inzet van 1 coöperant. 
 
BURUNDI/F04 
Voorkoming en oplossing van landbouwconflicten door/ AJCB 30.000 € bijdrage DGD 24.000 € 
 
CONGO - RD  
 
CONGO/AF-1086  
Alfabetisering, bewustmaking en vorming van volwassenen - ALFA. 29.230 €. 
 
CONGO/AF-1146  
Tweemaandelijks tijdschrift Tekemenayi voor bewustmaking van de burgers in de Kasai – 
CIAMKANANG. 5.000 €. 
 
CONGO/AF-1152  
Versterking van de regionale koepel van ngo's in Katanga. 44.043 €. 
 
CONGO/AF-1343  
Vorming en begeleiding van vrouwengroepen in Oost-Kasaï en aankoop van een voertuig - MIDIBAM. 
85.600 €. 
 
CONGO/AF-1363  
Versterking van de democratische structuur van de burgers voor een beter verkiezingsproces – 
RODHECIC. 18.000 €. 
 
CONGO/AF-1555 
Verbetering van de productie- en vermarktingsvoorwaarden van agropastorale producten in Mukumbi 
– UAAPM. 7.500 € 
 
CONGO/AF-1563 
Capaciteitsversterking voor de boerengroepen van DDAIDEV. 11.500 €  
 
CONGO/F02: CEFOP 
Bestrijding van de pesterijen ten aanzien van de boerenhandelaars in het ruraal milieu van Oost-Kasaï 
– CEFOP. 86.000 €. Bijdrage DGD 68.800 €. 
 
CONGO/F03 
Begeleiding van plattelandsorganisaties in de Kasaï – INADES-Formation. 75.000 €. Bijdrage DGD 
60.000 €. Bijdrage provincie Vlaams Brabant 7.931 €.  
 
CONGO/F04+AF-1460 
Versterking van de organisatorische en socio-economische capaciteiten van boeren met het oog op 
de oprichting van stevige boerenbewegingen in Kabeya Kamwanga – PRODEK. 54.613 €. Bijdrage 
DGD 39.346 €. 



 
CONGO/F05 
Begeleiding van boerenorganisaties – ARDERI. 40.000 €. Bijdrage DGD 32.000 €. 
 
CONGO/C02 
Professionalisering van ALFA, alfabetisatieorganisatie, en PRODEK, dat boerenorganisaties 
ondersteunt. Inzet van 1 thematische coöperant. 
 
CONGO/C03 
Organisatieversterking en institutionele ontwikkeling van boerenorganisaties en partners UPAD en 
UAAPM 
 
CONGO/C04 
Versterken van de beheerscapaciteiten van boerenorganisatie en partner UOPCM met het oog op 
rendabele inkomensverwervende activiteiten van de organisatie 

 
CONGO/C05 
Versterken van de financiële beheerscapaciteit van 4 partnerorganisaties ALFA, CEFOP, UAAPM en 
DDAIDEV 
 
INTER-AFRIKAANS 
 
INTER/AF-1476  
Bijdrage aan Eurac, Europees netwerk van ngo's voor Centraal-Afrika. 20.000 €. 
 
INTER-AFRIKA/F02+C02 
Capaciteitsversterking van de nationale bureaus van INADES-Formation op het vlak van begeleiding 
van boerenorganisaties. 120.000 € Bijdrage DGD 96.000 €. Inzet van 1 coöperant. 
 
KAMEROEN  
 
KAMEROEN/C03  
Institutionele ondersteuning van autonome, dienstverlenende boerenorganisaties – GOIB en 
CROPSEC. Inzet van 1 coöperant. 
 
OEGANDA   
 
OEGANDA/AF-1374 
Steun aan coöperatieven voor organisch geteelde koffie en inkomensverbetering van boerengroepen 
door integraal beheer van het familiale landbouwbedrijf – KIIMA FOODS. 35.000 €. Bijdrage provincie 
Antwerpen: 5.000 €. 
 
OEGANDA/AF-1502  
Omschakeling van overlevingslandbouw naar meer marktgerichte landbouw door 60 boerengroepen 
in Apac en OYAM district – ICES. 35.000 €. 
 
OEGANDA/AF-1504  
Verbetering van de levensomstandigheden van rurale gemeenschappen in Lange in Apac district door 
betere landbouwtechnieken en gezamenlijke vermarkting van de productie – Caritas Lira. 30.000 €. 
 
OEGANDA/AF-1523  
Duurzame economische versterking van kleinschalige boerenbedrijven  - COSIL. 37.500 €. 
 
OEGANDA/AF-1559 
Rurale investeringen door oprichting van spaar- en leenassociaties op dorpsniveau – PASUD.  
16.531 €. 
 
OEGANDA/AF-1576 
Voedselzekerheid  door JESE. 10.200 € 
 



OEGANDA/F02  
Capaciteitsopbouw van agribusiness initiatieven – CABCS. 78.040 €. Bijdrage DGD 62.432 €. 
 
OEGANDA/F03+E141 
Verbetering van familiale inkomens en voedselzekerheid in Lango – FAPAD. 268.972 €. Bijdrage DGD 
58.880 € Bijdrage EC 142.529 €. 
 
OEGANDA/F04 
Versterking van de rurale gemeenschappen voor evenwichtige en duurzame ontwikkeling door 
informatieverspreiding in de Rwenzori regio - KRC. 118.364 €. Bijdrage DGD 94.691 €. 
 
OEGANDA/F05 
Capaciteitsversterking van SATNET en zijn lidorganisaties door participatief landbouwonderzoek en 
informatieverspreiding voor verbeterde productie in de Rwenzori regio. 89.134 € Bijdrage DGD 
71.307. 

 
OEGANDA/F06 
Verbetering van familiale inkomsten en voedselzekerheid in Lango - AFSRT 39.000 € Bijdrage DGD 
31.200 €  
 
OEGANDA/C02 
Versterking van partners in hun visie op en beheer van rollende fondsen ter ondersteuning van 
economische initiatieven. Inzet van 1 coöperant 
 
OEGANDA C03 en C04 
Monitoring en evaluatie. Inzet van 1 thematische coöperant in de regio Lango en 1 in de regio 
Rwenzori. 
 
RWANDA 
 
RWANDA/AF-1387+1512 
Conflictbemiddeling en versterken van sociale cohesie van plattelandsgemeenschappen in Nyaruguru 
– AMI. 25.000 € 
 
RWANDA/AF-1409 
Versterken van enkele basisgroepen in de regio Nyanza, van het boerensyndicaat – IMBARAGA 
25.000 € 
 
RWANDA/AF-1430  
Voedselzekerheid van in coöperaties georganiseerde families door de ontwikkeling van commerciële 
landbouw voor maïs, soja en ananas – ADM. 20.070 €. 
 
RWANDA/AF-1432 
Voedselzekerheid en landbouwontwikkeling in Muhanga - PANDAMU 20.000 € Bijdrage provincie 
Oost-Vlaanderen 15.000 € 
 
RWANDA/F03+C02 
Versterking van de technische, economische en politieke capaciteiten van koffieboeren en rijstboeren 
voor een rechtvaardig beheer van de waardeketens – INADES-Formation. 86.670 € bijdrage DGD 
69.336 €. Inzet van 1 coöperant. 
 
RWANDA/F04 
Verbetering van voedselzekerheid en geïntegreerde rurale ontwikkeling in Nyaruguru – ADENYA, AMI 
en IMBARAGA - 40.200 €. Bijdrage DGD 32.160. Inzet van 1 coöperant. 
 
SENEGAL 
 
SENEGAL/AF-1003  
Decentralisering en professionalisering van de boerenfederatie ARAF. 20.000 €. 
 



SENEGAL/AF-1362 
Verhogen van de voedselzekerheid door bevordering van goed bestuur van 4 graanbanken en 
professionalisering van 2 boerenorganisaties in de regio Diourbel/ FEGPAB en AJEF. 23.000 € 
 
SENEGAL/AF-1377  
Professionalisering en verzelfstandiging van de tuinbouwfederatie FPN in Ndondol. 13.000 €.  
 
SENEGAL/AF-1487  
Promotie van bijenteelt als alternatieve inkomstenbron door JED. 27.600 €. 
 
SENEGAL/AF-1510  
Terbeschikkingstelling van een medewerker door Caritas Kaolack voor versterking van partners. 
15.000 €. 
 
SENEGAL/AF-1516  
Professionalisering van tuinbouwactiviteiten in de streek van Nianing door FSC. 10.700 €. 
 
SENEGAL/AF-1522  
Ondersteuning van organisatie en activiteiten van rurale ambachtslui in de regio Diourbel via AGARD. 
6.000 €. 
 
SENEGAL/AF-1557  
Erosiebestrijding en waterhuishouding in de vallei van Diobass door ADT-GERT. 25.000 €. 
 
SENEGAL/F02 
Ondersteuning van biologische groetenproductie - AGRECOL. 85.448 €. Bijdrage DGD 68.358 € 
 
SENEGAL/F03 
Versterking van de voedselzekerheid van arme gezinnen en strijd tegen de armoede – Caritas 
Kaolack 142.703 €. Bijdrage DGD 114.162 €. 
 
SENEGAL/F04 + E135 
Decentralisatie en goed lokaal bestuur in de regio rond Thiès door ENDA GRAIM. 200.175 €. Bijdrage 
DGD 126.474 €. Bijdrage EC 42.082 €. Inzet van 1 coöperant. 
 
ZUID-AFRIKA 
 
ZUID-AFRIKA/C04 
Khuselani duurzaam ruraal ontwikkelingsproject GCF. Inzet van 1 coöperant. 
 

AMERIKA  
 
Lokale vertegenwoordigers voor partnerdialoog en beleidsmatig werk (steeds een 
coöperant) 
 
BOLIVIA/C01 
6.500 €. Bijdrage DGD 5.200 €. 
 
COLOMBIA/C01 
10.000 €. Bijdrage DGD 8.000 €. 
 
HAITI/C01 
12.460  €. Bijdrage DGD 9.968 €. 
 
GUATEMALA/C01  
8.927 €. Bijdrage DGD 7.142 €. 

 
NICARAGUA/C01 
5.110 €. Bijdrage DGD 4.088 €. 



 
PERU/C01 
12.530 €. Bijdrage DGD 10.024 €. 

 
BOLIVIA  
 
BOLIVIA/AM-1689 + C03  
Vorming en gemeenschapsversterking via alternatief onderwijs voor rurale jongeren en volwassenen 
in Emborozú.-Tarija – CETHA Emborozú. 40.000 €. Inzet van 1 coöperant. 
 
BOLIVIA/AM-1738  
Versterking van het ruraal alternatief onderwijs in Noord Potosí – FERIA. 15.000 €. 
 
BOLIVIA/AM-1807  
Politieke versterking van het Guaraní-volk en het Tapiete-volk in Tarija – CCGT. 24.809 €. 
 
BOLIVIA/AM-1842 + C02  
Het recht op raadpleging van lokale gemeenschap ter bescherming van hun leven en natuurlijke 
hulpbronnen – CENDA. 25.000 €. Inzet van 1 coöperant. 
 
BOLIVIA/AM-1844  
Vorming van leiders voor socio-ecologisch beheer en lobbywerk rond natuurlijke hulpbronnen, milieu 
en mjnbouw – CEPA. 25.000 €. 
 
BOLIVIA/AM-1847  
Observatorium van de participatie en autonomie van inheemse en boerenbevolking en van  
gemeenschappen in de Chaco-regio van Tarija – JAINA. 15.000 €. 
 
BOLIVIA/AM-1848  
Beleidsbeïnvloeding om rechten van de inheemse Guarani-bevolking te beschermen op gemeentelijk 
en regionaal niveau in het departement Chuquisaca - CCCH. 15.000 €. 
 
BOLIVIA/AM-1862  
Bescherming en behoud van het Aguarague-natuurpark. 25.000 € 
 
BOLIVIA/F02 
Documenteren van extractieve activiteiten zoals gasontginning en mijnbouw ter ondersteuning van 
voorstellen rond alternatieve ontwikkelingsmodellen - CEDIB. 70.219 €. Bijdrage DGD 56.175 €. 
 
BOLIVIA/F03 
Ondersteuning van de organisaties en het territoriaal beheer in de Guaraní gemeenschappen van de 
Chaco – CERDET. 40.000 €. Bijdrage DGD 32.000 €. 
 
BOLIVIA/F04 
Beheer van natuurlijke grondstoffen en bevordering van de commercialisering in de Ayllus van Noord 
Potosí - KALLPA. 39.150 €. Bijdrage DGD 31.320 €.  
 
BOLIVIA/F05 + C04 
Versterking van het ruraal alternatief onderwijs in Noord Potosí - FERIA. 35.850 €. Bijdrage DGD 
28.680 €. Inzet van 1 coöperant. 
 
BOLIVIA/F06 
Bevordering van mensenrechten en democratisering door de Fundación Solon. 45.000 €. Bijdrage 
DGD 36.000 €. 
 
BOLIVIA/F07 
Vorming van Indiaanse boerenleiders - NINA. 70.000 €. Bijdrage DGD 56.000 €. 
 
BOLIVIA/F08 



Versterken van de inheemse gemeenschappen in het integraal beheer van hun territoria, met de 
nadruk op agro-ecologie en waterbeheer – CIPCA. 55.000 €. Bijdrage DGD 44.000 €. 
 
BOLIVIA/F09 
Versterking van netwerk  rond klimaatverandering met actieve participatie van inheemse en 
boerenorganisaties, en de civiele maatschappij in het algemeen PCC 25.000 €. Bijdrage DGD 20.000 
€ 
 
 
COLOMBIA  
 
COLOMBIA/AM-1476  
Steun aan het Internationaal Bureau voor Mensenrechtenactie Colombia – OIDHACO. 10.000 €. 
 
COLOMBIA/AM-1528  
Artistieke vorming voor kansarme jongeren in Tolú en omgeving in het departement Sucre door 
Fundación Expresarte. 13.000 €. 
 
COLOMBIA/AM-1539 
School voor sociaal leiderschap in zeven gemeenten van het departement Sucre – CEPROD.  
20.000 €. 
 
COLOMBIA/AM-1612  
Steun aan de Belgische Coördinatie voor Colombia – CBC. 2.500 €. 
 
COLOMBIA/AM-1642  
Duurzame lokale ontwikkeling in de gemeentes Sincelejo en Toluviejo in het departement Sucre – 
FET. 18.000 €. 
 
COLOMBIA/AM-1709     
Internationale begeleiding en bescherming van mensenrechtenactivisten en verplaatste 
gemeenschappen door Peace Brigades International. 15.000 €. 
 
COLOMBIA/AM-1726  
Steun voor het nationaal overleg rond landbouwbeleid. 38.000 € 
 
COLOMBIA/AM-1748  
Organisatorische versterking van de Afro-Colombiaanse gemeenschappen in het departement Cauca 
– UOAFROC. 25.000 €. 
 
COLOMBIA/AM-1780  
Versterking van vrouwenbeweging via psychosociale begeleiding voor traumaverwerking – 
COMUNITAR. 29.000 €. 

 
COLOMBIA/AM-1833  
Vorming en begeleiding van inheemse organisaties met oog op de verdediging van hun territoria 
tegen externe bedreigingen.- GS. 25.000 €. 
 
COLOMBIA/AM-1863  
Bijdrage aan netwerk van internationale ngo’s in Colombia - PODEC. 2.000 €. 
 
COLOMBIA/F02 
Juridische vorming voor basisorganisaties in 3 streken in Colombia  - CCAJAR 52.000 €. Bijdrage 
DGD 41.600 €. 
 
COLOMBIA/F03 + C02 
Begeleiding van gemeenschappen die bedreigd worden door mijnbouwactiviteiten - CENSAT.  
65.950 €. Bijdrage DGD 52.760 €. Inzet van 1 coöperant. 
 
COLOMBIA/F04 



Documenteren van mensenrechtenschendingen en capaciteitsopbouw van lokale organisaties – 
CINEP. 55.600 €. Bijdrage DGD 44.480 €. 
 
COLOMBIA/F05 
Integrale juridische bijstand en organisatieversterking voor interne vluchtelingen – CJYC. 64.200 €.  
Bijdrage DGD 51.360 €. 
 
COLOMBIA/F06 
Versterking van de politieke participatie en het recht op land van inheemsen in het departement 
Cauca – CRIC. 51.500 €. Bijdrage DGD 41.200 €. 
 
COLOMBIA/F07 
Netwerking voor mensenrechten in het departement Cauca – RCVDDHH. 61.000 €. Bijdrage DGD 
48.800 €. 
 
COLOMBIA/F08 
Versterken van initiatieven voor voedselsoevereiniteit en solidaire economie in de gemeente Cajibio -  
AMCC. 31.900 €. Bijdrage DGD 25.520 €. 
 
COLOMBIA/F09 
Begeleiding van gemeenschappen in het vastleggen van hun recht op leven en grond (te midden van 
het gewapende conflict). CIJyP 30.000 €. Bijdrage DGD 24.000 €. 
 
COLOMBIA/F10 
Versterking van en coördinatie tussen vredesinitiatieven in het departement Cauca - Fundecima ERP 
41.000 €. Bijdrage DGD 32.800 € 
 
COLOMBIA/F11 
Recht op land en territorium voor de slachtoffers van het gewapend conflict in het departement 
Córdoba - CINEP OTM. 32.000 €. Bijdrage DGD 25.600 € 
 
COLOMBIA/F12 
Versterking van het netwerk van vredesinitiatieven – PAS. 25.000 €. Bijdrage DGD 20.000 €. 
 
GUATEMALA  
 
GUATEMALA/AM-1523  
Steun voor het centrum AK’KUTAN. 7.000 €. 
 
GUATEMALA/AM-1671  
Technische en institutionele vorming en versterking van de inheemse en boerenbeweging CONIC, 
vanuit de Maya-cosmovisie. 23.000 €. 
 
GUATEMALA/AM-1791 
Versterking van het communicatienetwetrk met het oog op lobbywerk rond duurzame landbouw door 
Plataforma Agraria  20.000 € 
 
GUATEMALA/AM-1798  
Steun aan de Consejo de los Pueblos de San Marcos ter verdediging van hun gronden en milieu 
tegen de bedreigingen van de mijnbouw - COPAE. 18.800 €. 
 
GUATEMALA/AM-1834 
Bevorderen van voedselsoevereiniteit door agroecologische landbouw als alternatief voor openlucht 

mijnbouw in rurale inheemse gemeenschappen van San Miguel Ixtahuacán, San Marcos - PTSM. 
15.000 € 
 
GUATEMALA/AM-1837  
Versterking van het netwerk REDSAG en haar lidorganisaties in functie van de verdediging van de 
voedselsoevereiniteit. 22.500 €. 
 



GUATEMALA/AM-1839  
Ontwikkeling van alternatieve productieketens in de gemeente Sipacapa - ACAS. 20.000 €.Bijdrage 
provincie West-Vlaanderen 3.347 €. 
 
GUATEMALA/AM-1843  
Versterking van de gemeenschapsorganisatie Maya-Mam door ASEDE. 16.000 €. 
 
GUATEMALA/AM-1845  
Agro-ecologische productie en vrijwaring van het territorium van inheemse volkeren, ter verbetering 
van de voedselsoevereiniteit - AMMID. 19.000 €. 
 
GUATEMALA/AM-1865 
Bevordering van het economisch herstel na de aardbeving, in Sipakapa, San Marcos door ACAS. 
8.000 € 
 
GUATEMALA/AM-1866 
Heropbouw na aardbeving door de Sociale Pastorale Dienst van San Marcos. 6.000 € 
 
GUATEMALA/AM-1868 
Heropbouw na aardbeving door AMMID. 6.000 € 
 
GUATEMALA/F02+E143 
Onderzoek naar de situatie van de landbouw en versterking van sociale bewegingen door AVANCSO. 
84.752 €. Bijdrage DGD 67.802 €.  
Nieuwe synergiën voor efficiëntere programma’s rond voedselzekerheid in 17 gemeenten in de 
altiplano door AVANCSO. 
120.306 €Bijdrage EC 91.662 € 
 
GUATEMALA/F03 + C02 
Promotie van agro-ecologische landbouw en vermarkting binnen een netwerk voor solidaire economie 
– Red Kuchub’al. 73.122 €. Bijdrage DGD 58.498 €. Inzet van 2 coöperanten. 
 
GUATEMALA/F04 
Vorming en organisatorische versterking met het oog op een sterkere participatie van de burgers in 
het departement Quetzaltenango - SERJUS. 66.5000 €. Bijdrage DGD 53.200 €. 
 
GUATEMALA/F05+AM1634 
Capaciteitsversterking van gemeenschapsleid(st)ers in 6 gemeenschappen van San Ildefonso 
Ixtahuacán – AFOPADI. 26.000 € Bijdrage DGD 8.000 € 
 
HAITI  
 
HAITI/AM-1590  
Vorming van gerechtsassistenten en ondersteuning van het decentralisatieproces – PAJ. 20.000 €. 
 
HAITI/AM-1796    
Institutionele steun voor organisatieversterking en vormingswerk Commissie Rechtvaardigheid en 
Vrede. 25.000 €. 
 
HAITI/AM-1830  
Gemeenschapsradio’s en promotie van vrouwenrechten – REFRAKA. 25.000 €. 
 
HAITI/AM-1840  
Voedselsoevereiniteit en integratie van jongeren en vrouwen in de zone van Cap Rouge door VEDEK. 
13.000 €. 
 
HAITI/AM-1860  
Duurzame landbouwontwikkeling in de bergen van het Noord-Oosten – IRATAM. 38.000 €. 
 
HAITI/AM-1864 



Bevordering en behoud van de boerenlandbouw met oog op nationale heropbouw- PAPDA 
20.000 € 
 
IKO/007  
Versterking werking van de Kiro-beweging in Haïti. 10.000 €. 
 
HAITI/R275  
Agro-ecologie en voedselveiligheid van de boerenfamilies in Grosse Roche en Corosse bij de 
heropbouw – GADRU. 51.015 €. Bijdrage DGD 51.015 €. 
 
HAITI/R275  
Heropbouw na de aardbeving in Savanette door ITECA. 95.541 €. Bijdrage DGD 95.541 €. 
 
HAITI/F02+C04 
Verbetering van de algemene economische en voedselsituatie van boerenfamilies in Corosse en 
Grosse Roche – GADRU. 53.317 €. Bijdrage DGD 42.653 €. Inzet van 1 coöperant. 
 
HAITI/F03+C02 
Socio-economische verbetering van kleine boeren door technische vorming, vorming van leiderschap 
en algemene bewustmaking – ITECA. 73.000 €. Bijdrage DGD 58.400 €.  Inzet van 1 coöperant. 
 
HAITI/F05 
Lokaal programma voor duurzame ontwikkeling in Desarmes, Bas Artibonite en heropbouwproject 
rurale ontwikkeling na aardbeving – PDI. 52.500 €. Bijdrage DGD 42.000 €. 
 
HAITI/F06+C05 
Mensenrechtenvorming voor basisorganisaties – RNDDH. 40.000 €. Bijdrage DGD 32.000 €. Inzet 
van 1 coöperant. 
 
HAITI/F07 
Gemeenschapsopbouw en sociale verandering via lokale radio’s door SAKS. 70.000 €. Bijdrage DGD 
56.000 €. 
 
HAITI/C06  
Ondersteuning bij de professionalisering van de audiovisuele unit bij GMA. Inzet van 1 coöperant 
 
INTER-AMERIKAANS 
 
INTER-AMERIKAANS/F02  
Ondersteuning van continentale netwerken rond GGO’s (RALLT), mijnbouwconflicten (OCMAL) en 
petroleumontginning (OWSA) - Acción Ecológica 90.000 €. Bijdrage DGD 72.000 €. 
 
INTER-AMERIKAANS/F03  
Communicatie ten dienste van de participatieve democratie in Latijns-Amerika en de Caraïben, ALAI 
40.000 €. Bijdrage DGD 32.000 €. 
 
INTER-AMERIKAANS/F04 + C02 
Steun aan het Latijns-Amerikaanse netwerk van volksradio’s en alternatieve communicatiecentra – 
ALER. 40.000 €. Bijdrage DGD: 32.000 €. Inzet van 1 coöperant. 
 
INTER-AMERIKAANS/F05 
Steun aan de Curso Latino Americano van ICI-Panama. 55.000 €. Bijdrage DGD 44.000 €. 
 
INTER-AMERIKAANS/C03 
Inzet van 1 coöperant bij OCMAL. 
 
NICARAGUA  
 
NICARAGUA/AM-1407  



Vorming in lokaal leiderschap en gemeenschapsopbouw aan de hand van actuele inzichten in 
bijbelteksten door TEYOCOYANI. 12.000 €. 
 
NICARAGUA/AM-1855  
Leiderschapsversterking met gender-perspectief in Palacagüina en Madriz door OCTUPAN. 24.000 €. 
 
NICARAGUA/F02 
Alfabetiserings- en vormingsprogramma voor jonge en volwassen rurale vrouwen in de streek rond 
Estelí – FEM. 56.385 €. Bijdrage DGD 45.108 €. 
 
NICARAGUA/F03 
Gemeenschapsversterking om de participatie van burgers te stimuleren in 36 gemeenschappen in 
Nueva Segovia en Madriz - SOYNICA. 108.437 €. Bijdrage DGD 77.517 €.Bijdrage EC 11.541 €. 
 
NICARAGUA/F04 
Versterking van de productie en de voedselzekerheid bij 11 landbouwcoöperatieven in het Noorden 
van Nicaragua. 37.400 €. Bijdrage DGD 29.920 €. 
 
NICARAGUA/C03  
Versterking van boerenassociaties en hun federatie in de regio rond Estelí door FEDICAMP. 
Inzet van 1 coöperant. 
 
PERU 
 
PERU/AM-1024  
Beweging van georganiseerde werkende kinderen en jongeren in de regio’s Puno, Cusco, Pucallpa en 
Ucayali – MANTHOC. 10.000 €. 
 
PERU/AM-1676  
Vermindering van de kwetsbaarheid tegenover de negatieve gevolgen van de klimaatsverandering 
door de herwaardering en recuperatie van traditionele landbouwpraktijken – PRATEC. 20.000 €. 
 
PERU/AM-1725  
Capaciteitsversterking van het nationale netwerk "Para Que No se Repita" met oog op de opbouw van 
een nationale mensenrechtenagenda. 15.000 €. 
 
PERU/AM-1811  
Ondersteuning voor de opmaak van een plan ten voordele van alternatieve ontwikkeling in het 
stroomgebied van de Vilcabamba rivier – CEPRODER. 20.000 € 
  
PERU/AM-1819  
Versterking van institutionele en technische capaciteiten voor de bescherming van de collectieve 
rechten van de gemeenschappen en sociale organisaties uit de mijnbouwzone (Cusco, Puno en 
Apurímac) – CBC. 25.000 €. 
 
PERU/AM-1820  
Vorming van sociale leiders via de Escuela Hugo Echegaray – IBC. 25.000 €. 
 
PERU/AM-1829  
Organisatieversterking van CONACAMI via ondersteuning van hun nationaal congres voor de 
hernieuwing van het bestuur. 7.000 €. 
 
PERU/AM-1851  
Mijnbouw en collectieve rechten in de Zuidelijke Andes - COOPERACCION. 15.000 €. 
 
PERU/AM-1859  
Jongeren en hun visie op ontwikkeling in Apurimac  - TARPURISUNCHIS. 25.000 €. 
  
PERU-AM-1867 



Institutionele versterking van Comaru en de inheemse gemeenschappen in het Urubamba 
riviersysteem 25.000 € 
 
PERU/R276 

Participatieve ruimtelijke ordening en beheer van natuurlijke hulpbronnen in de Peruaanse Andes - CBC. 38.039 
€. Bijdrage DGD 29.417 €. 
 
PERU/F02 
Duurzame ontwikkeling in de streek van Cuatro Lagunas – ARARIWA. 60.000 €. Bijdrage DGD 
48.000 €. 
 
PERU/F03 
Versterking van democratie en participatief burgerschap - CEDEP AYLLU. 60.470 €. Bijdrage DGD 
48.376 €. Bijdrage provincie Vlaams Brabant 6.394 €. 
 
PERU/F04+C02 
Promotie en verdediging van de mensenrechten in de hoge Andes van Cusco – Vicaría de la 
Solidaridad Sicuani. 61.100 €. Bijdrage DGD 48.880 €.Inzet van 1 coöperant 
 
PERU/F05 + E142 
Bevorderen van inclusief beleid gericht op de realisatie van mensenrechten door strategische 
rechtszaken en actief burgerschap van inheemse vrouwen en mannen in rurale gebieden – IDL. 
70.000 €. Bijdrage DGD 56.000 € 
Bevorderen van consensus tussen lokale overheden en civiele maatschappij met het oog op beleid 
ten gunste van mensenrechten en tegen corruptie – IDL. 108.505 €. Bijdrage EC 80.241 € 
 
PERU/F07 
Versterken van boerenorganisaties in de provincie Cotabambas zodat zij de interculturele democratie 
van onderuit kunnen bevorderen – CBC. 45.000 € Bijdrage DGD 36.000 €   
 
PERU/F08 
Versterken van de capaciteiten van vrouwen voor het sociaal en politiek beheer van de regio 
Apurímac – CDH. 30.000 €. Bijdrage DGD 24.000 € 
 
PERU/F10 
Nationale campagne voor water als mensenrecht – GRUFIDES. 20.000 €. Bijdrage DGD 16.000 €. 
 

AZIE 
 
PALESTINA/ISRAEL 
 
PALESTINA/AZ-255  
Mensenrechtencampagne voor Palestijnse vluchtelingen - BADIL. 20.000 €. 
 
PALESTINA/AZ-348  
Circuskunst voor de Palestijnse bevolking. Kinderen en jongvolwassenen leren via circustechnieken 
basisvaardigheden aan als teamwork, gelijkheid en, het belangrijkste, vertrouwen. 20.000 €. 
 
PALESTINA/AZ-383  
Court Watch: kritische analyse van vonnissen van het Israëlisch Hooggerechtshof m.b.t. internationaal 
recht en de bezetting van de Palestijnse gebieden – HAMOKED. 30.000 €. 
 
PALESTINA/AZ-385  
Vermindering van schending van mensenrechten in Hebron door bewustmaking van de Israëlische 
bevolking via verhalen van ex-soldaten – Breaking the Silence. 30.000 €. 
 
PALESTINA/AZ-386  
Rechtenverdediging van kinderen in de bezette Palestijnse gebieden – DCI-Palestine. 20.000 €. 
 
PALESTINA/AZ-387  



Rechtenverdediging en belangenbehartiging van vrouwen in de bezette Palestijnse gebieden – 
WCLAC. 30.000 €. 
 
PALESTINA/F02 
Juridische verdediging en bescherming van de rechten van Arabische burgers van Israel met 
betrekking tot land en ruimtelijke planning – ADALAH. 45.000 €. Bijdrage DGD 36.000 €. 
 
PALESTINA/F03 
Juridische assistentie en publieke beleidsbeïnvloeding voor het Palestijnse recht op bewegingsvrijheid 
– GISHA. 60.000 €. Bijdrage DGD 48.000 €. 
 
PALESTINA/F04 
Jeugdtheater en drama in de bezette Palestijnse gebieden, om jongeren een kans te geven zich te 
ontwikkelen en radicalisering tegen te gaan – TDP. 60.000 €. Bijdrage DGD 48.000 €. 
 
PALESTINA/F05 
Institutionele steun aan de werking van ZOCHROT die de Israëlische samenleving op creatieve 
manier sensibiliseert over het ontstaan van de staat Israël en de noodlottige gevolgen daarvan voor 
veel Palestijnen, om tot een klimaat van verzoening te komen. 50.000 €. Bijdrage DGD 40.000 €. 
 

INTERCONTINENTAAL  
 
INTERCONTINENTAAL  
 
IKO/019  
Steun aan het Zuid-programma van Pax Christi Internationaal. 12.500 €. 
 
IKO/046  
Steun aan Fimcap, de internationale structuur van Chiro. 25.000 €. 
 
INTERCONT/040  
Steun aan de media-adviesorganisatie Catholic Media Council. 10.000 €. 
 
INTERCONT/173  
Opbouw van lobbystrategieën rond extractieve industrieën en de criminalisering van sociaal protest – 
CIDSE Latijns-Amerika. 20.000 €. 
 
INTERCONT/175  
Bijdrage in de werkingskosten van CIFCA, Europees lobbynetwerk voor Midden-Amerika. 10.000 €. 
 
INTERCONT/176 
Ondersteuning van de werking van COEH, het Europees netwerk voor politiek werk inzake Haïti t.a.v. 
de Europese Unie  5.000 € 
 
INTERCONT/177 
Steun  aan internationaal NGO trainings- en onderzoekscentrum  INTRAC 12.163 € 


