
 

 

 

 
 

 
                  December 2014 

Lieve familie, vrienden en kennissen, 

Voor sommigen onder jullie komt dit misschien als een verrassing, 

voor andere is het al lang geen nieuws meer... Begin december 

vertrokken wij met Fidesco naar Conakry in Guinée voor 1 jaar 

ontwikkelingswerk!  

 

Guinée, ook gekend als het vroegere Frans-Guinée, is gelegen in 

West-Afrika. Alhoewel het land vele natuurlijke rijkdommen 

heeft is het toch één van de armste ter wereld en staat het 

slechts 156e (van 177) op de Human Development Index. Het 

afgelopen jaar komt Guinée vooral in de media omwille van de 

ziekte Ebola (zie kader op achterzijde).  

 

Onze projecten 

Fidesco heeft als visie om vrijwilligers uit te zenden naar het 

project waar ze op basis van hun persoonlijke en professionele 

competenties het meest kunnen bijdragen. Zo werden wij 

uitgestuurd naar Conakry.  

 Kerlijn zal er verantwoordelijk zijn voor de apotheek van het 

dispensarium Saint-Gabriel de Matoto. En Thomas zal er instaan 

voor het uitwerken van een schoolpastoraal in de lagere en 

middelbare school Sainte Marie.  

Onze zorgeloze jeugd en de enorme studie- en 

ontwikkelingskansen, is een enorm geschenk dat ons tal van 

mogelijkheden biedt. Voor veel mensen zijn dergelijke kansen 

echter veel minder evident. Dat is dan ook onze drijfveer om ons 

in te zetten en een jaar op missie te vertrekken. We hopen dat 

we door ons werk een meerwaarde kunnen bieden in de lokale 

projecten. Naast het professionele aspect van onze missie hopen 

we een goede band te mogen opbouwen met de Guineanen: 

samen met hen werk, leven en geloof delen.  

 

GUINÉE 
 

Staatsvorm:  Republiek  
                            (onafhankelijkheid: 2 okt 1958) 

Bevolking:  11,5 miljoen  

Hoofdstad:  Conakry (2 miljoen inwoners) 

Munteenheid: Guinese Frank (1 € = 8800 FG) 

Taal:  frans (officieel), soussou ...   

Godsdienst:  85% Moslims, 8% Christenen,  
                            7% Animisten 

Wie is FIDESCO? 

 
Fidesco een internationale ngo die in 1981 op 
vraag van Afrikaanse bisschoppen door de 
gemeenschap Emmanuel opgericht werd.  

Reeds meer dan 30 jaar zendt Fidesco 
vrijwilligers uit naar de derde wereld, om er 
hun persoonlijke en professionele 
competenties in te zetten in humanitaire en 
ontwikkelingsprojecten, ten behoeve van de 
armen.   

Momenteel zijn er wereldwijd 170 
vrijwilligers met heel diverse achtergronden 
actief in 28 landen in Afrika, Amerika, Azië en 
het Midden-Oosten.  

www.fidesco-international.org 

Onze projecten 

Dispensarium Saint-Gabriel de Matoto 

www.stgabriel.matoto.fr 

*** 

Institut Sainte Marie Conakry 

www.saintemarieconakry.com 

Kerlijn en Thomas naar Guinée 



Word jij peter of meter?  

Alhoewel wijzelf als vrijwilligers vertrekken komen er natuurlijk 

heel wat kosten bij een dergelijke missie: vliegtuigtickets, 

verzekeringen, inentingen, verblijfskosten, administratieve 

opvolging… Fidesco zal deze kosten dragen: als Franse ngo wordt 

1/3 gesubsidieerd door de Franse overheid, maar voor 2/3 zijn 

ze afhankelijk van de vrijgevigheid van vele mensen. Ook jij kan 

op deze manier bijdragen aan onze missie.  

 

Hoe? 

Ondersteun onze missie met een maandelijkse of eenmalige gift. 

Vanaf € 10 per maand (of eenmalig equivalent) bezorgt Fidesco 

jou ons driemaandelijks missierapport waardoor je ons avontuur 

van nabij kan volgen en meebeleven.  

'Kleine giften' bestaan niet, we zijn dankbaar voor elke steun.  

 

Financiële ondersteuning voor onze missie is onmisbaar, maar 

natuurlijk ook zeer concreet en materieel. Graag vragen we jullie 

daarnaast ook om jullie morele ondersteuning: ons meedragen 

in gebed en met ons meeleven gedurende onze missie (af en toe 

een mailtje van het thuisfront kan wonderen doen).  

 

Hopelijk wil jij samen met ons deze missie meebeleven, 

 

Tot binnenkort en alvast énorm bedankt.  

 

 

Thomas en Kerlijn Vermeire-Van Assche 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

De projecten van Fidesco wereldwijd steunen kan door een gift over te maken op: 

Fidesco België 

IBAN: BE76310065020095, BIC : BBRUBEBB 

Vermelding: Thomas en Kerlijn Vermeire-Van Assche 

INFOBOX – Wat met ebola? 

 

Zoals jullie ongetwijfeld veelvuldig in de 
media hoorden is Guinée helaas ook één van 
de landen waar er op dit moment een ebola-
uitbraak woedt. De situatie op dit moment is 
zorgwekkend maar eerder stabiel, alhoewel 
dit snel kan veranderen. Het risico op 
besmetting is sterk afhankelijk van de regio 
en het soort werk dat men doet.  

Zowel Fidesco als wijzelf volgen de situatie via 
de diverse instanties nauwgezet op. 
Momenteel is de toestand in Conakry veilig 
genoeg om te vertrekken, maar de situatie 
kan veranderen. 

Mocht de situatie erger worden, en het virus 
zich dus verder verspreidt, zullen we 
terugkeren. In dat geval zal Fidesco voor ons 
op zoek gaan naar een nieuwe missie in een 
ander land.  

De huidige onzekere situatie weegt zeker ook 
op ons door, en we willen dan ook vragen om 
dit in jullie gebed mee op te nemen.  

Handig om weten... 

In België is uw gift fiscaal aftrekbaar vanaf 
€40 per jaar. 


