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Project info

De missie van Licht voor de Wereld
LICHT VOOR DE WERELD is een erkende Belgische ngo die in Afrika blindheid bestrijdt, de levenskwaliteit verbetert van personen met een visuele handicap en hun familie en opkomt voor hun
rechten.

Wat doet Licht voor de Wereld?
Armoede en handicap: een vicieuze cirkel
De hoofdoorzaak van blindheid is armoede. 90 procent van alle personen met een visuele beperking leeft in ontwikkelingslanden. Vaak
hebben deze mensen geen toegang tot medische zorg noch tot educatie en werk. Handicaps zijn veelal het gevolg van angst en bijgeloof, een
gebrek aan informatie, slechte hygiëne en een tekort aan gespecialiseerd medisch personeel en infrastructuur. De link tussen handicap en
armoede is duidelijk. Door de oorzaken aan te pakken, wil Licht voor de wereld deze vicieuze cirkel doorbreken.
LICHT VOOR DE WERELD ondersteunt lokale partners in DR Congo, Rwanda en Tanzania in de strijd tegen vermijdbare blindheid de integratie
van personen met een visuele beperking in de samenleving via educatie en de verdediging van hun rechten.

Interventies
Oogzorg
Niet minder dan 80 procent van de gevallen van blindheid en slechtziendheid kunnen voorkomen of genezen worden door relatief eenvoudige
en goedkope ingrepen. LICHT VOOR DE WERELD maakt kwaliteitsoogzorg toegankelijk voor de allerarmste mensen, onder meer door de
oprichting van oogziekenhuizen. De uitbouw ervan gebeurt steeds volgens hetzelfde duurzame, holistische model.
LICHT VOOR DE WERELD draagt bij aan preventie en behandeling van blindheid door het ondersteunen van:
Sensibilisering op het terrein, vroegtijdige opsporing en oogonderzoek
Behandelingen zoals operaties, geneesmiddelen, ...
Visuele therapie en de nazorg van geopereerde kinderen
Opleiding van lokaal medisch en administratief personeel
Optiekzaken met kwaliteitsbrillen aan betaalbare prijzen
Kwalitatief medisch materiaal.
bij kinderen en volwassenen door de inzet van mobiele klinieken en gemeenschapswerkers
Onderwijs voor kinderen met een visuele beperking
In de armste landen heeft naar schatting slechts twee procent van de kinderen met een beperking toegang tot onderwijs. De bestaande
onderwijsstructuren hebben geen of weinig voorzieningen om deze kinderen op te vangen. Bovendien rust er een groot stigma op personen
met een handicap. Een slechtziend kind wordt vaak als minderwaardig bestempeld en uitgesloten van onderwijs en het sociale leven.
Nochtans kunnen kleine veranderingen al een groot verschil maken. Als bijvoorbeeld een slechtziend kind vooraan in de klas mag zitten, kan het de lessen al veel beter volgen.
Van gespecialiseerd naar inclusief onderwijs
LICHT VOOR DE WERELD steunt onderwijsprogramma's voor blinde en slechtziende kinderen. Om de vooroordelen tegenover kinderen met een handicap te doorbreken, streeft de ivzw samen
met haar lokale partners naar inclusief onderwijs. Dit houdt in dat kinderen met een visuele beperking in hun gemeenschap schoollopen, samen met ziende leeftijdsgenoten. Indien nodig
krijgen de kinderen hulpmiddelen zoals een schrijfplank of een vergrootglas zodat ze de les goed kunnen volgen.
Voor blinde kinderen is er enkele jaren een speciaal programma voorzien waar ze onder andere braille leren lezen en schrijven. Daarna integreren ze in de klassen met ziende leeftijdsgenootjes
in een buurtschool. Gespecialiseerde leerkrachten ondersteunen zowel de leerlingen als hun ouders en leerkrachten bij deze integratie. In haar partnerland Tanzania hebben meer dan
vijfhonderd blinde en slechtziende kinderen toegang tot onderwijs dankzij de steun van Licht voor de wereld . In Lubumbashi, DR Congo, zijn er tot op heden 40 scholen waar een zestigtal
kinderen met een visuele beperking les volgen. Voor al deze kinderen is dit een eerste belangrijke stap om een plaats te verwerven in de samenleving.

Hoe kan jij Licht voor de Wereld helpen?
Financiële steun
Met 14 euro schenkt u eenhandtelescoopzodat een slechtziend kind het schoolbord kan zien.
Met 18,5 euro per maand stuurt u een blind kind een jaar lang naarschool.
Met 40 euro schenkt u een zichtreddende cataractoperatie aan een volwassene.
Met 135 euro schenkt u een zichtreddende cataractoperatie aan eenkind.

Vrijwilligers in België
LICHT VOOR DE WERELD ivzw is steeds op zoek naar mensen die op regelmatige basis of tijdens gerichte acties een handje kunnen toesteken.
animatie, informatie, sensibilisering: helpen om het werk van LICHT VOOR DE WERELD bekend te maken.
logistieke hulp bij evenementen en campagnes: voor personen die af en toe enkele uren vrij hebben, verborgen talenten hebben of hun kennis ter beschikking willen stellen.
fondsenwerving
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Algemene info
Raad van bestuur

Dirk Deceuninck (voorzitter), Staf Nietvelt, Martine Vandermeulen, Bert Van Wassenhove

Dagelijkse leiding

Isabelle Verhaegen

Opgericht in

1997

Gemiddeld aantal werknemers in voltijdse equivalenten (VTE)

9,8

Aantal vrijwilligers

6

Rekeningnummer(s)

BE95 5230 4029 2158 – TRIO BE BB - met vermelding ‘via donorinfo.be’

Fiscaal attest

Wordt uitgereikt voor giften die, binnen het kalenderjaar, een gecumuleerd bedrag van 40 €
bereiken

Nieuwsbrief

e-zine (driemaandelijks), tijdschrift (maandelijks)

Financiële info

2018
Audit info : Deze cijfers zijn afgeleid van de jaarrekening die door Clybouw, bedrijfsrevisoren IBR-IRE, werd gecontroleerd.

Kosten 2018

Opbrengsten 2018

Totaal = 3.589.547 € (100%)

Totaal = 3.990.320 € (100%)

Projecten, activiteiten excl. bezoldigingen60/61
Fondsenwervingskosten excl. bezoldigingen60/61
Informatie, sensibilisering en educatie excl. bezoldigingen60/61

2.036.343 €
479.926 €
77.793 €

Particuliere giften en bedrijfsmecenaat 73
Legaten73
Lidmaatschapsbijdragen73

1.838.008 €
830.558 €
0€

Algemene kosten excl. bezoldigingen61

252.785 €

Opbrengsten uit activiteiten, sponsoring of evenementen70

22.564 €

Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen62

636.001 €

Opbrengsten uit dienstverleningen aan de begunstigden70

0€

Afschrijvingen en waardeverminderingen630/634
Voorzieningen voor risico's en kosten635/638
Andere bedrijfskosten, belastingen64/67
Financiële kosten65
Uitzonderlijke kosten66

Totaal kosten 2018

75.519 €
0€
6.190 €
24.989 €
0€

3.589.547 €

Overheidssubsidies73
Tombola 70

1.285.736 €
0€

Andere bedrijfsopbrengsten74

3.011 €

Financiële opbrengsten75

9.526 €

Uitzonderlijke opbrengsten76

Totaal opbrengsten 2018

917 €

3.990.320 €

Saldo van het boekjaar : 400.773 €

Activa 2018
Vaste activa 20/28

Passiva 2018
710.418 €

Eigen vermogen10/15

Vlottende activa 29/58

2.709.214 €

Schulden en voorzieningen16/49

Totaal activa 2018

3.419.631 €

Totaal passiva 2018

2.695.011 €
724.621 €

3.419.631 €

Het beschikbare bedrag op 31/12/2018 bedraagt 1.984.593 €. Het beschikbare bedrag wordt gedefinieerd als het verschil tussen de vlottende activa en de som van de schulden en voorzieningen.
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2017
Audit info : Deze cijfers zijn afgeleid van de jaarrekening die door Clybouw, bedrijfsrevisoren IBR-IRE, werd gecontroleerd.

Kosten 2017

Opbrengsten 2017

Totaal = 3.205.610 € (100%)

Totaal = 4.277.156 € (100%)

Projecten, activiteiten excl. bezoldigingen60/61
Fondsenwervingskosten excl. bezoldigingen60/61
Informatie, sensibilisering en educatie excl. bezoldigingen60/61
Algemene kosten excl. bezoldigingen61
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen62
Afschrijvingen en waardeverminderingen630/634
Voorzieningen voor risico's en kosten635/638

1.808.108 €
420.216 €
83.320 €

Particuliere giften en bedrijfsmecenaat 73

1.782.665 €

Legaten73

1.185.015 €

Lidmaatschapsbijdragen73

0€

270.836 €

Opbrengsten uit activiteiten, sponsoring of evenementen70

21.164 €

572.043 €

Opbrengsten uit dienstverleningen aan de begunstigden70

0€

27.096 €

Overheidssubsidies73

0€

Tombola 70

1.276.260 €
0€

Andere bedrijfskosten, belastingen64/67

6.093 €

Andere bedrijfsopbrengsten74

3.295 €

Financiële kosten65

17.897 €

Financiële opbrengsten75

8.757 €

Uitzonderlijke kosten66

Totaal kosten 2017

0€

3.205.610 €

Uitzonderlijke opbrengsten76

Totaal opbrengsten 2017

0€

4.277.156 €

Saldo van het boekjaar : 1.071.546 €

Activa 2017
Vaste activa 20/28

Passiva 2017
834.396 €

Eigen vermogen10/15

Vlottende activa 29/58

2.213.920 €

Schulden en voorzieningen16/49

Totaal activa 2017

3.048.316 €

Totaal passiva 2017

2.294.239 €
754.078 €

3.048.317 €

Het beschikbare bedrag op 31/12/2017 bedraagt 1.459.842 €. Het beschikbare bedrag wordt gedefinieerd als het verschil tussen de vlottende activa en de som van de schulden en voorzieningen.
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2016
Audit info : Deze cijfers zijn afgeleid van de jaarrekening die door Clybouw, bedrijfsrevisoren IBR-IRE, werd gecontroleerd.

Kosten 2016

Opbrengsten 2016

Totaal = 3.282.680 € (100%)

Totaal = 3.246.878 € (100%)

Projecten, activiteiten excl. bezoldigingen60/61
Fondsenwervingskosten excl. bezoldigingen60/61

2.078.256 €
425.340 €

Particuliere giften en bedrijfsmecenaat 73
Legaten73

2.123.567 €
214.864 €

Informatie, sensibilisering en educatie excl. bezoldigingen60/61

78.480 €

Lidmaatschapsbijdragen73

Algemene kosten excl. bezoldigingen61

92.580 €

Opbrengsten uit activiteiten, sponsoring of evenementen70

1.331 €

550.479 €

Opbrengsten uit dienstverleningen aan de begunstigden70

0€

Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen62
Afschrijvingen en waardeverminderingen630/634
Voorzieningen voor risico's en kosten635/638

27.742 €
0€

Overheidssubsidies73
Tombola 70

0€

902.442 €
0€

Andere bedrijfskosten, belastingen64/67

6.589 €

Andere bedrijfsopbrengsten74

3.068 €

Financiële kosten65

23.213 €

Financiële opbrengsten75

1.606 €

Uitzonderlijke kosten66

Totaal kosten 2016

0€

3.282.680 €

Uitzonderlijke opbrengsten76

Totaal opbrengsten 2016

0€

3.246.878 €

Saldo van het boekjaar : -35.802 €

Activa 2016
Vaste activa 20/28
Vlottende activa 29/58

Totaal activa 2016

Passiva 2016
387.018 €
1.317.764 €

1.704.782 €

Eigen vermogen10/15
Schulden en voorzieningen16/49

Totaal passiva 2016

1.222.692 €
482.090 €

1.704.782 €

Het beschikbare bedrag op 31/12/2016 bedraagt 835.674 €. Het beschikbare bedrag wordt gedefinieerd als het verschil tussen de vlottende activa en de som van de schulden en voorzieningen.
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2015
Audit info : Deze cijfers zijn afgeleid van de jaarrekening die door Clybouw, bedrijfsrevisoren IBR-IRE, werd gecontroleerd.

Kosten 2015

Opbrengsten 2015

Totaal = 3.484.593 € (100%)

Totaal = 3.665.880 € (100%)

Projecten, activiteiten excl. bezoldigingen60/61
Fondsenwervingskosten excl. bezoldigingen60/61
Informatie, sensibilisering en educatie excl. bezoldigingen60/61
Algemene kosten excl. bezoldigingen61
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen62
Afschrijvingen en waardeverminderingen630/634
Voorzieningen voor risico's en kosten635/638
Andere bedrijfskosten, belastingen64/67
Financiële kosten65
Uitzonderlijke kosten66

Totaal kosten 2015

2.188.133 €
401.979 €
78.748 €

Particuliere giften en bedrijfsmecenaat 73
Legaten73
Lidmaatschapsbijdragen73

2.572.342 €
246.499 €
0€

193.650 €

Opbrengsten uit activiteiten, sponsoring of evenementen70

4.874 €

561.846 €

Opbrengsten uit dienstverleningen aan de begunstigden70

0€

32.978 €
0€
5.876 €
21.381 €
0€

3.484.593 €

Overheidssubsidies73
Tombola 70
Andere bedrijfsopbrengsten74
Financiële opbrengsten75
Uitzonderlijke opbrengsten76

Totaal opbrengsten 2015

824.905 €
0€
3.536 €
13.724 €
0€

3.665.880 €

Saldo van het boekjaar : 181.287 €

Activa 2015
Vaste activa 20/28

Passiva 2015
414.760 €

Eigen vermogen10/15

1.258.494 €

Vlottende activa 29/58

1.889.358 €

Schulden en voorzieningen16/49

1.045.625 €

Totaal activa 2015

2.304.118 €

Totaal passiva 2015

2.304.118 €

Het beschikbare bedrag op 31/12/2015 bedraagt 843.734 €. Het beschikbare bedrag wordt gedefinieerd als het verschil tussen de vlottende activa en de som van de schulden en voorzieningen.
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2014
Audit info : Deze cijfers zijn afgeleid van de jaarrekening die door Clybouw, bedrijfsrevisoren IBR-IRE, werd gecontroleerd.

Kosten 2014

Opbrengsten 2014

Totaal = 2.842.499 € (100%)

Totaal = 3.100.559 € (100%)

Projecten, activiteiten excl. bezoldigingen60/61
Fondsenwervingskosten excl. bezoldigingen60/61
Informatie, sensibilisering en educatie excl. bezoldigingen60/61
Algemene kosten excl. bezoldigingen61
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen62
Afschrijvingen en waardeverminderingen630/634
Voorzieningen voor risico's en kosten635/638
Andere bedrijfskosten, belastingen64/67
Financiële kosten65
Uitzonderlijke kosten66

Totaal kosten 2014

1.646.008 €
428.212 €
36.132 €

Particuliere giften en bedrijfsmecenaat 73
Legaten73
Lidmaatschapsbijdragen73

2.216.840 €
338.716 €
0€

176.458 €

Opbrengsten uit activiteiten, sponsoring of evenementen70

25.240 €

498.317 €

Opbrengsten uit dienstverleningen aan de begunstigden70

0€

23.414 €
0€
5.718 €
28.239 €
0€

2.842.499 €

Overheidssubsidies73
Tombola 70

506.909 €
0€

Andere bedrijfsopbrengsten74

2.945 €

Financiële opbrengsten75

9.909 €

Uitzonderlijke opbrengsten76

Totaal opbrengsten 2014

0€

3.100.559 €

Saldo van het boekjaar : 258.060 €

Activa 2014
Vaste activa 20/28
Vlottende activa 29/58

Totaal activa 2014

Passiva 2014
410.667 €
1.363.967 €

1.774.634 €

Eigen vermogen10/15
Schulden en voorzieningen16/49

Totaal passiva 2014

1.077.206 €
697.427 €

1.774.634 €

Het beschikbare bedrag op 31/12/2014 bedraagt 666.540 €. Het beschikbare bedrag wordt gedefinieerd als het verschil tussen de vlottende activa en de som van de schulden en voorzieningen.
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2013
Audit info : Deze cijfers zijn afgeleid van de jaarrekening die door Clybouw, bedrijfsrevisoren IRE-IBR, werd gecontroleerd.

Kosten 2013

Opbrengsten 2013

Totaal = 2.686.806 € (100%)

Totaal = 2.660.152 € (100%)

Projecten, activiteiten excl. bezoldigingen60/61

1.215.220 €

Particuliere giften en bedrijfsmecenaat 73

Fondsenwervingskosten excl. bezoldigingen60/61

479.701 €

Legaten73

Informatie, sensibilisering en educatie excl. bezoldigingen60/61

48.366 €

Lidmaatschapsbijdragen73

Algemene kosten excl. bezoldigingen61

284.042 €
62

Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen

Afschrijvingen en waardeverminderingen630/634
Voorzieningen voor risico's en kosten635/638
Andere bedrijfskosten, belastingen64/67
Financiële kosten65
Uitzonderlijke kosten

Totaal kosten 2013

50.075 €
0€

Opbrengsten uit activiteiten, sponsoring of evenementen70
70

605.334 €

Opbrengsten uit dienstverleningen aan de begunstigden

28.229 €

Overheidssubsidies73

0€
5.948 €
19.967 €

66

2.177.654 €

0€

2.686.806 €

155.428 €
0€
262.420 €

Tombola 70

0€

Andere bedrijfsopbrengsten74

6.934 €

Financiële opbrengsten75

7.141 €
76

Uitzonderlijke opbrengsten

Totaal opbrengsten 2013

500 €

2.660.152 €

Saldo van het boekjaar : -26.654 €

Activa 2013

Passiva 2013

Vaste activa 20/28

434.081 €

Eigen vermogen10/15

819.146 €

Vlottende activa 29/58

1.077.357 €

Schulden en voorzieningen16/49

692.292 €

Totaal activa 2013

1.511.438 €

Totaal passiva 2013

1.511.438 €

Het beschikbare bedrag op 31/12/2013 bedraagt 385.065 €. Het beschikbare bedrag wordt gedefinieerd als het verschil tussen de vlottende activa en de som van de schulden en voorzieningen.
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2012
Audit info : Deze cijfers zijn afgeleid van de jaarrekening die door Clybouw, bedrijfsrevisoren, werd gecontroleerd.

Kosten 2012

Opbrengsten 2012

Totaal = 2.924.571 € (100%)

Totaal = 2.614.754 € (100%)

Projecten, activiteiten excl. bezoldigingen60/61
Fondsenwervingskosten excl. bezoldigingen60/61
Informatie, sensibilisering en educatie excl. bezoldigingen60/61
Algemene kosten excl. bezoldigingen61
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen62
630/634

Afschrijvingen en waardeverminderingen

Voorzieningen voor risico's en kosten635/638

1.498.098 €
478.065 €
0€

Particuliere giften en bedrijfsmecenaat 73
Legaten73

2.174.740 €
42.647 €

Lidmaatschapsbijdragen73

0€

128.595 €

Opbrengsten uit activiteiten, sponsoring of evenementen70

41.502 €

656.114 €

Opbrengsten uit dienstverleningen aan de begunstigden70

0€

21.295 €
0€

Overheidssubsidies

73

Tombola 70

250.610 €
0€

Andere bedrijfskosten, belastingen64/67

95.017 €

Andere bedrijfsopbrengsten74

78.773 €

Financiële kosten65

47.387 €

Financiële opbrengsten75

23.655 €

Uitzonderlijke opbrengsten76

2.827 €

Uitzonderlijke kosten66

Totaal kosten 2012

0€

2.924.571 €

Totaal opbrengsten 2012

2.614.754 €

Saldo van het boekjaar : -309.817 €

Activa 2012

Passiva 2012

Vaste activa 20/28

440.412 €

Eigen vermogen10/15

845.800 €

Vlottende activa 29/58

982.217 €

Schulden en voorzieningen16/49

576.829 €

Totaal activa 2012

1.422.629 €

Totaal passiva 2012

1.422.629 €

Het beschikbare bedrag op 31/12/2012 bedraagt 405.388 €. Het beschikbare bedrag wordt gedefinieerd als het verschil tussen de vlottende activa en de som van de schulden en voorzieningen.
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