
Bij het afsluiten van dit activiteitenverslag bedanken we 
iedereen die actief meewerkte aan het opstellen ervan: 
dank voor de interviews, verslagen, het beeldmateriaal, 
cijfers, correcties, ... zonder u zou deze publicatie 
onvolledig zijn geweest.

Met de steun van onze milde schenkers, sponsors, 
stichtingen, diverse subsidiërende overheden, 
gemeentebesturen, ... kwam dit activiteitenverslag tot 
stand. Onze oprechte dank daarvoor.

Geef iedereen waar hij recht op heeft, voor zo ver 
je dat kan.
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Beste vrienden en sponsors,

Het Leger des Heils staat ten dienste van de Belgische 

bevolking. Wij willen u graag deelgenoot maken van een 

aantal activiteiten en acties waar we in 2019 bij betrokken 

waren.

Bij het schrijven van dit voorwoord worden we ingehaald 

door de Covid-19 pandemie, die ons uitdaagt tot 

inventiviteit om tegemoet te komen aan de wijzigende 

behoeften van de mensen. Het medeleven en de drang 

om mensen in nood te helpen komt voort uit ons geloof : 

‘Hart voor God, hand voor de mens’.

De verscheidenheid in onze inspanningen en activiteiten 

kan voor sommigen verrassend overkomen.

Opvangcentra voor daklozen, vluchtelingen en 

migranten; een huis voor moeders met kinderen; een 

kindertehuis; voedselbedeling in het hele land; een 

schuldbemiddelingsdienst; gemeenschapswerk met 

kinderen en ouderen maar ook vrouwengroepen; 

bewustmaking en opleiding in de strijd tegen mensenhandel; 

kinderkampen en retraites voor volwassenen; 

tweedehands kledingwinkels; Europese afdeling European 

Affairs Advocacy; en natuurlijk de openbare christelijke 

samenkomsten. En meer.

Onze dagdagelijkse inspanningen worden gezien als onze 

bijdrage aan de SDG’s (UN Sustainable Development Goals 

– doelstellingen voor duurzame ontwikkeling). De VN heeft 

in de hele wereld ontwikkelingsdoelstellingen vastgesteld 

om de levenskwaliteit van de meest behoeftigen in de 

wereld te helpen verbeteren. Dit omvat ook Europa en 

België.

Samen met onze partners, vrienden en sponsors zijn we 

trots dat we ons steentje kunnen bijdragen.

Mensenrechten maken deel uit van Gods plan om de 

mensheid respectvol en waardig te laten samenleven.

We hopen dat dit verslag ons standpunt zal verduidelijken 

en u zal aanmoedigen om samen met ons van deze wereld 

een betere plek te maken, in de naam van Christus.

God zegene u.

Mike & Ruth Stannett  (Majoors)
Verantwoordel i jken,  Belg ië
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• Korps Antwerpen
Aalmoezniersstraat 54, 2000 Anvers

• Korps Brussel-Centraal
Nieuwe Graanmarkt 33, 1000 Brussel 

• Korps Brussel-II 
Tensboschstraat 122A, 1050 Brussel

• Korps Forchies 
Rue Emile Vandervelde 83, 6141 Forchies-la-Marches

• Korps Jumet
Rue Louis Biernaux 111/113, 6040 Jumet

• Korps Luik
Quai des Ardennes 192, 4032 Liège

• Korps Quaregnon 
Rue Monsville 47, 7390 Quaregnon
met activiteiten in Mons, Rue du Béguinage 18

• Korps Seraing 
Rue du Canal 15, 4100 Seraing

• Korps Verviers
Rue Thil Lorrain 11, 4800 Verviers 

    EEN LEGER  

Wij zien voor de 21e eeuw een door God in het 

leven geroepen en met de Geest vervuld Leger. 

Overtuigd van onze roeping gaan wij gezamenlijk 

voort.

    EEN BOODSCHAP
 
Met de levensveranderende boodschap 

van Jezus die vrijheid, vrede en leven 

schenkt.

    EEN MISSIE
 
In een wereld van lijdende, gebroken, 

eenzame, arme, ontrechte en verloren 

mensen willen wij alles doen om hen in liefde 

te bereiken.
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Onze motivatie is afkomstig uit 
de laatste toespraak van William Booth, 
uitgesproken op 9 mei 1912 : 

“ Zolang er nog vrouwen huilen, zal ik strijden.

Zolang er nog kinderen honger lijden, zal ik strijden.

Zolang er nog mannen naar de gevangenis gaan,

erin en eruit, erin en eruit, zal ik strijden.

Zolang er nog één verslaafde is, zolang er nog één

meisje verloren op straat loopt, zal ik strijden.

Zolang er nog één mens het licht van God

niet heeft gezien, zal ik strijden,

strijden tot het bittere eind. “

Onze geschiedenis
 Lenigen van zowel de ziel als materiele noden.

Het Leger des Heils is ontstaan tijdens de industriële revolutie in 

de buitenwijken van Oost-Londen. William Booth (*1829-1912), 

de Engelse stichter, groeide op in Nottingham (in de Midlands, 

het centrum van Engeland). Zijn vader, ondernemer, wilde van 

hem een «gentleman» maken maar door financiële moeilijkheden 

was hij verplicht om het onderwijs te stoppen en William te laten 

werken bij een pandjeshuis. Tijdens zijn jeugd ontdekt William 

de methodistische Kerk waar hij beslist om Jezus-Christus 

te volgen. Hij wordt dominee (methodist) met een bijzondere 

roeping om het volk te evangeliseren.

Samen met zijn echtgenote Catherine constateert William dat 

mensen in een onstabiele situatie niet naar de kerk komen. Dus 

besluit hij om de Kerk naar de straat te brengen! Zijn principe: 

zowel zorgen voor de geestelijke honger als maatschappelijke 

wantoestanden bestrijden.

Pas toen de naam The Christian Mission in 1878 werd veranderd 

in The Salvation Army (Leger des Heils) begon het werk van 

Booth zichtbaar vruchten af te werpen in het Verenigd Koninkrijk 

en in het buitenland. In België werd in 1889 in Mechelen de 

eerste samenkomst gehouden.

Het Leger des Heils is internationaal vertegenwoordigd in 131 

landen. Het Internationale Hoofdkwartier is gevestigd in Londen 

en wordt geleid door Generaal Brian Peddle. 
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De belangrijkste missie van het Leger des Heils is zowel 

geestelijk als sociaal. De 9 christelijke gemeenschappen 

dragen de spirituele waarden uit door middel van evangelisatie, 

met zorg voor het gemeenschapsleven van de christenen 

die hun gemeenten bezoeken. Door hun sociale acties ten 

gunste van de meest behoeftigen wordt het Evangelie van 

Jezus Christus ook verkondigd om lichamelijke, geestelijke, 

sociale of geestelijke nood te verlichten zonder onderscheid.

Talrijke activiteiten, van de zondagse samenkomst, via het 

helpen van relaties en bijbelstudie, tot gebedsbijeenkomsten 

en evangelisatiezendingen vinden daar plaats. Er zijn ook 

verschillende muziekgroepen, evenementen voor kinderen, 

vrouwen, ouderen, geïsoleerde mensen... om nog maar 

te zwijgen van sociale acties zoals de verdeling van 

voedselpakketten, oudejaarsmaaltijden, nachtsoep, ... 

De vijf opvangcentra en de twee diensten van openbaar 

nut zijn gelegen in het Brusselse en voeren allemaal 

een dagelijkse strijd in het begeleiden van en de 

terugkeer in de maatschappij van hun begunstigden.

De 5 opvangcentra en de twee diensten van openbaar nut, 

allen gevestigd in Brussel, zijn dagelijks bezig met een strijd om 

te ondersteunen en de terugkeer in de maatschappij van hun 

begunstigden. Sociale acties is ook een belangrijk terrein van 

het Leger des Heils. In het kader van onze diensten streven 

we een christelijke aanpak na. Er is pastorale begeleiding 

beschikbaar en wordt door iedereen gewaardeerd. We 

willen iedereen reden geven om in de toekomst te geloven.

Onze actie richt zich vooral op de gebieden begeleiding, 

onderwijs en integratie. Bovenal willen we elke persoon in 

staat stellen om zijn of haar volledige potentieel als persoon 

te realiseren. De identiteit en specificiteit van elke persoon 

berust echter in het bijzonder op zijn of haar bijzonderheden 

die hem of haar anders maken dan anderen. Het is op dit 

principe dat we ons werk willen opbouwen. We staan ter 

beschikking van de begunstigen, maar ook van hun familie, 

emotionele, educatieve, school-, medische en relationele 

entourage, om hen te ondersteunen in hun inspanningen 

om hun leven te onderhouden en weer op te bouwen.

We willen leven in partnerschap met de mensen die we 

opvangen door :

- in hun behoeften te voorzien

- hen te motiveren

- hen te ondersteunen in hun doelstelling(en)

- het versterken van hun zelfvertrouwen en gevoel van 

eigenwaarde

- werken aan zelfvoorziening

Samen met bewoners, hun naaste omgeving en professionals 

streven we gemeenschappelijke doelen na. Dit is de reden 

voor onze samenwerking en de voorwaarde voor onze 

wederzijdse vervulling. Elkaar erkennen als partner betekent 

dat we elkaars verantwoordelijkheden respecteren, onze eigen 

verantwoordelijkheid nemen en het beste werk samen willen doen. 

Dit houdt in dat de bewoner (en zijn vertegenwoordigers) absoluut 

een actieve en centrale rol moet spelen in dit partnerschap.

Onze missie
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Uitgaven

Inkomsten Leger des Heils
Sociale 
Werken

Leger des Heils
Sociale 
Werken

Leger des Heils
Sociale 
Werken

2019 2019 2018 2018 2017 2017

Kerstpotten  15 326,73 €  15 091,16 €  19 712,05 € 

Collectes tijdens 
de diensten

 37 202,05 €  38 760,63 €  41 533,53 € 

Ledenbijdrage 60 160,37€  58 495,88 €  61 064,02 € 

Nalaten-
schappen

 796 789,80 €  46 582,69 €  1 734 966,35 €  3 352,73 €  946 677,71 €  9 606,51 € 

Verkoop 
tweedehands

 38 319,32 €  156 618,65 €  41 431,92 €  159 080,65 €  39 008,00 €  246 944,09 € 

Mecenaat 
Koning 
Boudewijn-
stichting

 15 300,00 €   16 000,00 €  8 000,00 € 

Giften  20 744,57 €  167 026,06 €  12 713,59 €  144 089,06 €  17 814,41 €  160 109,19 € 

Subsidies  2 784 516,00 €  2 815 346,00 €  2 692 453,00 € 

Totaal  968 542,84 €  3 170 043,40 €  1 901 459,53 €  3 137 868,44 €  1 125 809,72 €  3 117 112,79 € 

Totaal voor beide 
vzw’s :

 4 138 586,24 € 
Totaal voor beide 

vzw’s :
 5 039 327,97 € 

Totaal voor beide 
vzw’s :

 4 242 922,51 € 

Het is duidelijk dat het Leger des Heils niet afzonderlijk werkt, 

maar wordt gesteund door vele partners, vrienden, sponsors en 

sympathisanten. Zonder hen zouden we ons werk niet kunnen 

uitvoeren. Het Leger des Heils wordt op veel verschillende 

manieren gefinancierd. Onze professionele sociale diensten 

worden voornamelijk gesubsidieerd door verschillende 

overheden, maar ook door een aantal giften. Het werk van onze 

christelijke gemeenten en ons gemeenschapscentrum wordt 

gefinancierd door bijdragen van onze leden, openbare donaties, 

legaten, materialen en steun van verschillende filantropische 

stichtingen. In 2019 ontvingen we onverkochte goederen van 

grote merken wat betreft voeding, kleding en persoonlijke 

hygiëne producten. 

We willen iedereen bedanken die ons werk in 2019 heeft 

gesteund: “Samen zijn we één”.

Leger des Heils
Sociale 
Werken

Leger des Heils
Sociale 
Werken

Leger des Heils
Sociale 
Werken

2019 2019 2018 2018 2017 2017

Werkings- 
kosten

 919 287,00 €  2 284 863,00 €  971 040,00 €  2 329 202,00 €  1 156 030,00 €  2 637 291,00 €

Lonen
en
sociale lasten

 1 054 872,00 €  4 642 744,00 €  1 028 971,00 €  4 521 121,00 €  937 481,00 €  4 603 061,00 €

Afschrijvingen  199 230,00 €  137 577,00 €  450 817,00 €  163 992,00 €  411 139,00 €  143 161,00 €

Belastingen  74 366,00 €  7 246,00 €  91 228,00 €  4 983,00 €  125 954,00 €  6 780,00 €

Financiële 
onkosten

 61 516,00 €  4 940,00 €  42 837,00 €  4 075,00 €  98 619,00 €  6 516,00 €

Totaal  2 309 271,00 €  7 077 370,00 €  2 584 893,00 €  7 023 373,00 €  2 729 223,00 €  7 396 809,00 €

Totaal voor beide 
vzw’s :

 9 386 641,00 €
Totaal voor beide 

vzw’s:
 9 608 266,00 €

Totaal voor beide 
vzw’s :

10 126 032,00 €
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272 510112 856

7462 150 203

362
108
29aantal leden 

van onze 
geloofsgemeenschap.

bedienden.

 is het aantal vrijwilligers 
actief binnen onze sociale 
instellingen.

Onze 9 geloofsgemeenschappen (korpsen) bestaande uit 

362 leden, 16 officieren (voorgangers) en 2 korpsassistenten 

hebben :

· 10802 voedselpakketten bedeeld

· 10405 maaltijden voorbereid en geserveerd (in hun lokalen en 

op straat)

· 6876 mensen begeleid zowel op geestelijk, moreel vlak als 

administratief. Het komt regelmatig voor dat de leden van de 

gemeenschap of de begunstigden van de sociale dienst andere 

noden hebben dan alleen op materieel vlak. ……..,het lijden 

verlichten, op zoek gaan naar oplossingen door ze te verwijzen 

naar professionele ondersteuning wanneer de situatie met onze 

capaciteiten niet meer aankunnen, maakt ook deel uit van onze 

acties.

· Niet minder dan 150 kinderen en jongeren namen deel aan 

onze activiteiten, al dan niet religieus, zoals zondagschool, 

animaties, scout,…

· Rond de 96 geïsoleerde mensen wekelijks bijeen gebracht 

(de meerderheid zijn dames). Op het programma van deze 

ontmoetingen staan gesprekken, debatten, gezelschapsspelen, 

uitstappen,…

De volledige lijst van al onze activiteiten kunt u terugvinden op 

onze website www.legerdesheils.be

Onze 5 maatschappelijke centra hebben 339 bewoners 

(mannen, vrouwen en kinderen) opgevangen en begeleid. Hun 

onthaal resulteert in het volgende:

· 112.856 overnachtingen

· 261.684 maaltijden

· 110 personeelsleden

· 160 recreatieve avonden

· 29 vrijwilligers

Twee diensten van openbaar nut, gekend als dienst Begeleiding 

aan huis en de dienst Schuldbemiddeling, hebben:

· 97 personen begeleid met administratieve zaken

· 421 maaltijden bediend

· 43 recreatieve avonden georganiseerd

De dienst Familiehulp bestaat uit 2 betaalde werkkrachten 

en 8 vrijwilligers. Deze deel dienst alleen al deelt 6014 

voedselpakketten uit aan 250 families (deze vertegenwoordigen 

± 1.000 personen) op 4 dagen per week.

personen werden
begeleid ... kinderen.

... waarvan

recreatieve avonden 
werden georganiseerd

aangeboden maaltijdentotaal aantal overnachtingen

10 802
voedselpakketten werden uitgedeeld.
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Een totaalbeeld van het Leger des Heils

Algemene 
Vergadering Raad van Bestuur Algemene Directie

Sociaal

Winkel 
Antwerpen

De Foyer

Immobiliën

Antwerpen

Foyer 
George 
Motte

Opsporingen

Brussel-
Centraal

Clair Matin

PR

Brussel-II

Huis voor 
Moeder en Kind

Fondsenwerving

Communicatie

Financiën

Forchies

Foyer Selah

Boekhouding

Maatschappij 
en gezin

Jumet

Familiehulp

Pastorale 
Zorg

Villa 
Meyerbeer

Jeugd

Redactie

Luik

Schuldbemiddeling/
Begeleiding aan Huis

Seraing

QuaregnonAu Fil de l’Autre

Verviers

Evangelisatie

Secretariaat RHK

Onze vereniging is voortdurend in ontwikkeling in navolging 

van nieuwe behoeften in de samenleving. Het is niet zelden 

dat economische gebeurtenissen, politieke beslissingen, 

natuurrampen, ... de doelgroep van de verschillende diensten 

doet veranderen. Inderdaad, steeds meer vluchtelingen kloppen 

aan bij onze centra. Het personeel en vrijwilligers delen niet 

alleen de maaltijden uit aan de daklozen, maar ook aan hele 

gezinnen. We passen ons voortdurend aan de behoeften van 

elke individu aan.

De invraagstelling van ons beleid kan tot nieuwe beslissingen 

leiden, tot aanpassing van onze strategie, tot het afbouwen van 

projecten om andere voorstellen te ontwikkelen die aangepast, 

meer up-to-date en actief ingrijpen.

Naast de subsidies van de overheden moeten we voortdurend 

nadenken over een nieuwe aanpak om potentiële sponsors te 

bereiken. Het is een permanente zoektocht naar mensen met 

het hart op de juiste plaats, die gevoelig zijn voor onze noden, 

het gebrek aan materiële middelen van onze vereniging. Eén 

van de belangrijkste doelstellingen is continuïteit in de opleiding 

van het personeel om met de wijzigende situaties te kunnen 

omgaan. 
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De doelstellingen voor duurzame ontwikkeling, die formeel 

“Het Programma Duurzame Ontwikkeling voor 2030” worden 

genoemd, zijn een reeks doelstellingen die de VN-leden in 2015 

zijn overeengekomen en die tegen 2030 moeten worden bereikt.

De doelstellingen van duurzame ontwikkeling zijn een universele 

oproep tot actie om de armoede uit te roeien, de planeet te 

beschermen en het leven en de kansen van mensen overal 

te verbeteren. Het Leger des Heils erkent dat maatschappelijk 

werk en sociale rechtvaardigheid een essentieel onderdeel zijn 

van Gods plan om Zijn wereld te redden.

Daarom worden er over de hele wereld veel acties ondernomen 

om ervoor te zorgen dat het Leger des Heils door middel van 

concrete acties deelneemt aan deze strijd.

DUURZAME

BJECTIEVEN
ONTWIKKELING

Doelstellingen voor 
duurzame ontwikkeling

VERANTWOORDE
CONSUMPTIE
EN PRODUCTIE

WAARDIG WERK
EN ECONOMISCHE
GROEI

ONGELIJKHEID 
VERMINDEREN

GEEN 
ARMOEDE

GEEN
HONGER

GOEDE
GEZONDHEID
EN WELZIJN

KWALITEITS-
ONDERWIJS

GENDER-
GELIJKHEID

SCHOON WATER
EN SANITAIR

BETAALBARE
EN DUURZAME
ENERGIE

INDUSTRIE,
INNOVATIE EN
INFRASTRUCTUUR

DUURZAME 
STEDEN EN 
GEMEENSCHAPPEN

KLIMAATACTIE LEVEN 
IN HET WATER

LEVEN
OP HET LAND

VREDE,
VEILIGHEID EN
STERKE PUBLIEKE
DIENSTEN

PARTNERSCHAP OM
DOELSTELLINGEN
TE BEREIKEN
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De pandemie heeft een diepgaande impact gehad op 

alle aspecten van ons leven en heeft in vele opzichten 

verschillende kwetsbare groepen in België getroffen. 

Sociale diensten, al dan niet onder de vleugels van 

de overheid, hebben op de crisis gereageerd door te 

vernieuwen, door te reageren op dringende behoeften en 

door een realistisch beleid en regelgeving na te streven 

zodat de meest kwetsbare personen deze maal niet 

uitgesloten worden.

 
Daklozen, migranten, gezinnen in zorgelijke situaties en 

vele andere burgers zijn het slachtoffer geworden van de 

huidige limieten van onze sociale zekerheid. Aan sommige 

noodsituaties is verholpen, waaronder de omvorming van hotels 

tot opvangcentra voor daklozen na enkele onzekere weken, een 

vlotte ter beschikking stellen van mondmaskers, desinfecterende 

handgel, handschoenen en voedselpakketten. Toch kon er 

niet worden voorzien in alle behoeften. De verwoestende 

economische gevolgen van de lockdown hebben de armen het 

hardst getroffen. Velen waren niet in staat om van huis uit te 

werken, maar werden beschouwd als essentiële werknemers 

en werden daarom meer blootgesteld aan het virus, ontslagen 

en afhankelijk gemaakt van al dan niet beschikbare hulp van de 

overheid.

 

Ook grote gezinnen hebben de gevolgen van de crisis gevoeld, 

omdat ze geen toegang hadden tot de technologie die nodig is 

om hun kinderen de schoollessen te laten volgen en niet meer 

kunnen profiteren van gratis maaltijden (of aan verminderde 

prijs) op school. De daklozen zijn ook sterk getroffen door de 

crisis als gevolg van de sluiting van de voedseldistributie die 

gewoonlijk door solidariteitsverenigingen en restaurants wordt 

aangeboden. Bovendien waren de sanitaire omstandigheden 

(toegang tot toiletten, douches en drinkwater) en het contact 

met de sociale diensten beperkt.

 

De behoeften van de meest kwetsbaren zijn alleen maar 

groter geworden door de Covid-19 pandemie. De sociale 

diensten hebben voor het grootste deel zo goed mogelijk op 

deze behoeften ingespeeld. Ze gingen vaak een stapje verder 

om ervoor te zorgen dat er niemand achterbleef. Maar er zijn 

duurzame oplossingen op lange termijn nodig, die de groeiende 

ongelijkheden aanpakken door de minderbedeelden in België 

onderdak, voldoende voedsel en basismaterialen aan te bieden.  

 

Het Leger des Heils in België werd geconfronteerd met deze 

crisis zowel binnen zijn sociale huisvestingdiensten als in zijn 

lokale gemeenschap.

Opvangcentra voor daklozen of vluchtelingen, het tehuis voor 

alleenstaande moeders en hun kind(eren) hebben allemaal hun 

dagelijks functioneren gehandhaafd en gelukkig zijn er maar 

heel weinig gevallen van Covid-19 ontdekt onder het personeel 

en de bewoners. We hadden het geluk computers te kunnen 

installeren om het online onderwijs voor de kinderen in een van 

onze centra aan te bieden.

De kerkgemeenschap en dagcentra zijn sterk betrokken 

geweest bij de bedeling van voedselpakketten en hebben het 

aantal tijdens de lockdown stevig opgevoerd.

Deze pakketten werden rechtstreeks door de begunstigden 

meegenomen of in sommige gevallen ook thuisbezorgd bij 

mensen die zich moeilijk kunnen verplaatsen.

 

Het is duidelijk dat de regelgeving tijdens de pandemie onze 

geloofsmomenten ernstig hebben beperkt. Ook begrafenissen, 

bruiloften en jubilea werden streng gereglementeerd of zelfs 

geannuleerd. We maken ons zorgen over de leden van onze 

gemeenschappen en de mensen die onze verschillende 

activiteiten bijwonen. Vooral degenen die geïsoleerd zijn door 

hun leeftijd, gezondheid of gebrek aan toegang tot online 

diensten hebben het moeilijk.

Het sterkt ons dat het geloof ons heeft gemotiveerd om te 

dienen en het was een steun voor degenen die zich geïsoleerd 

of angstig voelden.

Toch stellen we vast dat deze pandemie enerzijds veel van onze 

middelen heeft gevergd en anderzijds onze inspanningen bij 

fondsenwerving heeft beïnvloed.

We zijn daarom nog steeds op zoek naar financiering om onze 

diensten in staat te stellen hun missie voort te zetten: het helpen 

van de meest kwetsbaren.

Mike Stannett, Vice-voorzitter, RHK Brussel..

Covid-19… zes maanden later !

LEGER DES HEILSACTIVITEITENVERSLAG 2019
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Het Leger des Heils is actief in 30 Europese landen, waarvan er 

23 lid zijn van de EU.

Daarom opende het Leger des Heils in 2015 het Bureau voor 

Europese Zaken in Brussel... het hart van Europa !

Om te pleiten en te lobbyen voor hen die niet gehoord 

worden, ontstond de noodzaak dat het Leger des Heils 

hen vertegenwoordigt op Europees niveau, in het Europees 

Parlement, de Europese Commissie en de Europese platforms.

Het Bureau voor Europese Zaken spreekt zich vooral uit over 

mensen die in armoede leven, daklozen, vluchtelingen en 

migranten, de strijd tegen mensenhandel en Roma-kwesties.

Het Leger des Heils werkt samen met andere Europese 

organisaties zoals Eurodiaconia, FEANTSA, het Sociaal Platform 

en EAPN. In groep kan onze inbreng het verschil maken, vooral 

in tijden van economische crisis en bezuinigingen.

Verschillende rapporten brengen het werk en de diensten 

van de Europese afdelingen van het Leger des Heils in kaart, 

met betrekking tot het werken met de Roma en andere 

gemeenschappen, evenals de diensten en activiteiten die 

handelen over de strijd tegen de mensenhandel.

In 2019 werd het Bureau voor Europese zaken onderdeel in 

een belangrijk onderzoeksproject BuildErs – Building European 

Communities Resilience – dat kwetsbare personen helpt 

crisissen te boven te komen. Dit is vooral belangrijk vanwege 

de recente verwikkelingen door de klimaatverandering en de 

Covid-19 pandemie.

European Affairs Office

ACTIVITEITENVERSLAG 2019 LEGER DES HEILS
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“Daarom worden er over de hele 
wereld veel acties ondernomen 
om ervoor te zorgen dat het 
Leger des Heils door middel van 
concrete acties deelneemt aan 
deze strijd. ”
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Het werk in de maatschappelijke centra
Daarom bieden we hen, in een vooraf bepaalde planning, een aangepast onthaal, een 
aandachtig oor, gepast advies.

Met onze beschikbare middelen gaan we de strijd aan te-

gen sociale uitsluiting en armoede. Onze centra bieden aan 

de bewoners de mogelijkheid om in betere levensomstan-

digheden een totale zelfstandigheid na te streven.

Wij streven het doel na om ongeacht leeftijd, geslacht of 

nationaliteit, elkeen te helpen om na een periode van fysiek 

en/of moreel herstel in één van onze centra terug een plaats 

in de maatschappij af te dwingen. Wij ondersteunen hen in 

hun administratieve procedures, in het zoeken en volgen van 

opleidingen, het solliciteren naar een job, het beheer van een 

persoonlijk budget...

Daarom bieden we hen, in een vooraf bepaalde planning, 

een aangepast onthaal, een aandachtig oor, gepast advies.

Wij beseffen ook wel dat onze verwachtingen niet op korte 

termijn realiseerbaar zijn, daarom concentreren we ons op 

inspanningen over een langere termijn.

Op het gebied van opleiding zijn we regelmatig verplicht 

modules te volgen om op de hoogte te blijven van wetten 

en wetsvoorstellen, de mogelijkheden te bestuderen nieuwe 

beschikbare subsidies te ontvangen...

Ook wij worden, net als andere verenigingen, regelmatig be-

trokken bij gemeentelijke of buurtprojecten, zoals “Les Frigos 

Solidaires”, ...

Op basis van onze ervaring en samenwerking werken we 

aan verschillende projecten zoals :

- Begeleid wonen in appartementen, met als doel de opvol-

ging die we tijdens het verblijf hebben aangeboden, te bes-

tendigen.

- Uitbreiding van onze voedselbedelingdienst.

Het geloof is een niet aflatend toevluchtsoord tegenover het 

lijden van anderen. Met Gods genade – want die is ontzaglijk 

– kan de wereld verder vooruitgaan ! 

ACTIVITEITENVERSLAG 2019 LEGER DES HEILS
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Het Leger des Heils in België probeert een antwoord te geven 

op de geestelijke en materiële behoeften binnen de lokale 

gemeenschappen. Zij worden aanzien als een oase van rust en 

geborgenheid waar iedereen welkom is. Het Leger des Heils 

biedt hen geestelijke, emotionele en praktische steun.

Sommige leden van onze gemeenschappen richten zich 

op activiteiten voor kinderen en jongeren, terwijl andere 

medewerkers beter kunnen omgaan met de oudere leden van 

de leefgemeenschap.

Ze bieden allemaal aangepaste sociale programma’s aan – 

van huiswerkbegeleiding tot voedselhulp. Sommige afdelingen 

bieden zelfs tweedehands kledingverkoop aan.

Het stelt ons tevreden om een groei in vrouwenprogramma’s 

te zien. We zouden echter graag projecten ondersteunen 

die worden uitgewerkt op maat voor mannen, waarbij wordt 

nagedacht welke rol zij nog kunnen vervullen in het leven.

We hopen en streven ernaar om de mensen die naar het Leger 

des Heils komen, een gastvrije plaats van bezinning te geven 

waar ze kunnen gedijen in het geloof.

We willen ook dat alle korpsen zich blijven verbinden met hun 

gemeenschap door in te spelen op de steeds wisselende 

behoeften van de maatschappij waarin we leven. We moeten 

relevant en betekenisvol blijven voor de gemeenschap.

Samen met de leiders van onze geloofsgemeenschappen 

onderzoeken we de mogelijkheden om ons werk uit te breiden 

en kijken we naar waar nieuwe acties waardevol zouden zijn, 

maar vooral waar we nuttig werk kunnen afleveren.

De Sociale Werken van Leger des Heils wil graag investeren in 

volgende gebieden:

Onthaal en accommodatie van gehandicapten, ouderen, jonge 

kinderen (crèche), studenten, verslaafden...

Het is duidelijk dat we moeten alert blijven voor sociale 

veranderingen en dat zowel de daklozen als de migratiecrisis 

twee hangijzers zijn die we op middellange termijn kunnen 

helpen oplossen.

Aan de andere kant zijn de kinderopvang en de zorg voor 

moeders met kinderen twee werkgroepen waar nog geen 

definitieve oplossing in het vooruitzicht ligt. Voor deze laatste 

gevallen moeten we alles op alles zetten om onze expertise te 

blijven ontplooien. 

Perspectieven
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Dan zal de Koning tegen de mensen rechts van 
Hem zeggen: ‘Kom, mijn Vader wil goed voor jullie 
zijn. Hij geeft jullie het Koninkrijk dat Ik al voor jullie 
heb klaargemaakt nog voordat de aarde bestond. 
Want toen Ik honger had, hebben jullie Mij te eten 
gegeven. Toen Ik dorst had, hebben jullie Mij te 
drinken gegeven. Toen Ik een vreemdeling was, 
hebben jullie Mij in huis genomen.Toen Ik geen 
kleren had, hebben jullie Mij kleren gegeven. Toen 
Ik ziek was, hebben jullie Mij opgezocht. Toen Ik in 

de gevangenis zat, hebben jullie Mij bezocht.’ 

Dan zullen ze Hem antwoorden: ‘Heer, wanneer 
had U honger en hebben we U te eten gegeven? 
Wanneer had U dorst en hebben we U te drinken 
gegeven? Wanneer was U een vreemdeling en 
hebben we U in huis genomen? Wanneer had U 
geen kleren en hebben we U kleren gegeven? 
Wanneer was U ziek of in de gevangenis en hebben 

we U bezocht?’

En de Koning zal zeggen: ‘Luister goed! Ik zeg 
jullie: toen jullie die dingen voor één van mijn minst 
belangrijke broeders of zusters deden, hebben 

jullie ze ook voor Míj gedaan.

Mattheus 25 : 34-40

16
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• Dienst Schuldbemiddeling & Begeleiding aan Huis
Sint-Annakerkstraat 108, 1081 Brussel
• Dienst Familiehulp
Ieperlaan 30, 1000 Brussel
• Foyer Selah 
Ieperlaan 28, 1000 Brussel
• Foyer George Motte 
Ieperlaan 24, 1000 Brussel
• De Foyer
Bodegemstraat 27, 1000 Brussel
• Foyer Georges Motte
Ieperlaan 24, 1000 Brussel 
• Clair Matin 
Driekoningenstraat 88, 1180 Brussel
• Het Huis voor Moeder en Kind
Drogenbossesteenweg 225, 1180 Brussel 
• Villa Meyerbeer 
Route de Barisart 256, 4900 Spa 

Souki (10 jaar)

Herinneringen aan de barbecue en de eierenjacht 2019

“ Mijn naam is Ashley en ik wordt binnenkort 16 jaar (augustus 

2020).

Op 1 augustus 2016 kwam ik aan bij Clair Matin samen met 

mijn 3 broertjes. Ik woon hier dus al 4 jaar.

Ik herinner me nog meerdere leuke momenten. Ten eerste 

mijn verjaardag !!! Ik mocht zelf een activiteit aanbrengen en 

ik koos Jump XL! Dat spelletje speel ik graag want het is 

supertof om op de trampoline te springen. We amuseerden 

ons samen met mijn opvoedster en de andere jongeren uit 

mijn groep.

Een ander leuk moment was het kerstfeest, georganiseerd 

in een feestzaal. Ik kreeg toffe cadeautjes, zelfs een 

geschenkbon voor mijn lievelingswinkel. Samen met twee 

vriendinnen zongen we op het podium ‘Listen’, een liedje 

van Beyoncé.

Tijdens de zomer in 2019 was het fijn om samen met mijn 

vriendin Océane en mijn broertjes op vakantie naar Spa te 

gaan. We deden er toffe spelletjes zoals Laser Game in het 

bos, watergevechten. Ik deelde er de kamer met Océane 

en Grâce. Wat was dat leuk! Het eten was er trouwens héél 

lekker. ”

Ashley (16 jaar)

LEGER DES HEILSACTIVITEITENVERSLAG 2019
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Hoe functioneren onze korpsen?
Onze christelijke gemeenschap vervult de eerste opvang op 

het terrein. Zij biedt praktische hulp door onder andere de 

soepbedelingen op straat, voedselpakketten in onze zalen, 

verstrekken van warme winterkleding, drinkwaterbedeling in 

de zomer, en nog meer. Op verzoek bieden onze officieren 

(voorgangers) ook geestelijke of morele ondersteuning.

In deze periode kunnen schulden afgebouwd worden, 

een halt toegeroepen worden aan een verslaving, soelaas 

brengen bij een pijnlijke scheiding. Tijdens dit proces blijkt 

nog maar eens hoe belangrijk de luisterbereidheid van onze 

officieren voor hen is.

De manier waarop we omgaan met hulpbehoevenden 

onderstreept in de praktijk de kracht die we halen uit ons 

christelijk geloof. Wij geloven immers rotsvast dat we helpen 

de wereld ten goede te laten evolueren, doordat we niet 

aflaten te geloven in de oneindige kracht van God. En die 

kracht is in staat om de beslissingen van onze politieke 

besluitvormers te laten overhellen naar de juiste zijde.

Onze aanwezigheid en deelname aan oecumenische 

bijeenkomsten stelt ons in staat een sterk front te vormen.

We zijn graag betrokken bij gemeentelijke, meer specifiek 

nog, buurtprojecten zoals Frigos solidaires, rommelmarkten, 

concerten, …

Wij nemen zoveel mogelijk deel aan de inzamelingacties 

die door de winkels worden georganiseerd ten behoeve 

van de voedselbanken. Want het welzijn van onze 

medemensen maakt deel uit van onze doelstellingen. Door 

deze verschillende samenwerkingsverbanden worden we 

luider gehoord en beter begrepen in onze aanpak. Dat zet 

ons prominenter op de kaart zodat we gemakkelijker hulp 

krijgen toegewezen van de autoriteiten, stichtingen en 

partners. Op die manier versnellen we vergunningen, krijgen 

we gemeentelijke ruimtes in bruikleen voor onze openbare 

vergaderingen en onze sociale activiteiten.

Op basis van onze ervaringen en samenwerking proberen 

we diverse projecten op te zetten zoals:

• Begeleide woonprojecten in appartementen, gericht op 

een langdurige opvolging, ook nadat de personen zelfstandig 

gaan wonen.

• Kookworkshop met kinderen uit onze wijken.

• Rommelmarkten in de stad, een organisatie onder onze 

verantwoordelijkheid.

• Bedeling van maaltijden in een instelling in onze gemeente.

Het Leger des Heils was vanaf het prille begin van haar 

activiteiten er zich terdege van bewust dat de vrouw een 

belangrijke rol in de maatschappij speelde en nog steeds 

speelt. Wekelijkse ontmoetingen met alleenstaande vrouwen, 

huisvrouwen, werkende vrouwen, jong en oud, worden in 

al onze christelijke gemeenschappen gehouden. Zij voeren 

debatten, spelen bordspellen, maken uitstapjes, volgen 

algemene culturele voorstellingen, maken hapjes klaar. In 

Brussel wordt jaarlijks een bijeenkomst van de sociale en 

familiale vrouwenministeries gehouden. Dit jaar kreeg het 

evenement een andere invalshoek: een babbel, gevolgd 

door verschillende workshops zoals zang, een rondleiding 

door Brussel, aanleren van do it yourself-ideetjes. Alle 

activiteiten werden zeer gewaardeerd.

10

2019 : Het jaar van communicatie
“... informeer uw gemeenschap en communiceer ermee.”

De wereld van de communicatie gaat digitaal en het Leger 

des Heils gaat mee met zijn tijd. We kunnen vandaag de 

belangrijke rol van internet niet meer wegcijferen. Jong en oud 

hebben steeds vaker de reflex om smartphone en computer te 

raadplegen als eerste bron van informatie.

Websites en sociale netwerken zijn super handige middelen 

(mits correct gebruik) om uw gemeenschap te informeren en 

ermee te communiceren. Daarom besloot het Leger des Heils 

in 2019 om zich te concentreren op een functioneel digitaal 

platform.

Dat jaar werd immers gekenmerkt door het uitbouwen van 

een moderne internetbron die constant up-to-date informatie 

aanbiedt.

De bestaande website van onze organisatie is vervangen door 

een moderne en gebruiksvriendelijke versie. De Facebook- 

en Instagram-accounts ondergingen een facelift door het 

optimaliseren van de visuals en teksten. De regelmatige 

aanvullingen houden de inhoud relevant ten opzichte van de 

actuele ontwikkelingen in ons doelgebied.

De bedoeling is om een vlotte interactie met de gemeenschap 

van het Leger des Heils tot stand te brengen om hen 

gemakkelijker en sneller informatie aan te bieden.

De website is ontworpen om niet alleen onze effectieve diensten 

aan kansarme mensen te presenteren, maar ook om informatie 

te verschaffen over de beschikbare werkmiddelen voor burgers 

en bedrijven die ons willen helpen. De startpagina toont onze 

twee hoofdrubrieken: “Ik heb hulp nodig” en “Ik wil helpen”, een 

rubriek gewijd aan het nieuws en een kaart van België om de 

correcte locatie aan te wijzen van onze sociale centra en de 

christelijke gemeenschappen van het Leger des Heils.

De sociale netwerken zullen vooral dienen om de gebruikers te 

informeren over de verschillende sociale acties die ophanden 

zijn. 

LEGER DES HEILSACTIVITEITENVERSLAG 2019
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Mailing
Sociale media

Website www.legerdesheils.be

Facebook facebook.com/LegerdesHeilsBelgië

Instagram instagram.com/armeedusalut_belgique

HET LEGER 
DES HEILS

Website

ACTIVITEITENVERSLAG 2019 LEGER DES HEILS

14 “ Om 9.30 uur gaan elke dinsdag de deuren van de korpszaal 

in Brussel Centraal open en begint de dag met een ontbijt, 

een broodmaaltijd geschonken door de bakkerij ‘Le Pain 

Quotidien’. Beetje bij beetje arriveren de genodigden: jong, oud, 

Europeanen, Noord-Afrikanen, Afrikanen, Aziaten, moslims, 

enkele christenen: ik ken stilaan hun behoeften, hun verhalen, 

... We omhelzen mekaar, we praten. Sommigen laden er hun 

gsm op, anderen doen de was in het kleine wasbakje van de 

toiletten (die regelmatig onder water staan), af en toe dommelt 

iemand zachtjesaan in na de maaltijd. Ze vragen ons om sokken, 

schoenen. We reiken hen ook hygiëneproducten en kleding aan.

Tussentijds worden de koffiethermossen regelmatig bijgevuld!

Om 10.30 uur begint de meditatie. Op de tafels liggen bijbels 

ter beschikking in verschillende talen. Er wordt stilte gevraagd. 

Sommigen luisteren naar de voorlezing, de anderen zijn 

tussentijds in de regel respectvol en stil.

Ondertussen komen de vrijwilligers van onze partner ‘Serve 

the City’ aan: expats uit alle windhoeken: christenen, moslims, 

atheïsten...

De voorbereiding van de lunch begint: soep, warm gerecht, 

salades, dessert.

De keuken van het verouderde korps voldoet niet meer voor 

het grote aantal maaltijden die van ons verwacht worden. Wij 

gebruiken daarom tijdelijk een paar uur per dag de keuken van 

het hoofdkwartier.

Er is een partnerschap gestart met de Community Kitchen van de 

Anglicaanse kerk. Het UPS bedrijf schenkt ons voedsel met een 

lange houdbaarheidsdatum, de leden van de kerk bereiden de 

maaltijden in eigen keuken en leveren ze ons aan!

13.00 uur: er staat een berg afwas op ons te wachten!

In deze multifunctionele ruimte komen elke zondag 30 tot 40 

mensen samen voor een liturgieviering. Op dinsdag komen er 

regelmatig maar liefst 120 mensen en

vrijwilligers bij elkaar. Wij voelen op dat moment intens de 

blijvende waarde aan van William Booth’s slogan: “soep, zeep, 

redding”. Laten we het nooit vergeten!

De energie en tijd die ik hieraan spendeer krijg ik honderdvoudig 

terug. Wat een voorrecht. “

Erwin Deboeck, Vrijwilliger 
Op blz. 23 is de volledige lijst van onze 
geloofsgemeenschappen terug te vinden
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Op weg naar Kerst

Anti-traffic Human 
campagne

Het Leger des Heils organiseerde in november haar tweede 

editie van het evenement “Op weg naar Kerst”, een muzikale 

uitnodiging tot solidariteit tijdens de eindejaarsfeesten.

Het grootste gospelconcert van Brussel ontving –vier uur 

lang– op het podium niet alleen verschillende gastsprekers en 

artiesten van het Leger des Heils, maar ook tien verschillende 

christelijke kerkgenootschappen uit het Brusselse. Naast 

randanimatie voor kinderen stonden er heel wat kraampjes 

met toffe spulletjes en versnaperingen opgesteld.

Het concert bracht ons een waaier aan verschillende 

muziekstijlen met gospel, rap, koorzang, een muziekkorps, 

tamboerijnen, en meer. Onze traditionele kerstpotten kwamen 

nogmaals goed van pas om bij het publiek geld in te zamelen 

voor de solidariteitsacties van het Leger des Heils om ook de 

belangrijkste periode voor onze beschermelingen, de winter, 

te helpen overbruggen.

Mensenhandel is één van de grootste sociale misbruiken van 

deze tijd. Mannen, vrouwen en kinderen worden gedwongen 

om slavenarbeid te verrichten. Ze zijn beroofd van hun 

vrijheid en de mensenrechten worden tegen hen dagelijks 

geschonden. Alleen al in Europa zijn er niet minder dan 

één miljoen slachtoffers. Deze humanitaire schande heeft 

vernietigende gevolgen voor de slachtoffers en hun gezin.

Het Leger des Heils is nauw betrokken bij deze strijd in 

Europa en in de hele wereld. Daarom hebben we in 2019 

een Europese campagne gelanceerd.

De campagne verschijnt in de geschreven pers en op de 

sociale media. Het doel van deze advertenties is om een zo 

breed mogelijk publiek te bereiken. Klikt de bezoeker op een 

schijnbare veelbelovende advertentie dan verschijnt een pop-

up venster met realistische gegevens over de schrijnende 

toestand van de huidige slavernij en mensenhandel.

12
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Onze kerstacties
Ieder jaar wanneer de feestperiode nadert, verzamelen 

heilssoldaten en vrienden vrijwilligers fondsen in bij de 

commerciële centra. Dankzij deze campagne kunnen we, 

onder andere in Brussel, ruim 300 kerstpakketten aan huis 

bezorgen aan mensen met een beperkte mobiliteit. Vorig jaar 

nam Giancarlo Pastorello voor de eerste keer deel aan deze 

activiteit.

Wie ben je en hoe heb je over onze kerstactiviteiten 

gehoord?

Ik ben Giancarlo en 45 jaar, geboren in Italië en opgegroeid 

in Antwerpen. Ik woon samen met mijn echtgenote en onze 

jongenstweeling van 8 jaar in de omgeving van Brugge. Als 

verantwoordelijke van het UPS Access Point netwerk in 

Belux doe ik jaarlijks heel wat kilometers. Iemand van HR 

binnen ons bedrijf houdt ons op de hoogte van de komende 

vrijwilligersactiviteiten in de omgeving van Brussel. En we zijn 

vrij om deel te nemen.

Waarom heb je deelgenomen?

Ik was dadelijk enthousiast. Medemensen helpen in aanloop 

van het eindejaar brengt ons voldoening. De activiteit zelf 

paste perfect bij me. Ik hou me immers professioneel bezig 

met logistiek en transport. Had ik een job achter het fornuis 

toegewezen gekregen, dan zou mijn talent zeker minder 

bijgedragen hebben tot een goed resultaat!

Hoe verliep de praktische organisatie van deze 

activiteit?

Alles was heel goed voorbereid. Na een heerlijk ontbijt met 

de andere vrijwilligers, ontvingen mijn toegewezen partner en 

ikzelf de adresgegevens en de kerstpakketten om aan huis 

te bedelen. Het is teamwerk want soms is het niet mogelijk 

om te parkeren en samen aan te bellen. De kerstpakketten 

komen goed terecht en dat is fijn om te zien.

Je hebt veel mensen ontmoet. Is er een bepaalde 

ontmoeting je in het bijzonder bijgebleven?

We hebben een heel diverse waaier van mensen mogen 

ontmoeten. Het contact was verschillend naargelang de 

beperkte mobiliteit. De gesprekken hebben zonder twijfel 

meer diepgang, gesprekken zoals je die met een vriend(in) 

kunt hebben. Ik herinner me nog heel goed de oudere dame 

die slecht te been was. Ze had heel wat foto’s aan de muur 

hangen van familieleden in het buitenland. Ze vond het fijn 

om te babbelen want haar familie kon niet afkomen voor 

de eindejaarperiode. Daarna opende ze haar kerstpakket 

waarmee ze dolblij was, ze kon nauwelijks geloven dat ze 

niet vergeten was.

Vond je het een zinvolle activiteit? Doe je dit jaar ook 

weer mee?

Ik vind het zeer zinvol. Je beseft, dat er achter de gevels 

waar je dagelijks voorbij komt, heel wat eenzame mensen 

leven. Als ik een duwtje in de rug kan geven in aanloop van 

die bijzondere eindejaarperiode dan ben ik zeker weer van 

de partij. 
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Op weg naar Kerst

Anti-traffic Human 
campagne

Het Leger des Heils organiseerde in november haar tweede 

editie van het evenement “Op weg naar Kerst”, een muzikale 

uitnodiging tot solidariteit tijdens de eindejaarsfeesten.

Het grootste gospelconcert van Brussel ontving –vier uur 

lang– op het podium niet alleen verschillende gastsprekers en 

artiesten van het Leger des Heils, maar ook tien verschillende 

christelijke kerkgenootschappen uit het Brusselse. Naast 

randanimatie voor kinderen stonden er heel wat kraampjes 

met toffe spulletjes en versnaperingen opgesteld.

Het concert bracht ons een waaier aan verschillende 

muziekstijlen met gospel, rap, koorzang, een muziekkorps, 

tamboerijnen, en meer. Onze traditionele kerstpotten kwamen 

nogmaals goed van pas om bij het publiek geld in te zamelen 

voor de solidariteitsacties van het Leger des Heils om ook de 

belangrijkste periode voor onze beschermelingen, de winter, 

te helpen overbruggen.

Mensenhandel is één van de grootste sociale misbruiken van 

deze tijd. Mannen, vrouwen en kinderen worden gedwongen 

om slavenarbeid te verrichten. Ze zijn beroofd van hun 

vrijheid en de mensenrechten worden tegen hen dagelijks 

geschonden. Alleen al in Europa zijn er niet minder dan 

één miljoen slachtoffers. Deze humanitaire schande heeft 

vernietigende gevolgen voor de slachtoffers en hun gezin.

Het Leger des Heils is nauw betrokken bij deze strijd in 

Europa en in de hele wereld. Daarom hebben we in 2019 

een Europese campagne gelanceerd.

De campagne verschijnt in de geschreven pers en op de 

sociale media. Het doel van deze advertenties is om een zo 

breed mogelijk publiek te bereiken. Klikt de bezoeker op een 

schijnbare veelbelovende advertentie dan verschijnt een pop-

up venster met realistische gegevens over de schrijnende 

toestand van de huidige slavernij en mensenhandel.

12
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Onze kerstacties
Ieder jaar wanneer de feestperiode nadert, verzamelen 

heilssoldaten en vrienden vrijwilligers fondsen in bij de 

commerciële centra. Dankzij deze campagne kunnen we, 

onder andere in Brussel, ruim 300 kerstpakketten aan huis 

bezorgen aan mensen met een beperkte mobiliteit. Vorig jaar 

nam Giancarlo Pastorello voor de eerste keer deel aan deze 

activiteit.

Wie ben je en hoe heb je over onze kerstactiviteiten 

gehoord?

Ik ben Giancarlo en 45 jaar, geboren in Italië en opgegroeid 

in Antwerpen. Ik woon samen met mijn echtgenote en onze 

jongenstweeling van 8 jaar in de omgeving van Brugge. Als 

verantwoordelijke van het UPS Access Point netwerk in 

Belux doe ik jaarlijks heel wat kilometers. Iemand van HR 

binnen ons bedrijf houdt ons op de hoogte van de komende 

vrijwilligersactiviteiten in de omgeving van Brussel. En we zijn 

vrij om deel te nemen.

Waarom heb je deelgenomen?

Ik was dadelijk enthousiast. Medemensen helpen in aanloop 

van het eindejaar brengt ons voldoening. De activiteit zelf 

paste perfect bij me. Ik hou me immers professioneel bezig 

met logistiek en transport. Had ik een job achter het fornuis 

toegewezen gekregen, dan zou mijn talent zeker minder 

bijgedragen hebben tot een goed resultaat!

Hoe verliep de praktische organisatie van deze 

activiteit?

Alles was heel goed voorbereid. Na een heerlijk ontbijt met 

de andere vrijwilligers, ontvingen mijn toegewezen partner en 

ikzelf de adresgegevens en de kerstpakketten om aan huis 

te bedelen. Het is teamwerk want soms is het niet mogelijk 

om te parkeren en samen aan te bellen. De kerstpakketten 

komen goed terecht en dat is fijn om te zien.

Je hebt veel mensen ontmoet. Is er een bepaalde 

ontmoeting je in het bijzonder bijgebleven?

We hebben een heel diverse waaier van mensen mogen 

ontmoeten. Het contact was verschillend naargelang de 

beperkte mobiliteit. De gesprekken hebben zonder twijfel 

meer diepgang, gesprekken zoals je die met een vriend(in) 

kunt hebben. Ik herinner me nog heel goed de oudere dame 

die slecht te been was. Ze had heel wat foto’s aan de muur 

hangen van familieleden in het buitenland. Ze vond het fijn 

om te babbelen want haar familie kon niet afkomen voor 

de eindejaarperiode. Daarna opende ze haar kerstpakket 

waarmee ze dolblij was, ze kon nauwelijks geloven dat ze 

niet vergeten was.

Vond je het een zinvolle activiteit? Doe je dit jaar ook 

weer mee?

Ik vind het zeer zinvol. Je beseft, dat er achter de gevels 

waar je dagelijks voorbij komt, heel wat eenzame mensen 

leven. Als ik een duwtje in de rug kan geven in aanloop van 

die bijzondere eindejaarperiode dan ben ik zeker weer van 

de partij. 

LEGER DES HEILSACTIVITEITENVERSLAG 2019
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Mailing
Sociale media

Website www.legerdesheils.be

Facebook facebook.com/LegerdesHeilsBelgië

Instagram instagram.com/armeedusalut_belgique

HET LEGER 
DES HEILS

Website
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14 “ Om 9.30 uur gaan elke dinsdag de deuren van de korpszaal 

in Brussel Centraal open en begint de dag met een ontbijt, 

een broodmaaltijd geschonken door de bakkerij ‘Le Pain 

Quotidien’. Beetje bij beetje arriveren de genodigden: jong, oud, 

Europeanen, Noord-Afrikanen, Afrikanen, Aziaten, moslims, 

enkele christenen: ik ken stilaan hun behoeften, hun verhalen, 

... We omhelzen mekaar, we praten. Sommigen laden er hun 

gsm op, anderen doen de was in het kleine wasbakje van de 

toiletten (die regelmatig onder water staan), af en toe dommelt 

iemand zachtjesaan in na de maaltijd. Ze vragen ons om sokken, 

schoenen. We reiken hen ook hygiëneproducten en kleding aan.

Tussentijds worden de koffiethermossen regelmatig bijgevuld!

Om 10.30 uur begint de meditatie. Op de tafels liggen bijbels 

ter beschikking in verschillende talen. Er wordt stilte gevraagd. 

Sommigen luisteren naar de voorlezing, de anderen zijn 

tussentijds in de regel respectvol en stil.

Ondertussen komen de vrijwilligers van onze partner ‘Serve 

the City’ aan: expats uit alle windhoeken: christenen, moslims, 

atheïsten...

De voorbereiding van de lunch begint: soep, warm gerecht, 

salades, dessert.

De keuken van het verouderde korps voldoet niet meer voor 

het grote aantal maaltijden die van ons verwacht worden. Wij 

gebruiken daarom tijdelijk een paar uur per dag de keuken van 

het hoofdkwartier.

Er is een partnerschap gestart met de Community Kitchen van de 

Anglicaanse kerk. Het UPS bedrijf schenkt ons voedsel met een 

lange houdbaarheidsdatum, de leden van de kerk bereiden de 

maaltijden in eigen keuken en leveren ze ons aan!

13.00 uur: er staat een berg afwas op ons te wachten!

In deze multifunctionele ruimte komen elke zondag 30 tot 40 

mensen samen voor een liturgieviering. Op dinsdag komen er 

regelmatig maar liefst 120 mensen en

vrijwilligers bij elkaar. Wij voelen op dat moment intens de 

blijvende waarde aan van William Booth’s slogan: “soep, zeep, 

redding”. Laten we het nooit vergeten!

De energie en tijd die ik hieraan spendeer krijg ik honderdvoudig 

terug. Wat een voorrecht. “

Erwin Deboeck, Vrijwilliger 
Op blz. 23 is de volledige lijst van onze 
geloofsgemeenschappen terug te vinden
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Hoe functioneren onze korpsen?
Onze christelijke gemeenschap vervult de eerste opvang op 

het terrein. Zij biedt praktische hulp door onder andere de 

soepbedelingen op straat, voedselpakketten in onze zalen, 

verstrekken van warme winterkleding, drinkwaterbedeling in 

de zomer, en nog meer. Op verzoek bieden onze officieren 

(voorgangers) ook geestelijke of morele ondersteuning.

In deze periode kunnen schulden afgebouwd worden, 

een halt toegeroepen worden aan een verslaving, soelaas 

brengen bij een pijnlijke scheiding. Tijdens dit proces blijkt 

nog maar eens hoe belangrijk de luisterbereidheid van onze 

officieren voor hen is.

De manier waarop we omgaan met hulpbehoevenden 

onderstreept in de praktijk de kracht die we halen uit ons 

christelijk geloof. Wij geloven immers rotsvast dat we helpen 

de wereld ten goede te laten evolueren, doordat we niet 

aflaten te geloven in de oneindige kracht van God. En die 

kracht is in staat om de beslissingen van onze politieke 

besluitvormers te laten overhellen naar de juiste zijde.

Onze aanwezigheid en deelname aan oecumenische 

bijeenkomsten stelt ons in staat een sterk front te vormen.

We zijn graag betrokken bij gemeentelijke, meer specifiek 

nog, buurtprojecten zoals Frigos solidaires, rommelmarkten, 

concerten, …

Wij nemen zoveel mogelijk deel aan de inzamelingacties 

die door de winkels worden georganiseerd ten behoeve 

van de voedselbanken. Want het welzijn van onze 

medemensen maakt deel uit van onze doelstellingen. Door 

deze verschillende samenwerkingsverbanden worden we 

luider gehoord en beter begrepen in onze aanpak. Dat zet 

ons prominenter op de kaart zodat we gemakkelijker hulp 

krijgen toegewezen van de autoriteiten, stichtingen en 

partners. Op die manier versnellen we vergunningen, krijgen 

we gemeentelijke ruimtes in bruikleen voor onze openbare 

vergaderingen en onze sociale activiteiten.

Op basis van onze ervaringen en samenwerking proberen 

we diverse projecten op te zetten zoals:

• Begeleide woonprojecten in appartementen, gericht op 

een langdurige opvolging, ook nadat de personen zelfstandig 

gaan wonen.

• Kookworkshop met kinderen uit onze wijken.

• Rommelmarkten in de stad, een organisatie onder onze 

verantwoordelijkheid.

• Bedeling van maaltijden in een instelling in onze gemeente.

Het Leger des Heils was vanaf het prille begin van haar 

activiteiten er zich terdege van bewust dat de vrouw een 

belangrijke rol in de maatschappij speelde en nog steeds 

speelt. Wekelijkse ontmoetingen met alleenstaande vrouwen, 

huisvrouwen, werkende vrouwen, jong en oud, worden in 

al onze christelijke gemeenschappen gehouden. Zij voeren 

debatten, spelen bordspellen, maken uitstapjes, volgen 

algemene culturele voorstellingen, maken hapjes klaar. In 

Brussel wordt jaarlijks een bijeenkomst van de sociale en 

familiale vrouwenministeries gehouden. Dit jaar kreeg het 

evenement een andere invalshoek: een babbel, gevolgd 

door verschillende workshops zoals zang, een rondleiding 

door Brussel, aanleren van do it yourself-ideetjes. Alle 

activiteiten werden zeer gewaardeerd.

10

2019 : Het jaar van communicatie
“... informeer uw gemeenschap en communiceer ermee.”

De wereld van de communicatie gaat digitaal en het Leger 

des Heils gaat mee met zijn tijd. We kunnen vandaag de 

belangrijke rol van internet niet meer wegcijferen. Jong en oud 

hebben steeds vaker de reflex om smartphone en computer te 

raadplegen als eerste bron van informatie.

Websites en sociale netwerken zijn super handige middelen 

(mits correct gebruik) om uw gemeenschap te informeren en 

ermee te communiceren. Daarom besloot het Leger des Heils 

in 2019 om zich te concentreren op een functioneel digitaal 

platform.

Dat jaar werd immers gekenmerkt door het uitbouwen van 

een moderne internetbron die constant up-to-date informatie 

aanbiedt.

De bestaande website van onze organisatie is vervangen door 

een moderne en gebruiksvriendelijke versie. De Facebook- 

en Instagram-accounts ondergingen een facelift door het 

optimaliseren van de visuals en teksten. De regelmatige 

aanvullingen houden de inhoud relevant ten opzichte van de 

actuele ontwikkelingen in ons doelgebied.

De bedoeling is om een vlotte interactie met de gemeenschap 

van het Leger des Heils tot stand te brengen om hen 

gemakkelijker en sneller informatie aan te bieden.

De website is ontworpen om niet alleen onze effectieve diensten 

aan kansarme mensen te presenteren, maar ook om informatie 

te verschaffen over de beschikbare werkmiddelen voor burgers 

en bedrijven die ons willen helpen. De startpagina toont onze 

twee hoofdrubrieken: “Ik heb hulp nodig” en “Ik wil helpen”, een 

rubriek gewijd aan het nieuws en een kaart van België om de 

correcte locatie aan te wijzen van onze sociale centra en de 

christelijke gemeenschappen van het Leger des Heils.

De sociale netwerken zullen vooral dienen om de gebruikers te 

informeren over de verschillende sociale acties die ophanden 

zijn. 

LEGER DES HEILSACTIVITEITENVERSLAG 2019
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Dan zal de Koning tegen de mensen rechts van 
Hem zeggen: ‘Kom, mijn Vader wil goed voor jullie 
zijn. Hij geeft jullie het Koninkrijk dat Ik al voor jullie 
heb klaargemaakt nog voordat de aarde bestond. 
Want toen Ik honger had, hebben jullie Mij te eten 
gegeven. Toen Ik dorst had, hebben jullie Mij te 
drinken gegeven. Toen Ik een vreemdeling was, 
hebben jullie Mij in huis genomen.Toen Ik geen 
kleren had, hebben jullie Mij kleren gegeven. Toen 
Ik ziek was, hebben jullie Mij opgezocht. Toen Ik in 

de gevangenis zat, hebben jullie Mij bezocht.’ 

Dan zullen ze Hem antwoorden: ‘Heer, wanneer 
had U honger en hebben we U te eten gegeven? 
Wanneer had U dorst en hebben we U te drinken 
gegeven? Wanneer was U een vreemdeling en 
hebben we U in huis genomen? Wanneer had U 
geen kleren en hebben we U kleren gegeven? 
Wanneer was U ziek of in de gevangenis en hebben 

we U bezocht?’

En de Koning zal zeggen: ‘Luister goed! Ik zeg 
jullie: toen jullie die dingen voor één van mijn minst 
belangrijke broeders of zusters deden, hebben 

jullie ze ook voor Míj gedaan.

Mattheus 25 : 34-40
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• Dienst Schuldbemiddeling & Begeleiding aan Huis
Sint-Annakerkstraat 108, 1081 Brussel
• Dienst Familiehulp
Ieperlaan 30, 1000 Brussel
• Foyer Selah 
Ieperlaan 28, 1000 Brussel
• Foyer George Motte 
Ieperlaan 24, 1000 Brussel
• De Foyer
Bodegemstraat 27, 1000 Brussel
• Foyer Georges Motte
Ieperlaan 24, 1000 Brussel 
• Clair Matin 
Driekoningenstraat 88, 1180 Brussel
• Het Huis voor Moeder en Kind
Drogenbossesteenweg 225, 1180 Brussel 
• Villa Meyerbeer 
Route de Barisart 256, 4900 Spa 

Souki (10 jaar)

Herinneringen aan de barbecue en de eierenjacht 2019

“ Mijn naam is Ashley en ik wordt binnenkort 16 jaar (augustus 

2020).

Op 1 augustus 2016 kwam ik aan bij Clair Matin samen met 

mijn 3 broertjes. Ik woon hier dus al 4 jaar.

Ik herinner me nog meerdere leuke momenten. Ten eerste 

mijn verjaardag !!! Ik mocht zelf een activiteit aanbrengen en 

ik koos Jump XL! Dat spelletje speel ik graag want het is 

supertof om op de trampoline te springen. We amuseerden 

ons samen met mijn opvoedster en de andere jongeren uit 

mijn groep.

Een ander leuk moment was het kerstfeest, georganiseerd 

in een feestzaal. Ik kreeg toffe cadeautjes, zelfs een 

geschenkbon voor mijn lievelingswinkel. Samen met twee 

vriendinnen zongen we op het podium ‘Listen’, een liedje 

van Beyoncé.

Tijdens de zomer in 2019 was het fijn om samen met mijn 

vriendin Océane en mijn broertjes op vakantie naar Spa te 

gaan. We deden er toffe spelletjes zoals Laser Game in het 

bos, watergevechten. Ik deelde er de kamer met Océane 

en Grâce. Wat was dat leuk! Het eten was er trouwens héél 

lekker. ”

Ashley (16 jaar)

LEGER DES HEILSACTIVITEITENVERSLAG 2019
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Het werk in de maatschappelijke centra
Daarom bieden we hen, in een vooraf bepaalde planning, een aangepast onthaal, een 
aandachtig oor, gepast advies.

Met onze beschikbare middelen gaan we de strijd aan te-

gen sociale uitsluiting en armoede. Onze centra bieden aan 

de bewoners de mogelijkheid om in betere levensomstan-

digheden een totale zelfstandigheid na te streven.

Wij streven het doel na om ongeacht leeftijd, geslacht of 

nationaliteit, elkeen te helpen om na een periode van fysiek 

en/of moreel herstel in één van onze centra terug een plaats 

in de maatschappij af te dwingen. Wij ondersteunen hen in 

hun administratieve procedures, in het zoeken en volgen van 

opleidingen, het solliciteren naar een job, het beheer van een 

persoonlijk budget...

Daarom bieden we hen, in een vooraf bepaalde planning, 

een aangepast onthaal, een aandachtig oor, gepast advies.

Wij beseffen ook wel dat onze verwachtingen niet op korte 

termijn realiseerbaar zijn, daarom concentreren we ons op 

inspanningen over een langere termijn.

Op het gebied van opleiding zijn we regelmatig verplicht 

modules te volgen om op de hoogte te blijven van wetten 

en wetsvoorstellen, de mogelijkheden te bestuderen nieuwe 

beschikbare subsidies te ontvangen...

Ook wij worden, net als andere verenigingen, regelmatig be-

trokken bij gemeentelijke of buurtprojecten, zoals “Les Frigos 

Solidaires”, ...

Op basis van onze ervaring en samenwerking werken we 

aan verschillende projecten zoals :

- Begeleid wonen in appartementen, met als doel de opvol-

ging die we tijdens het verblijf hebben aangeboden, te bes-

tendigen.

- Uitbreiding van onze voedselbedelingdienst.

Het geloof is een niet aflatend toevluchtsoord tegenover het 

lijden van anderen. Met Gods genade – want die is ontzaglijk 

– kan de wereld verder vooruitgaan ! 

ACTIVITEITENVERSLAG 2019 LEGER DES HEILS
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Het Leger des Heils in België probeert een antwoord te geven 

op de geestelijke en materiële behoeften binnen de lokale 

gemeenschappen. Zij worden aanzien als een oase van rust en 

geborgenheid waar iedereen welkom is. Het Leger des Heils 

biedt hen geestelijke, emotionele en praktische steun.

Sommige leden van onze gemeenschappen richten zich 

op activiteiten voor kinderen en jongeren, terwijl andere 

medewerkers beter kunnen omgaan met de oudere leden van 

de leefgemeenschap.

Ze bieden allemaal aangepaste sociale programma’s aan – 

van huiswerkbegeleiding tot voedselhulp. Sommige afdelingen 

bieden zelfs tweedehands kledingverkoop aan.

Het stelt ons tevreden om een groei in vrouwenprogramma’s 

te zien. We zouden echter graag projecten ondersteunen 

die worden uitgewerkt op maat voor mannen, waarbij wordt 

nagedacht welke rol zij nog kunnen vervullen in het leven.

We hopen en streven ernaar om de mensen die naar het Leger 

des Heils komen, een gastvrije plaats van bezinning te geven 

waar ze kunnen gedijen in het geloof.

We willen ook dat alle korpsen zich blijven verbinden met hun 

gemeenschap door in te spelen op de steeds wisselende 

behoeften van de maatschappij waarin we leven. We moeten 

relevant en betekenisvol blijven voor de gemeenschap.

Samen met de leiders van onze geloofsgemeenschappen 

onderzoeken we de mogelijkheden om ons werk uit te breiden 

en kijken we naar waar nieuwe acties waardevol zouden zijn, 

maar vooral waar we nuttig werk kunnen afleveren.

De Sociale Werken van Leger des Heils wil graag investeren in 

volgende gebieden:

Onthaal en accommodatie van gehandicapten, ouderen, jonge 

kinderen (crèche), studenten, verslaafden...

Het is duidelijk dat we moeten alert blijven voor sociale 

veranderingen en dat zowel de daklozen als de migratiecrisis 

twee hangijzers zijn die we op middellange termijn kunnen 

helpen oplossen.

Aan de andere kant zijn de kinderopvang en de zorg voor 

moeders met kinderen twee werkgroepen waar nog geen 

definitieve oplossing in het vooruitzicht ligt. Voor deze laatste 

gevallen moeten we alles op alles zetten om onze expertise te 

blijven ontplooien. 

Perspectieven
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Het Leger des Heils is actief in 30 Europese landen, waarvan er 

23 lid zijn van de EU.

Daarom opende het Leger des Heils in 2015 het Bureau voor 

Europese Zaken in Brussel... het hart van Europa !

Om te pleiten en te lobbyen voor hen die niet gehoord 

worden, ontstond de noodzaak dat het Leger des Heils 

hen vertegenwoordigt op Europees niveau, in het Europees 

Parlement, de Europese Commissie en de Europese platforms.

Het Bureau voor Europese Zaken spreekt zich vooral uit over 

mensen die in armoede leven, daklozen, vluchtelingen en 

migranten, de strijd tegen mensenhandel en Roma-kwesties.

Het Leger des Heils werkt samen met andere Europese 

organisaties zoals Eurodiaconia, FEANTSA, het Sociaal Platform 

en EAPN. In groep kan onze inbreng het verschil maken, vooral 

in tijden van economische crisis en bezuinigingen.

Verschillende rapporten brengen het werk en de diensten 

van de Europese afdelingen van het Leger des Heils in kaart, 

met betrekking tot het werken met de Roma en andere 

gemeenschappen, evenals de diensten en activiteiten die 

handelen over de strijd tegen de mensenhandel.

In 2019 werd het Bureau voor Europese zaken onderdeel in 

een belangrijk onderzoeksproject BuildErs – Building European 

Communities Resilience – dat kwetsbare personen helpt 

crisissen te boven te komen. Dit is vooral belangrijk vanwege 

de recente verwikkelingen door de klimaatverandering en de 

Covid-19 pandemie.

European Affairs Office

ACTIVITEITENVERSLAG 2019 LEGER DES HEILS
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“Daarom worden er over de hele 
wereld veel acties ondernomen 
om ervoor te zorgen dat het 
Leger des Heils door middel van 
concrete acties deelneemt aan 
deze strijd. ”
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De doelstellingen voor duurzame ontwikkeling, die formeel 

“Het Programma Duurzame Ontwikkeling voor 2030” worden 

genoemd, zijn een reeks doelstellingen die de VN-leden in 2015 

zijn overeengekomen en die tegen 2030 moeten worden bereikt.

De doelstellingen van duurzame ontwikkeling zijn een universele 

oproep tot actie om de armoede uit te roeien, de planeet te 

beschermen en het leven en de kansen van mensen overal 

te verbeteren. Het Leger des Heils erkent dat maatschappelijk 

werk en sociale rechtvaardigheid een essentieel onderdeel zijn 

van Gods plan om Zijn wereld te redden.

Daarom worden er over de hele wereld veel acties ondernomen 

om ervoor te zorgen dat het Leger des Heils door middel van 

concrete acties deelneemt aan deze strijd.

DUURZAME

BJECTIEVEN
ONTWIKKELING

Doelstellingen voor 
duurzame ontwikkeling

VERANTWOORDE
CONSUMPTIE
EN PRODUCTIE

WAARDIG WERK
EN ECONOMISCHE
GROEI

ONGELIJKHEID 
VERMINDEREN

GEEN 
ARMOEDE

GEEN
HONGER

GOEDE
GEZONDHEID
EN WELZIJN

KWALITEITS-
ONDERWIJS

GENDER-
GELIJKHEID

SCHOON WATER
EN SANITAIR

BETAALBARE
EN DUURZAME
ENERGIE

INDUSTRIE,
INNOVATIE EN
INFRASTRUCTUUR

DUURZAME 
STEDEN EN 
GEMEENSCHAPPEN

KLIMAATACTIE LEVEN 
IN HET WATER

LEVEN
OP HET LAND

VREDE,
VEILIGHEID EN
STERKE PUBLIEKE
DIENSTEN

PARTNERSCHAP OM
DOELSTELLINGEN
TE BEREIKEN

6
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De pandemie heeft een diepgaande impact gehad op 

alle aspecten van ons leven en heeft in vele opzichten 

verschillende kwetsbare groepen in België getroffen. 

Sociale diensten, al dan niet onder de vleugels van 

de overheid, hebben op de crisis gereageerd door te 

vernieuwen, door te reageren op dringende behoeften en 

door een realistisch beleid en regelgeving na te streven 

zodat de meest kwetsbare personen deze maal niet 

uitgesloten worden.

 
Daklozen, migranten, gezinnen in zorgelijke situaties en 

vele andere burgers zijn het slachtoffer geworden van de 

huidige limieten van onze sociale zekerheid. Aan sommige 

noodsituaties is verholpen, waaronder de omvorming van hotels 

tot opvangcentra voor daklozen na enkele onzekere weken, een 

vlotte ter beschikking stellen van mondmaskers, desinfecterende 

handgel, handschoenen en voedselpakketten. Toch kon er 

niet worden voorzien in alle behoeften. De verwoestende 

economische gevolgen van de lockdown hebben de armen het 

hardst getroffen. Velen waren niet in staat om van huis uit te 

werken, maar werden beschouwd als essentiële werknemers 

en werden daarom meer blootgesteld aan het virus, ontslagen 

en afhankelijk gemaakt van al dan niet beschikbare hulp van de 

overheid.

 

Ook grote gezinnen hebben de gevolgen van de crisis gevoeld, 

omdat ze geen toegang hadden tot de technologie die nodig is 

om hun kinderen de schoollessen te laten volgen en niet meer 

kunnen profiteren van gratis maaltijden (of aan verminderde 

prijs) op school. De daklozen zijn ook sterk getroffen door de 

crisis als gevolg van de sluiting van de voedseldistributie die 

gewoonlijk door solidariteitsverenigingen en restaurants wordt 

aangeboden. Bovendien waren de sanitaire omstandigheden 

(toegang tot toiletten, douches en drinkwater) en het contact 

met de sociale diensten beperkt.

 

De behoeften van de meest kwetsbaren zijn alleen maar 

groter geworden door de Covid-19 pandemie. De sociale 

diensten hebben voor het grootste deel zo goed mogelijk op 

deze behoeften ingespeeld. Ze gingen vaak een stapje verder 

om ervoor te zorgen dat er niemand achterbleef. Maar er zijn 

duurzame oplossingen op lange termijn nodig, die de groeiende 

ongelijkheden aanpakken door de minderbedeelden in België 

onderdak, voldoende voedsel en basismaterialen aan te bieden.  

 

Het Leger des Heils in België werd geconfronteerd met deze 

crisis zowel binnen zijn sociale huisvestingdiensten als in zijn 

lokale gemeenschap.

Opvangcentra voor daklozen of vluchtelingen, het tehuis voor 

alleenstaande moeders en hun kind(eren) hebben allemaal hun 

dagelijks functioneren gehandhaafd en gelukkig zijn er maar 

heel weinig gevallen van Covid-19 ontdekt onder het personeel 

en de bewoners. We hadden het geluk computers te kunnen 

installeren om het online onderwijs voor de kinderen in een van 

onze centra aan te bieden.

De kerkgemeenschap en dagcentra zijn sterk betrokken 

geweest bij de bedeling van voedselpakketten en hebben het 

aantal tijdens de lockdown stevig opgevoerd.

Deze pakketten werden rechtstreeks door de begunstigden 

meegenomen of in sommige gevallen ook thuisbezorgd bij 

mensen die zich moeilijk kunnen verplaatsen.

 

Het is duidelijk dat de regelgeving tijdens de pandemie onze 

geloofsmomenten ernstig hebben beperkt. Ook begrafenissen, 

bruiloften en jubilea werden streng gereglementeerd of zelfs 

geannuleerd. We maken ons zorgen over de leden van onze 

gemeenschappen en de mensen die onze verschillende 

activiteiten bijwonen. Vooral degenen die geïsoleerd zijn door 

hun leeftijd, gezondheid of gebrek aan toegang tot online 

diensten hebben het moeilijk.

Het sterkt ons dat het geloof ons heeft gemotiveerd om te 

dienen en het was een steun voor degenen die zich geïsoleerd 

of angstig voelden.

Toch stellen we vast dat deze pandemie enerzijds veel van onze 

middelen heeft gevergd en anderzijds onze inspanningen bij 

fondsenwerving heeft beïnvloed.

We zijn daarom nog steeds op zoek naar financiering om onze 

diensten in staat te stellen hun missie voort te zetten: het helpen 

van de meest kwetsbaren.

Mike Stannett, Vice-voorzitter, RHK Brussel..

Covid-19… zes maanden later !
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van onze 
geloofsgemeenschap.

bedienden.

 is het aantal vrijwilligers 
actief binnen onze sociale 
instellingen.

Onze 9 geloofsgemeenschappen (korpsen) bestaande uit 

362 leden, 16 officieren (voorgangers) en 2 korpsassistenten 

hebben :

· 10802 voedselpakketten bedeeld

· 10405 maaltijden voorbereid en geserveerd (in hun lokalen en 

op straat)

· 6876 mensen begeleid zowel op geestelijk, moreel vlak als 

administratief. Het komt regelmatig voor dat de leden van de 

gemeenschap of de begunstigden van de sociale dienst andere 

noden hebben dan alleen op materieel vlak. ……..,het lijden 

verlichten, op zoek gaan naar oplossingen door ze te verwijzen 

naar professionele ondersteuning wanneer de situatie met onze 

capaciteiten niet meer aankunnen, maakt ook deel uit van onze 

acties.

· Niet minder dan 150 kinderen en jongeren namen deel aan 

onze activiteiten, al dan niet religieus, zoals zondagschool, 

animaties, scout,…

· Rond de 96 geïsoleerde mensen wekelijks bijeen gebracht 

(de meerderheid zijn dames). Op het programma van deze 

ontmoetingen staan gesprekken, debatten, gezelschapsspelen, 

uitstappen,…

De volledige lijst van al onze activiteiten kunt u terugvinden op 

onze website www.legerdesheils.be

Onze 5 maatschappelijke centra hebben 339 bewoners 

(mannen, vrouwen en kinderen) opgevangen en begeleid. Hun 

onthaal resulteert in het volgende:

· 112.856 overnachtingen

· 261.684 maaltijden

· 110 personeelsleden

· 160 recreatieve avonden

· 29 vrijwilligers

Twee diensten van openbaar nut, gekend als dienst Begeleiding 

aan huis en de dienst Schuldbemiddeling, hebben:

· 97 personen begeleid met administratieve zaken

· 421 maaltijden bediend

· 43 recreatieve avonden georganiseerd

De dienst Familiehulp bestaat uit 2 betaalde werkkrachten 

en 8 vrijwilligers. Deze deel dienst alleen al deelt 6014 

voedselpakketten uit aan 250 families (deze vertegenwoordigen 

± 1.000 personen) op 4 dagen per week.

personen werden
begeleid ... kinderen.

... waarvan

recreatieve avonden 
werden georganiseerd

aangeboden maaltijdentotaal aantal overnachtingen

10 802
voedselpakketten werden uitgedeeld.

5

LEGER DES HEILSACTIVITEITENVERSLAG 2019

5

Een totaalbeeld van het Leger des Heils
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Onze vereniging is voortdurend in ontwikkeling in navolging 

van nieuwe behoeften in de samenleving. Het is niet zelden 

dat economische gebeurtenissen, politieke beslissingen, 

natuurrampen, ... de doelgroep van de verschillende diensten 

doet veranderen. Inderdaad, steeds meer vluchtelingen kloppen 

aan bij onze centra. Het personeel en vrijwilligers delen niet 

alleen de maaltijden uit aan de daklozen, maar ook aan hele 

gezinnen. We passen ons voortdurend aan de behoeften van 

elke individu aan.

De invraagstelling van ons beleid kan tot nieuwe beslissingen 

leiden, tot aanpassing van onze strategie, tot het afbouwen van 

projecten om andere voorstellen te ontwikkelen die aangepast, 

meer up-to-date en actief ingrijpen.

Naast de subsidies van de overheden moeten we voortdurend 

nadenken over een nieuwe aanpak om potentiële sponsors te 

bereiken. Het is een permanente zoektocht naar mensen met 

het hart op de juiste plaats, die gevoelig zijn voor onze noden, 

het gebrek aan materiële middelen van onze vereniging. Eén 

van de belangrijkste doelstellingen is continuïteit in de opleiding 

van het personeel om met de wijzigende situaties te kunnen 

omgaan. 
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De belangrijkste missie van het Leger des Heils is zowel 

geestelijk als sociaal. De 9 christelijke gemeenschappen 

dragen de spirituele waarden uit door middel van evangelisatie, 

met zorg voor het gemeenschapsleven van de christenen 

die hun gemeenten bezoeken. Door hun sociale acties ten 

gunste van de meest behoeftigen wordt het Evangelie van 

Jezus Christus ook verkondigd om lichamelijke, geestelijke, 

sociale of geestelijke nood te verlichten zonder onderscheid.

Talrijke activiteiten, van de zondagse samenkomst, via het 

helpen van relaties en bijbelstudie, tot gebedsbijeenkomsten 

en evangelisatiezendingen vinden daar plaats. Er zijn ook 

verschillende muziekgroepen, evenementen voor kinderen, 

vrouwen, ouderen, geïsoleerde mensen... om nog maar 

te zwijgen van sociale acties zoals de verdeling van 

voedselpakketten, oudejaarsmaaltijden, nachtsoep, ... 

De vijf opvangcentra en de twee diensten van openbaar 

nut zijn gelegen in het Brusselse en voeren allemaal 

een dagelijkse strijd in het begeleiden van en de 

terugkeer in de maatschappij van hun begunstigden.

De 5 opvangcentra en de twee diensten van openbaar nut, 

allen gevestigd in Brussel, zijn dagelijks bezig met een strijd om 

te ondersteunen en de terugkeer in de maatschappij van hun 

begunstigden. Sociale acties is ook een belangrijk terrein van 

het Leger des Heils. In het kader van onze diensten streven 

we een christelijke aanpak na. Er is pastorale begeleiding 

beschikbaar en wordt door iedereen gewaardeerd. We 

willen iedereen reden geven om in de toekomst te geloven.

Onze actie richt zich vooral op de gebieden begeleiding, 

onderwijs en integratie. Bovenal willen we elke persoon in 

staat stellen om zijn of haar volledige potentieel als persoon 

te realiseren. De identiteit en specificiteit van elke persoon 

berust echter in het bijzonder op zijn of haar bijzonderheden 

die hem of haar anders maken dan anderen. Het is op dit 

principe dat we ons werk willen opbouwen. We staan ter 

beschikking van de begunstigen, maar ook van hun familie, 

emotionele, educatieve, school-, medische en relationele 

entourage, om hen te ondersteunen in hun inspanningen 

om hun leven te onderhouden en weer op te bouwen.

We willen leven in partnerschap met de mensen die we 

opvangen door :

- in hun behoeften te voorzien

- hen te motiveren

- hen te ondersteunen in hun doelstelling(en)

- het versterken van hun zelfvertrouwen en gevoel van 

eigenwaarde

- werken aan zelfvoorziening

Samen met bewoners, hun naaste omgeving en professionals 

streven we gemeenschappelijke doelen na. Dit is de reden 

voor onze samenwerking en de voorwaarde voor onze 

wederzijdse vervulling. Elkaar erkennen als partner betekent 

dat we elkaars verantwoordelijkheden respecteren, onze eigen 

verantwoordelijkheid nemen en het beste werk samen willen doen. 

Dit houdt in dat de bewoner (en zijn vertegenwoordigers) absoluut 

een actieve en centrale rol moet spelen in dit partnerschap.

Onze missie
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Uitgaven

Inkomsten Leger des Heils
Sociale 
Werken

Leger des Heils
Sociale 
Werken

Leger des Heils
Sociale 
Werken

2019 2019 2018 2018 2017 2017

Kerstpotten  15 326,73 €  15 091,16 €  19 712,05 € 

Collectes tijdens 
de diensten

 37 202,05 €  38 760,63 €  41 533,53 € 

Ledenbijdrage 60 160,37€  58 495,88 €  61 064,02 € 

Nalaten-
schappen

 796 789,80 €  46 582,69 €  1 734 966,35 €  3 352,73 €  946 677,71 €  9 606,51 € 

Verkoop 
tweedehands

 38 319,32 €  156 618,65 €  41 431,92 €  159 080,65 €  39 008,00 €  246 944,09 € 

Mecenaat 
Koning 
Boudewijn-
stichting

 15 300,00 €   16 000,00 €  8 000,00 € 

Giften  20 744,57 €  167 026,06 €  12 713,59 €  144 089,06 €  17 814,41 €  160 109,19 € 

Subsidies  2 784 516,00 €  2 815 346,00 €  2 692 453,00 € 

Totaal  968 542,84 €  3 170 043,40 €  1 901 459,53 €  3 137 868,44 €  1 125 809,72 €  3 117 112,79 € 

Totaal voor beide 
vzw’s :

 4 138 586,24 € 
Totaal voor beide 

vzw’s :
 5 039 327,97 € 

Totaal voor beide 
vzw’s :

 4 242 922,51 € 

Het is duidelijk dat het Leger des Heils niet afzonderlijk werkt, 

maar wordt gesteund door vele partners, vrienden, sponsors en 

sympathisanten. Zonder hen zouden we ons werk niet kunnen 

uitvoeren. Het Leger des Heils wordt op veel verschillende 

manieren gefinancierd. Onze professionele sociale diensten 

worden voornamelijk gesubsidieerd door verschillende 

overheden, maar ook door een aantal giften. Het werk van onze 

christelijke gemeenten en ons gemeenschapscentrum wordt 

gefinancierd door bijdragen van onze leden, openbare donaties, 

legaten, materialen en steun van verschillende filantropische 

stichtingen. In 2019 ontvingen we onverkochte goederen van 

grote merken wat betreft voeding, kleding en persoonlijke 

hygiëne producten. 

We willen iedereen bedanken die ons werk in 2019 heeft 

gesteund: “Samen zijn we één”.

Leger des Heils
Sociale 
Werken

Leger des Heils
Sociale 
Werken

Leger des Heils
Sociale 
Werken

2019 2019 2018 2018 2017 2017

Werkings- 
kosten

 919 287,00 €  2 284 863,00 €  971 040,00 €  2 329 202,00 €  1 156 030,00 €  2 637 291,00 €

Lonen
en
sociale lasten

 1 054 872,00 €  4 642 744,00 €  1 028 971,00 €  4 521 121,00 €  937 481,00 €  4 603 061,00 €

Afschrijvingen  199 230,00 €  137 577,00 €  450 817,00 €  163 992,00 €  411 139,00 €  143 161,00 €

Belastingen  74 366,00 €  7 246,00 €  91 228,00 €  4 983,00 €  125 954,00 €  6 780,00 €

Financiële 
onkosten

 61 516,00 €  4 940,00 €  42 837,00 €  4 075,00 €  98 619,00 €  6 516,00 €

Totaal  2 309 271,00 €  7 077 370,00 €  2 584 893,00 €  7 023 373,00 €  2 729 223,00 €  7 396 809,00 €

Totaal voor beide 
vzw’s :

 9 386 641,00 €
Totaal voor beide 

vzw’s:
 9 608 266,00 €

Totaal voor beide 
vzw’s :

10 126 032,00 €
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Onze motivatie is afkomstig uit 
de laatste toespraak van William Booth, 
uitgesproken op 9 mei 1912 : 

“ Zolang er nog vrouwen huilen, zal ik strijden.

Zolang er nog kinderen honger lijden, zal ik strijden.

Zolang er nog mannen naar de gevangenis gaan,

erin en eruit, erin en eruit, zal ik strijden.

Zolang er nog één verslaafde is, zolang er nog één

meisje verloren op straat loopt, zal ik strijden.

Zolang er nog één mens het licht van God

niet heeft gezien, zal ik strijden,

strijden tot het bittere eind. “

Onze geschiedenis
 Lenigen van zowel de ziel als materiele noden.

Het Leger des Heils is ontstaan tijdens de industriële revolutie in 

de buitenwijken van Oost-Londen. William Booth (*1829-1912), 

de Engelse stichter, groeide op in Nottingham (in de Midlands, 

het centrum van Engeland). Zijn vader, ondernemer, wilde van 

hem een «gentleman» maken maar door financiële moeilijkheden 

was hij verplicht om het onderwijs te stoppen en William te laten 

werken bij een pandjeshuis. Tijdens zijn jeugd ontdekt William 

de methodistische Kerk waar hij beslist om Jezus-Christus 

te volgen. Hij wordt dominee (methodist) met een bijzondere 

roeping om het volk te evangeliseren.

Samen met zijn echtgenote Catherine constateert William dat 

mensen in een onstabiele situatie niet naar de kerk komen. Dus 

besluit hij om de Kerk naar de straat te brengen! Zijn principe: 

zowel zorgen voor de geestelijke honger als maatschappelijke 

wantoestanden bestrijden.

Pas toen de naam The Christian Mission in 1878 werd veranderd 

in The Salvation Army (Leger des Heils) begon het werk van 

Booth zichtbaar vruchten af te werpen in het Verenigd Koninkrijk 

en in het buitenland. In België werd in 1889 in Mechelen de 

eerste samenkomst gehouden.

Het Leger des Heils is internationaal vertegenwoordigd in 131 

landen. Het Internationale Hoofdkwartier is gevestigd in Londen 

en wordt geleid door Generaal Brian Peddle. 
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Beste vrienden en sponsors,

Het Leger des Heils staat ten dienste van de Belgische 

bevolking. Wij willen u graag deelgenoot maken van een 

aantal activiteiten en acties waar we in 2019 bij betrokken 

waren.

Bij het schrijven van dit voorwoord worden we ingehaald 

door de Covid-19 pandemie, die ons uitdaagt tot 

inventiviteit om tegemoet te komen aan de wijzigende 

behoeften van de mensen. Het medeleven en de drang 

om mensen in nood te helpen komt voort uit ons geloof : 

‘Hart voor God, hand voor de mens’.

De verscheidenheid in onze inspanningen en activiteiten 

kan voor sommigen verrassend overkomen.

Opvangcentra voor daklozen, vluchtelingen en 

migranten; een huis voor moeders met kinderen; een 

kindertehuis; voedselbedeling in het hele land; een 

schuldbemiddelingsdienst; gemeenschapswerk met 

kinderen en ouderen maar ook vrouwengroepen; 

bewustmaking en opleiding in de strijd tegen mensenhandel; 

kinderkampen en retraites voor volwassenen; 

tweedehands kledingwinkels; Europese afdeling European 

Affairs Advocacy; en natuurlijk de openbare christelijke 

samenkomsten. En meer.

Onze dagdagelijkse inspanningen worden gezien als onze 

bijdrage aan de SDG’s (UN Sustainable Development Goals 

– doelstellingen voor duurzame ontwikkeling). De VN heeft 

in de hele wereld ontwikkelingsdoelstellingen vastgesteld 

om de levenskwaliteit van de meest behoeftigen in de 

wereld te helpen verbeteren. Dit omvat ook Europa en 

België.

Samen met onze partners, vrienden en sponsors zijn we 

trots dat we ons steentje kunnen bijdragen.

Mensenrechten maken deel uit van Gods plan om de 

mensheid respectvol en waardig te laten samenleven.

We hopen dat dit verslag ons standpunt zal verduidelijken 

en u zal aanmoedigen om samen met ons van deze wereld 

een betere plek te maken, in de naam van Christus.

God zegene u.

Mike & Ruth Stannett  (Majoors)
Verantwoordel i jken,  Belg ië
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• Korps Antwerpen
Aalmoezniersstraat 54, 2000 Anvers

• Korps Brussel-Centraal
Nieuwe Graanmarkt 33, 1000 Brussel 

• Korps Brussel-II 
Tensboschstraat 122A, 1050 Brussel

• Korps Forchies 
Rue Emile Vandervelde 83, 6141 Forchies-la-Marches

• Korps Jumet
Rue Louis Biernaux 111/113, 6040 Jumet

• Korps Luik
Quai des Ardennes 192, 4032 Liège

• Korps Quaregnon 
Rue Monsville 47, 7390 Quaregnon
met activiteiten in Mons, Rue du Béguinage 18

• Korps Seraing 
Rue du Canal 15, 4100 Seraing

• Korps Verviers
Rue Thil Lorrain 11, 4800 Verviers 

    EEN LEGER  

Wij zien voor de 21e eeuw een door God in het 

leven geroepen en met de Geest vervuld Leger. 

Overtuigd van onze roeping gaan wij gezamenlijk 

voort.

    EEN BOODSCHAP
 
Met de levensveranderende boodschap 

van Jezus die vrijheid, vrede en leven 

schenkt.

    EEN MISSIE
 
In een wereld van lijdende, gebroken, 

eenzame, arme, ontrechte en verloren 

mensen willen wij alles doen om hen in liefde 

te bereiken.
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Bij het afsluiten van dit activiteitenverslag bedanken we 
iedereen die actief meewerkte aan het opstellen ervan: 
dank voor de interviews, verslagen, het beeldmateriaal, 
cijfers, correcties, ... zonder u zou deze publicatie 
onvolledig zijn geweest.

Met de steun van onze milde schenkers, sponsors, 
stichtingen, diverse subsidiërende overheden, 
gemeentebesturen, ... kwam dit activiteitenverslag tot 
stand. Onze oprechte dank daarvoor.

Geef iedereen waar hij recht op heeft, voor zo ver 
je dat kan.

Spreuken 3:27
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