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Hoe kan je als samenleving een pandemie verslaan? Die vraag stellen we ons 
allemaal sinds het coronavirus opdook. Het coronavirus bedreigt niet alleen 
onze gezondheid, maar ook onze sociale contacten en economie.

Wat zorgt er vandaag voor dat het ene land de coronacrisis ‘makkelijker’ aan-
kan dan het andere? Een sterke gezondheidszorg en een sterke overheid die 
adequate maatregelen kan nemen. Toegang tot een leefbaar inkomen en een 
goede sociale bescherming zijn essentieel.

In 2020 was onze inspanning voor recht op gezondheid belangrijker dan ooit. 
Wij werken wereldwijd samen met organisaties om het recht op waardig werk 
te garanderen, sociale beschermingssystemen te versterken en toegang tot 
gezondheidszorg te bieden.

Aan al onze partners en medewerkers: wij willen jullie bedanken voor jullie 
inzet in het voorbije jaar. Bedankt ook aan alle sympathisanten. Op de volgende 
pagina’s vind je een overzicht van onze activiteiten. Het volledige jaarverslag 
boordevol feiten en cijfers, vind je op onze website.

Dit jaarverslag 2020 is een uitgave van FOS
Redactie Lieven Miguel Kandolo - Vormgeving Thibault Verougstraete - Eskidoos
Drukkerij EPO. Gedrukt met vegetale inkten op 100% gerecycleerd papier.

Dirk Schoeters 
Voorzitter

Het volledige jaarverslag  
lezen? Ga naar  
FOS.ngo/jaarverslag

Annuschka Vandewalle 
Algemeen secretaris

EDITO
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Centraal-Amerika
Lourdes is algemeen secretaris van de vakbond 
Alfonso Velazquez. Zij heeft met de vakbond 
seksisme aangepakt op haar werkplaats, en in brede 
zin, in de maquillas.

“De vakbond heeft ervoor gezorgd dat wanneer 
werknemers aangifte van geweld binnen of 
buiten het bedrijf doen, die arbeidstijd niet van 
hun salaris wordt afgetrokken.”   

- Lourdes uit Nicaragua

Meer weten? Surf naar FOS.ngo/jaarverslag

Dankzij deze organisaties uit de socialistische beweging, bedrijven 
en andere organisaties zetten we in 2020 stappen naar een wereld 
met waardig werk en sociale bescherming voor iedereen

Oost-Vlaanderen West-Vlaanderen

El Salvador Honduras Nicaragua

Budget  € 329.233,49 € 326.100,46 € 451.297,82

Samen met  4 organisaties 4 organisaties 4 organisaties

Actief Nationaal en 3 
departementen

Nationaal en 6 
departementen

Nationaal en 8 
departementen

TIP! Lees het artikel op 
FOS.ngo/lourdes
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Andes
Mayra is een Ecuadoraanse activist en advocaat van de 
feministische ngo SURKUNA. Met de combinatie van 
juridische kennis en activisme, claimt ze de straat, de 
school en het parlement voor meer gendergelijkheid 
in Ecuador.

“De straat claimen is voor ons het bekendste 
scenario. Ik denk aan de massabeweging van 
VivasNosQueremos. Dankzij grote manifes-
taties in de publieke ruimte, staat een nieuwe 
generatie feministen op. ” 

- Mayra uit Ecuador

Ghana
Emmanuel werkt als financieel en pro-
grammamedewerker bij COLISO. Samen 
met de organisatie, werken we voor 
gezondheid in Ghana, met focus op drink-
baar water en sanitaire voorzieningen.

“De organisatie heeft voor verbeterde 
sanitaire voorzieningen gezorgd voor 
een gemeenschap en een middelbare 
school. Deze projecten hebben de 
gezondheidstoestand verbeterd 
en de gevolgen van de pandemie 
afgezwakt.”  - Emmanuel

Bolivia Colombia Ecuador Peru

Budget € 266.503,19 € 146.555,73  € 320.328,52 € 368.442,30

Samen met 4 organisaties 3 organisaties 3 organisaties 4 organisaties

Actief Nationaal en 6 
departementen

Nationaal en 13 
departementen

Nationaal en  
6 provincies

Nationaal en  
10 provincies

Ghana

Budget € 141.074,63

Samen met 1 organisatie

Actief Akim Adwafo en Akim Ayinase in het 
Akyemmansa district, in de Oostelijke 
regio 
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Zuidelijk Afrika
Simanjani Siyamfinya is vakbondactivist in Zim-
babwe. Jarenlang strijdt ze tegen seksisme en 
gendergeweld op de werkvloer.

“In 2020, startten we met trainingen op de 
werkvloer.  We leiden bijvoorbeeld win-
kelstewards op om werknemers te helpen 
omgaan met de schending van hun rechten 
op het gebied van gendergelijkheid.”  
   - Simanjani

Cuba
Teresa is actief bij gezondheidsorganisatie CENESEX. 
Als LGBTI-activist, brengt ze, in samenwerking met 
FOS, lesbische Cubanen samen om kennis te delen 
en vorm te geven aan het Cubaans beleid.

“Het is een jaar geweest van voort-durende 
uitdagingen voor het Nationaal Netwerk 
van Lesbische en Biseksuele Vrouwen, maar 
ook van groei,leiderschap en empowerment. 
Tegen het einde van 2020, waren er groepen 
activisten gevormd in alle 15 provincies van 
het land”    - Teresa 

Mozambique Zimbabwe Zuid-Afrika

Budget € 196.592,38 € 181.760,63 € 421.182,92 

Samen met 5 organisaties 4 organisaties 5 organisaties

Actief Nationaal, hoofd-
stad Maputo en 2 
provincies

Nationaal, 
hoofdstad Harare 
en provincie 
Manicaland

Nationaal, 2 
provincies en 
grootstad  
Johannesburg

Cuba

Budget € 462.932,25

Samen met 8 organisaties

Actief Nationaal en vier gemeenten en steden 
waaronder hoofdstad Havana



2020 in cijfers

45.833 maal werd onze website met 
bijhorende artikels op FOS.ngo 
bezocht. Een record! 

7.000+ mensen werden geboeid door 
onze e-nieuwsbrief 

118 artikels over FOS verschenen in 
magazines of op websites van 
bevriende organisaties

3.400+ lezers genoten van ons vierjaar-
lijks magazine

392.000 keer zijn onze posts op Facebook 
bekeken. Nog een record!

België

Budget € 331.488,53

Samen met de socialistische beweging, ngo’s en 
beleidsnetwerken

Actief Nationaal en alle Vlaamse provincies

België in vogelvlucht
Een jaar vol internationale solidariteit

10 januari - Fototentoon-
stelling Tierra de Lucha in 
Mundana Antwerpen

2 maart - Fototentoonstelling 
over Mozambique: Mulheres 
moçambicanas x Elemento 
de força 

5 maart - Lancering Cam-
pagne CLAIM je seksuele 
rechten

6 maart - Belmundo: 
Gespreksavond over geweld 
tegen en vrouwen en LGBTI 
+-personen in Cuba en Ecua-
dor bij Vredeshuis Gent

8 maart - Teresa Fernandez 
en Mayra Tirira bij Ontbijt bij 
een Rebel 

8 maart - 8 maars on the 
street: Manifestation - Betoging  
 

9 maart - Lunchgesprek met 
Mayra Tirira bij hoofdkantoor 
Vooruit 

10 maart  - Gespreksavond 
met Mayra Tirira – Kapellen

11 maart  - Filmvoorstelling: 
Gender Under Attack bij 
Vredeshuis Gent

7 april - Lancering Campagne 
‘#TogetherAgainstCorona’, 
samen met 11.11.11 en 
andere middenveldorgani-
saties 

BELGIË

Claim je rechten
Jonge activisten uit Latijns-Amerika staan 
op voor hun seksuele rechten. Ze inspire-
ren wereldwijd met hun creatieve manie-
ren. Samen met de lokale organisaties, 
hebben we een campagne opgezet om te 
leren van hen hoe we de straat, de school 
en het parlement kunnen claimen.6

FOS.ngo/claim

©Marc Beaucourt©Marc Beaucourt

©Hendrik Braet©Hendrik Braet
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Claim de werkvloer 
Seksisme op het werk is onaanvaardbaar. 
Het zorgt voor onveiligheid en verwoest 
levens. Daarom willen we samen met 
activisten strijd voeren voor een vei-
lige werkvloer en tegen seksisme. In 
samenwerking met het ABVV en de Bel-
gische ngo’s Solsoc en ISVI hebben we 
inspirerende acties als een spel tegen 
seksisme op werk op poten gezet.

FOS.ngo/claimdewerkvloer

8 mei - Lancering Campagne 
‘Zuurstof voor Cuba’ met 
Vrienden van Cuba 

25 juni - Documentaire  
Tierra de Lucha is online 
beschikbaar 

9 september - FOS neemt na 
29 jaar afscheid van Kwaku 
Acheampong 

7 oktober - Lancering Cam-
pagne “Sociale Bescherming 
is een Recht” met Solsoc, ISVI, 
ABVV, Socialistische Mutua-
liteiten, ABVV Horval en AC 
ABVV 

26 oktober - Online Change- 
makers-campagne van 11.11.11 

17 november - Lancering 
Campagne ‘#Right2Cure’ met 
andere middenveldorganisaties 

18 november - Slotconferentie 
‘Zuurstof voor Cuba’

23 november - Oproep gift 
voor Honduras na natuurram-
pen Eta en Iota

25 november - Lancering 
Campagne #CLAIMdewerk-
vloer met ABVV, IVSI en Solsoc 

10 december - Defend the 
defenders: actie voor mensen-
rechtenverdedigers

24 december - Publicatie 
‘Paranoten’ met ABVV Horval
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FOCUS

Hartverwarmende  
steun voor noodhulp  
orkanen ETA en IOTA
We kregen veel reactie op de inzamelingsactie voor 
de noodhulp naar aanleiding van orkanen Eta en Iota, 
die Centraal-Amerika hebben getroffen.

BESCHADIGDE HUIZEN EN VER-
WOESTE LANDBOUWGRONDEN

In november 2020, hebben orkanen 
ETA en IOTA schade verricht in Cen-
traal-Amerika. Beide orkanen troffen 
in het bijzonder Nicaragua, Guate-
mala en Honduras. Honduras kreeg 
het meeste te verduren met meer dan 
100 doden, 66.024 beschadigde huizen, 

48 verwoeste bruggen en 408.990 hec-
tare verwoest landbouwgrond. In totaal 
werden 747.082 gezinnen getroffen 
door de doortocht van de twee orkanen.

Volgens recente gegevens, zijn onge-
veer 80% van de werknemers van de 
textielfabrieken persoonlijke bezittin-
gen en huizen kwijtgeraakt. Alle bana-
nenarbeiders hebben werk verloren 



9

door de verwoesting van de bananen-
plantages.

De Hondurese regering kondigde de 
noodtoestand af en onderhandelde 
over internationale leningen en giften. 
Geconfronteerd met de eis van trans-
parantie, zag het zich genoodzaakt een 
technisch comité voor de wederop-
bouw te vormen om de ontvangst van 
de internationale samenwerking te 
garanderen.

OPROEP VOOR ONDERSTEU-
NING PARTNERS
Gevolgen van de doortocht van orkanen 
voor de achterban van onze partners 
in Honduras:

• USTAB is een platform dat bestaat 
uit drie vakbondsorganisaties. 4.280 
leden werden getroffen, waarvan 
4.000 van vakbond FESTAGRO. Velen 
verloren niet alleen hun bescheiden 
woning en inboedel, maar ook hun 
job.

• RSMH, het netwerk van 36 textiel-
vakbonden, telt 4.073 werknemers 
en hun gezinnen die schade leden 
aan hun huis en/of bezittingen ver-
loren.

• Bij CODIMCA, een organisatie die 
landloze vrouwen op het platteland 
organiseert, leden 460 aangeslo-
ten vrouwen en hun gezinnen zware 
schade. Daarnaast werden 5.142 
anderen getroffen in de zones waar 
CODIMCA actief is.

• 

De schade situeert zich niet alleen op 
persoonlijk vlak, maar ook de infra-
structuur van het land. Water- en rio-
leringssystemen, parken, hoofd- en 
secundaire wegen werden getroffen. 
Gezien het enorm menselijk leed en 
de grote materiële schade, waarmee 
onze partnerorganisaties geconfron-
teerd werden, deden we uitzonderlijk 
een oproep om een gift te doen voor 
onze partners. Zo konden die voedsel, 
lakens en medicijnen aankopen voor 
leden die alles verloren hebben. Bij de 
verdeling kregen vrouwen en alleen-
staande moeders prioriteit.

FOS wil alle storters bedanken 
die een bijdrage hebben gele-
verd voor onze inzamelactie. 
Dankzij de inzamelactie, heb-
ben onze partners hun achter-
ban kunnen ondersteunen in 
deze moeilijke tijden en heb-
ben we samen de gevolgen van 
beide orkanen verzacht.

Mensenrechten zijn meer dan woorden!
Lees meer op FOS.ngo/steun-noodhulp-orkanen
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FOS heeft een gemiddeld jaarinkomen van 
4,8 miljoen euro. 

Gemiddeld 72,71% van de middelen gaan 
naar het Zuiden. Hiermee steunen we 
partnerorganisaties op basis van gemaakte 
afspraken en plannen.

We besteden 9,71% van de middelen aan 
beweging & beleid. Gemiddeld 17,58% van 
onze middelen worden gespendeerd aan 
algemeen beheer.

FOS sluit het boekjaar 2020 af met een 
negatief resultaat van 3.466 euro.

ACTIVA PASSIVA

Vaste activa 381.809 Eigen vermogen 1.830.216

Vlottende activa 3.116.648 Schulden en voorzieningen 1.668.241

Totaal van de activa 3.498.457 Totaal van de passiva 3.498.457

KOSTEN 2020 OPBRENGSTEN 2020

Huisvestingskosten 29.406 Gemeenschappelijke actie 107.687

O&H burelen 39.041 Giften 60.764

Werkingskosten 56.624 Subsidies 4.649.271

Personeelskosten 760.793 Andere bedrijfsopbrengsten 9.297

Afschrijvingen / waardeverminderingen 96.852 Financiële opbrengsten 37

Belastingen 284

Financiële kosten 8.392

Subsidies voor FOS werking N&Z 3.839.130

Totaal                                           4.830.522 Totaal                                        4.827.056

Financiële info FOS 2020
De rekeningen van FOS boekjaar 2020 werden nagezien door EY. De jaarrekening en het 
revisoraal verslag werden neergelegd op de algemene vergadering van 15 juni 2021 en kunnen 
geraadpleegd worden op de website van FOS www.fos.ngo. De jaarrekening werd ook neerge-
legd bij de Nationale Bank van België, waar alle cijfers vrijblijvend kunnen opgevraagd worden.

Grafiek - uitgavenBesteding van de financiering

9,71%  
beweging 
en beleid

17,58 %  
algemeen beheer

72,71 %  
Zuiden
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Wie steunt FOS ?
Om toegang te krijgen tot subsidies (EU, DGD) voor projecten in Noord en 
Zuid, moet FOS zelf instaan voor een deel van de middelen.

FOS kon in 2020 rekenen op steun van particulieren en:

Provincie- 
bestuur van

Stads-en Gemeente 
besturen

Diverse organisaties  
en bedrijven

Socialistische  
beweging

Limburg
Vlaams Brabant

Antwerpen
Destelbergen
Herk-de-Stad
Kapellen
Kruisem
Schoten
Stad Brussel
Zulte

11.11.11 
Dredging International/Bagger-
werken Decloedt NV
Fonds HA-Nandasmo
Fonds voor Bestaanszekerheid 
Petroleumsector
Fonds voor Vorming in de Schei-
kundige Nijverheid (Covalent)
Multipharma
Ondernemers voor Ondernemers
P&V
Sociaal Fonds Voedingsnijverheid 
(HORVAL)
Vrienden van Cuba

ABVV
ABVV West-Vlaanderen
Algemene Centrale ABVV
Algemene Centrale ABVV Antwer-
pen Waasland
Bond Moyson Oost-Vlaanderen
Bond Moyson West-Vlaanderen
Centrale Voeding Horeca West-Vl.
De Voorzorg Antwerpen
De Voorzorg Limburg
FSMB
NVSM
Vooruit
Werkerswelzijn Zottegem

Herkomst van de financiering

Voor de financiering van de projecten en 
partnerwerking in Noord en Zuid, kon FOS 
rekenen op steun van: Federale Overheid, 
Directie-Generaal voor Ontwikkelingssa-
menwerking - DGD - Vlaamse Overheid

Grafiek - continenten

Voor elke 100 euro die 
naar het Zuiden gaat:

2%  
Vlaamse  
Overheid 

26%  
andere

72%  
DGD

€29
naar Afrika

€29  
naar Zuid-Amerika

€30  
naar Centraal-Amerika

€12  
naar Cuba


