
 

Fracarita Netherlands is de organisatie voor ontwikkelings-
samenwerking van de Broeders van Liefde in Nederland 

Fracarita Netherlands ondersteunt     

projecten van de Congregatie van de 

Broeders van Liefde in Azië.  

De Broeders van Liefde zijn wereldwijd 

actief in drie verschillende sectoren:  

 orthopedagogische zorg 

 geestelijke gezondheidszorg 

 onderwijs en opleiding  

Levenskwaliteit verhogen  

De Congregatie wil de kwaliteit van leven verhogen van personen die in hun menselijke capaci-

teiten getroffen zijn.  Dit wil ze bereiken door op een professionele wijze materiële, personele 

en financiële ondersteuning te bieden aan projecten.  

Capaciteitsopbouw is hierbij het sleutelwoord.  

Ontwikkelingssamenwerking lijkt voor 

vele mensen een ver-van-mijn-bed-

gebeuren, een investering van tijd, geld 

en energie die toch niet veel uithaalt. 

Onze ervaring spreekt dit tegen.  

Zowat 1,5 miljard personen op de we-

reld moet rondkomen met € 1 per dag 

en nog eens 2 miljard moet het stellen 

met € 3 per dag: een mensonwaardige 

situatie met  gevolgen 

voor gezondheid en 

welzijn. 

Hoe kunnen we vanuit 

Nederland iets aan deze 

situatie veranderen? Wij 

zijn van mening dat het een utopie is om 

te denken dat de problemen in Azië 

opgelost kunnen worden vanuit Neder-

land alleen. Wij geloven dat de sleutel 

tot verandering bij de lokale bevolking 

ligt.  

De Congregatie Broeders van Liefde 

steunt via Fracarita Netherlands klein-

schalige lokale projecten in geestelijke 

gezondheidszorg, orthopedagogische 

zorg en onderwijs. Dit doen we door 

onze kennis in deze sectoren door te 

geven en materiële, personele en finan-

ciële ondersteuning te bieden. We wil-

len met andere woorden meewerken 

aan de projecten van onze Congregatie 

in Azië. Op die manier proberen we van 

de instellingen en scholen modelvoor-

beelden te maken waar anderen uit de 

regio zich aan kunnen spiegelen.  

Onze acties lijken dan misschien een 

druppel op een gloeiende plaat, maar 

onze druppels zijn van 

bijzondere makelij: ze 

verdampen niet maar 

worden alleen maar gro-

ter.  

Steeds meer mensen in 

Azië krijgen in onze partnerinstellingen 

voor psychiatrie en orthopedagogie een 

adequate behandeling en kunnen weer 

een menswaardig leven leiden. Steeds 

meer kinderen en jongeren gaan naar 

school in de onderwijsinstellingen van 

de Broeders van Liefde. Zij krijgen steun 

van Fracarita Netherlands en krijgen op 

die manier een échte toekomst. Wij 

ondervinden dagelijks dat verandering 

wel mogelijk is. De mensen uit Azië hel-

pen, is een eerste stap om de wereld 

rechtvaardiger te maken. Het is een 

eerste stap om onrecht recht te trekken. 

Waarom ontwikkelingssamenwerking? 

Uw steun gáát naar Azië! 

Hoe steunt u ons? 

India 

Filippijnen 

Indonesië 

Sri Lanka 

Vietnam 

Pakistan 

Meer dan 30 projecten in 6 landen:  

Wij geloven dat de 

sleutel tot 

verandering bij de 

lokale bevolking ligt.  

U kunt Fracarita Netherlands steu-
nen. 

Het nieuwe rekeningnummer wordt 
binnenkort bekendgemaakt. 

Indien uw voorkeur uitgaat naar een 
bepaalde doelgroep, dan kunt u dit 
aangegeven bij de mededeling. Wij 
respecteren uw wens.  

U wilt Azië steunen? 

Fracarita Netherlands beperkt haar 

administratiekosten tot een mini-

mum. 90% van ons budget gaat 

rechtstreeks naar de projecten in 

Azië.  

We vinden immers dat uw hulp daar 

het meest nodig is.  



 

 

Onderwijs en opleiding 

Simalia—India 

De Broeders van Liefde geven onderwijs aan kinderen 

op een school in het Indiase dorpje Simalia. 

Met steun uit België werd een nieuwe gebouw neerge-

zet. De Nederlandse broeders hebben meegedaan aan 

deze actie. 

De congregatie verleent zorg in 3 sectoren 

Wie zijn wij? 

 

Geestelijke gezondheidszorg 

Flores - Indonesie 

Begin 2014 startten de Broeders van Liefde in Flores met 

de zorg voor psychiatrische patiënten. Met steun vanuit 

Nederland zijn het gebouw en de inrichting gefinancierd. 

Deskundigen van de Reinier van Arkelgroep uit Vught  

verleenden expertise op het gebied van zorg voor deze 

patiënten. 

Orthopedagogische zorg 

Wonosobo - Indonesie 

De Broeders van Liefde hebben in Wonosobo een school 

met internaat voor dove kinderen. In 1955 gingen enkele 

Nederlandse broeders op deze plek van start met de 

bouw van een instituut dat nog steeds bestaat: een 

school waar leerlingen basisonderwijs en een beroepsop-

leiding volgen.  

 Wij zijn onderdeel van de 

wereldwijde Congregatie 

Broeders van Liefde 

 De Broeders van Liefde hebben 

de fondsenwerving en het 

projectbeheer ondergebracht in 

de wereldwijde organisatie 

Fracarita International 

 Elk land heeft zijn eigen 

Fracarita kantoor 

 Wij zijn Fracarita Netherlands 

Waar vindt u ons? 

Fracarita Netherlands 

Aalsterweg 289 

5644 RE Eindhoven 

Tel.: 0031 40 2141 680 

 

Mail:  

fracarita-netherlands@fracarita.org 

Website: 

www.fracarita-netherlands.org 

 

Wie zijn wij? 


