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ONDERWIJS EN OPLEIDING

N G O  V O O R  O N T W I K K E L I N G S S A M E N W E R K I N G

B R O E D E R S  V A N  L I E F D E



F R A C A R I T A   I N T E R N A T I O N A L

Wat?
De internationale ngo voor ontwikkelings-
samenwerking van de Broeders van Liefde.

Missie?
Fracarita International is een non-profit  
organisatie van de Congregatie van de 
Broeders van Liefde die zich als doel stelt 
om de voorzieningen van de congrega-
tie te ondersteunen in lage- en midden- 
inkomenslanden in Afrika, Azië, Europa en 
Latijns-Amerika.

De organisatie voert deze opdracht uit 
in lijn met de missie van de Broeders van 
Liefde: Gods liefde uitstralen in de wereld, 
vooral in het leven van de meest kwetsba-
re mensen. Fracarita International doet dit 
via concrete liefdewerken  in de geestelijke 
gezondheidszorg, in de zorg voor personen 
met een beperking en in het onderwijs. 
 
Fracarita International realiseert deze mis-
sie via concrete steun aan de voorzieningen 
van de Broeders van Liefde, met een bij-
zondere aandacht voor capaciteitsopbouw, 
begeleiding, het uitwisselen van kennis en 
expertise, internationale fondsenwerving 
en beleidsbeïnvloeding. 

Door het oprichten van regionale fond-
senwervingskantoren in verschillende  
landen zoekt Fracarita International nieuwe  
middelen voor de projecten. 

Een netwerk van continentale en regio-
nale coördinatoren werd uitgebouwd om 
de professionaliteit in de voorzieningen te 
verhogen en de lokale capaciteitsopbouw 
op het gebied van zelfredzaamheid te  
bevorderen. Er wordt ingezet op een  
beter management, het stimuleren van  
creativiteit en het aanleren van vaardig- 
heden in functie van lokale fondsenwerving 
en in functie van het opstarten van inkomst- 
genererende activiteiten (IGA’s).

Als non-profit organisatie met een consul-
tatieve status bij de Verenigde Naties res-
pecteert Fracarita International de mensen-
rechtenbenadering en zal het opkomen voor 
hen wiens rechten worden geschonden  
omwille van hun specifieke levenssituatie. 

Om deze doelstellingen te kunnen  
verwezenlijken staat Fracarita Internatio-
nal steeds open voor samenwerking met  
andere groepen die dezelfde visie delen. 

Via deze activiteiten en in lijn met de soci-
ale doctrine van de Katholieke Kerk dient 
Fracarita International de mensheid en 
in het bijzonder hen die hun menswaar-
digheid dreigen te verliezen. In lijn met 
de missie van de Broeders van Liefde, zet 
Fracarita International zich in om de kwa-
liteit van leven te verbeteren en draagt de 
organisatie bij tot een menselijkere maat-
schappij waar er plaats is voor de armen en 
zwakken.

Tehuis voor in de steek gelaten 
kinderen, Butea, Roemenië



We werken voor drie doelgroepen van  
kinderen, jongeren en volwassenen in  
lage- en middeninkomenslanden die wor-
den geconfronteerd met drie erg specifieke  
problematieken:
• beperking: zowel fysieke, sensoriële, 

motorische, mentale als sociale 
beperking

• psychisch lijden en stoornis: nood 
aan psychosociale begeleiding, 
psychiatrische zorg en verslavingszorg

• gebrek aan kansen op het vlak van 
onderwijs en opleiding

Daarom concentreert de ngo haar werking 
op drie sectoren:

Orthopedagogische zorg

Geestelijke gezondheidszorg

Onderwijs en opleiding 

Daarnaast is de ngo ook vaak betrokken 
bij noodhulp en zorg voor vluchtelingen, 
straatkinderen, HIV-patiënten of 
ouderenzorg, maar alleen in zeer 
specifieke gevallen.

Doelgroepen?

Fracarita International heeft een consultatieve status in de 
Economische en Sociale Raad (ECOSOC) van de Verenigde Naties. 
De ngo van de Broeders van Liefde steunt volledig de Duurzame 
Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) van de Verenigde Naties.

COSMA, Ayacucho, Peru



Meer info:

Fracarita International
Boeveriestraat 14
8000 Brugge
BELGIË

Tel: +32 50 44 06 90
E-mail: fracarita-international@fracarita.net
www.fracarita-international.org
Bankrekeningnr.:  BE59 7370 2766 2726    BIC: KREDBEBB

Wenst u een fiscaal attest (vanaf €40 op jaarbasis), dan kan u uw gift  
storten op het rekeningnummer van Fracarita Belgium:  
IBAN: BE51 4459 6281 2162     BIC: KREDBEBB

 

M e e r  i n f o :  w w w . f r a c a r i t a - i n t e r n a t i o n a l . o r g

Fracarita International ondersteunt 
meer dan 100 voorzieningen in 20 
landen in Afrika, Azië, Europa en 
Latijns-Amerika: scholen, psychia-
trische voorzieningen, centra voor 
personen met een beperking, centra 
voor beroepsopleidingen, enz. Kom 
meer te weten op onze website en 
ontdek hoe je ons kan helpen om onze 
impact als organisatie te vergroten. 

SD Karitas Basisschool, Purwokerto, Indonesië

De NGO promoot de toepassing van de 
VN resoluties m.b.t. de mensenrechten en 
veroordeelt elke vorm van discriminatie 
op grond van ras, huidskleur, beperking, 

geslacht, seksuele geaardheid, taal, religie, 
politieke of andere overtuiging, nationale, 
etnische of sociale herkomst, wettelijke of 
sociale status en leeftijd.


