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Voorwoord 

 

 

De 85 rijksten zijn rijker dan de armste helft van de wereldbevolking 

 

In haar nieuw rapport « Een einde maken aan extreme ongelijkheid », gepubliceerd in januari 2014, 

hekelt de internationale ontwikkelingsorganisatie Oxfam de verstandhouding tussen een 

gefortuneerde elite en de politieke machtshebbers om de regels van het economische spel te 

vervalsen, de democratie te ondermijnen en een wereld te creëren waarin de 85 grootste fortuinen 

evenveel bezitten als de armste helft van de totale wereldbevolking. 

 

Het rapport verscheen op de vooravond van de jaarlijkse wereldtop op het economische forum in 

Davos. Het analyseert de nefaste gevolgen van de groeiende ongelijkheid in de ontwikkelde landen 

en de derdewereldlanden. Nog volgens het rapport is er bij de publieke opinie een groeiende 

wereldwijde bewustwording van het zich toe eigenen van de macht. De voorbije jaren is de 

groeiende ongelijkheid internationaal bovenaan de agenda komen te staan. De Amerikaanse 

president Obama maakte er voor 2014 een prioriteit van. Het WEF, World Economic Forum, 

rangschikte de toename van de inkomensongelijkheden op de tweede plaats m.b.t. de problemen 

waarmee de wereld de volgende 12 à 18 maanden geconfronteerd zal worden. Het Forum 

waarschuwt in de aangehaalde perspectieven voor 2014, voor een ongelijkheid die wereldwijd de 

sociale stabiliteit alsook de wereldvrede in gevaar brengt.  

 

Er moeten dringend maatregelen worden genomen om deze trend te keren. Er is geen hoop dat de 

armoede zal verdwijnen zonder de ongelijkheden aan te pakken. De toename van de ongelijkheden 

veroorzaakt een vicieuze cirkel waarin rijkdom en macht zich meer en meer concentreren in de 

handen van een minderheid. 

Wij leven in een wereld waarin, zowel in de ontwikkelde als in de derdewereldlanden, de laagste 

belastingtarieven, de beste gezondheidsdiensten, de beste scholen en de mogelijkheid om een 

invloed uit te oefenen, steeds vaker een voorrecht zijn voor de rijksten en ook voor hun kinderen. 

 

Zonder een gezamenlijke actie om de verschillen te verminderen, zullen zowel de voorrechten als de 

nadelen van generatie tot generatie doorgegeven worden. 

  

Een recente statistische studie in de V.S. toonde de verpletterende vertegenwoordiging van de 

belagen van de rijke klasse binnen de Amerikaanse regering aan, tegenover die van de 

middenklasse. De voorkeuren van de arme burgers konden bij de stemming door de gekozenen niet 

doorwegen.  

 

In India is het voorbije decennium het aantal miljardairs vertienvoudigd, een tendens begunstigd 

door een zeer regressieve fiscaliteit en door de bestaande banden tussen de grote vermogens en de 

regering. Tegelijkertijd zijn de uitgaven ten gunste van de armsten extreem laag gebleven.  

 

In Afrika profiteren de multinationals, onder meer in de sector van de extractieve industrieën, van 

hun invloed om geen belastingen en rechten te betalen, wat de beschikbare geldmiddelen van de 

landen voor de armoedebestrijding sterk verminderen.  

 

Vandaag leven op aarde 7 personen op 10 in landen waar de ongelijkheden groter zijn geworden 

sinds het begin van de jaren 1980, en bezit 1% van de huishoudens 46% van de rijkdommen. 

 

KDW zal de ongelijkheden blijven bestrijden in haar interventielanden van het Zuiden, door te 

investeren in universeel onderwijs en in toegang tot basisgezondheidszorg ten gunste van de minst 

bedeelden, de straatkinderen, de gehandicapte kinderen, de kinderen in de gevangenis of in conflict 

met de wet, de ex kindsoldaten, de kinderen uit de prostitutie en slachtoffers van misbruik, de 

armsten onder de armen, daarbij meisjes en vrouwen positief te discrimineren. 

 

Hartelijk dank voor uw trouwe steun die ons de mogelijkheid geeft om hen te helpen! 

 

Het redactieteam KDW 
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Financieel rapport 2013 

 
 

Resultatenrekeningen per 31 december 2013 (in €) 

 

 

Uitgaven 2013 

 

Inkomsten 2013 

Verleende hulp Zuid – projecten 968.394,13  Cofinanciering van projecten in 

het Zuiden 

136.189,54 

 

Uitgaven ontwikkelingseducatie 

en sensibilisatie 

48.047,34 

 

Cofinancieringen van  

activiteit ontwikkelingseducatie 

0,00 

Werkingskosten en 

personeelskosten algemeen 

121.226,66 

 

Private stichtingen 167.808,50 

 

Fondsenwerving 

 

23.775,25 

 

Giften van het publiek 567.584,10 

 

Afschrijving en 

waardevermindering 

663,00 Andere inkomsten 

(legaten inclusief) 

144.527,38 

Andere kosten 

 

1.310,48 

 

Financiële producten 3.428,44 

 

 

Totaal van de uitgaven 

 

 

1.163.416,86 

 

Totaal van de inkomsten 

 

1.019.537,96 

 

 

 

  

Resultaat van het boekjaar 

 

 

- 143.878,90 

 

NB: Resultaat boekjaar 2012: + 220.476,44 €. Gecumuleerd 2012-2013: + 76.597,54 € 

 

De giften vormen de basis van de inkomsten van Kinderen Derde Wereld. 

Het is eerst en vooral dankzij de vrijgevigheid van het publiek dat wij onze acties kunnen realiseren 

ter bestrijding van de armoede en voor het welzijn van de kinderen en vrouwen van de landen in 

het Zuiden. Of de gift nu éénmalig of regelmatig is, elke bijdrage van onze schenkers is van enorm 

belang. het is door deze giften dat KDW haar onafhankelijkheid kan bewaren. In 2013 kwamen 

meer dan 86% van onze inkomsten van schenkers, ondernemingen en stichtingen. 

 

Dankzij de schenkers, hebben wij toegang tot cofinancieringen! 

De bedragen die bij het publiek ingezameld worden, zijn eveneens een onmisbare voorwaarde om 

toegang te krijgen tot cofinancieringen van de overheid. Zo steunt ons globaal budget de projecten 

van onze partners nog beter. In 2013 vertegenwoordigden DGD 11,9% van de subsidies en WBI, 

provincies en gemeenten 1,5% subsidies van onze inkomsten, m.a.w. 13,4% van onze totale 

inkomsten. 

 

Een minimale uitgave wordt besteed aan fondsenwerving. 

Slechts 2,04 % van de totale uitgaven werd besteed aan fondsenwerving. Dit budget ging naar de 

druk en verspreiding van correspondentie m.b.t. fondsenwerving en verzekerde tevens een goed 

beheer van het adressenbestand van onze schenkers. 

 

Prioriteit aan de projecten: : 968.394 € of 83,3% van de totale uitgaven. 

968.394 € of 83,3 % van de totale uitgaven zijn rechtstreeks bestemd voor de projecten in Azië 

(40%), en Afrika (57%) en Latijns Amerika (3%). De algemene werkingskosten en de 

personeelskosten vertegenwoordigen 10,4 % van de uitgaven. 

 

Transparantie. Onze rekeningen onder officiële controle. 

 De projectfinancieringen worden gecontroleerd door de Belgische administratie voor 

ontwikkelingshulp en door het Ministerie van Financiën. 

 De rekeningen en balansen van 2013 werden geauditeerd door een Bedrijfsrevisor en 

goedgekeurd door de Algemene Vergadering op 24 mei 2014. 

 De financiële rekeningen en balansen van de vereniging worden gedeponeerd bij de Griffie 

van de Handelsrechtbank van Brussel. 
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Verleende steun in 2013 

 
De financiering van de projecten in het Zuiden bedroeg een totaal bedrag van 968.394 €. ETM/KDW 

steunde 34 partners in 11 landen over 3 continenten: Azië (3 landen/15 projecten/ 40 % van 

totaal), Afrika (5 landen/14 projecten/ 57 % van totaal) en Latijns-Amerika (3 landen/5 projecten/ 

3 % van totaal).  

 

 
 
 

 
 

Afrika 
554.044 

57% 

Azië 
385.686 

40% 

Latijns-
Amerika 

28.664 
3% 

2013 -  Wereldwijd verleende steun in € 

Filippijnen 

206.623 
53% 

India 

169.062 
44% 

Viëtnam 

10.000 
3% 

2013 - AZIE - verleende steun in €  
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Ghana 

2.467 
0% 

DR Congo 

399.647 
72% 

Oeganda 

103.275 
19% 

Senegal 

43.655 
8% 

Togo 

5.000 
1% 

2013 - AFRIKA - verleende steun in € 

Brazilië 
14.056 

49% 

Colombia 
3.535 
12% 

Mexico 
11.073 

39% 

2013 - LATIJNS-AMERIKA - verleende steun in € 
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AZIE 

Land/regio/stad 

Partner Sectoren van interventie/toewijzing van 

steun 

Begunstigden 

FILIPPIJNEN    

Luzon/Manilla en  
Negros/Bacolod 

Virlanie 
Foundation Inc. 

Onderwijs, opleiding en basisgezondheidszorg. 
Microprojecten en families in hun provincie van 
oorsprong. Integraal programma voor de gevangen 
kinderen in het heropvoedingsgesticht in Bacolod. 

300 voormalige straatkinderen onder wie 80 gehandicapten. 37 
voddenraperfamilies. 1.200 straatkinderen en in RAC / MYRC. 500 
opgesloten kinderen in Bacolod. 

Luzon/Antipolo City Penafrancia ES Basis onderwijs. Steun pedagogisch materiaal. 350 kinderen en leerkrachten. 

INDIA    

Tamil Nadu/  
Ulagaretchakarpura 

Sam Kudil Sensibiliseren en onderwijs. Basisgezondheidszorg. 8 animators in 8 dorpen ontvangen thuis 166 leerlingen voor bijles en 
hulp met onderwijs. 

Tamil Nadu/Theni  
District 

Sawed Trust Onderwijs. Steun aan de armste gezinnen door hun 
kinderen een kans op onderwijs te bieden.  

100 arme “dalit” meisjes (5 en 18 jaar) uit de dorpen van de regio 
Theni en hun families.  

Karnataka/ 
Honavar 

Dharma Jyothi 
Charitable 
Society 

Integrated Basic Science Regular Programme for Rural 
Girls Project 

Opvang en internaat voor 30 meisjes en opleiding in wetenschappen. 

Karnataka/ 
Honavar 

Dharma Jyothi 
Charitable 
Society 

Touch & Care Fase II. Medische apparatuur voor de 
vleugel Therapeutisch- en revalidatiecentrum voor 
gehandicapte kinderen en volwassenen. 

Gehandicapten uit de streek en in de staat Karnataka in het algemeen.  

Karnataka/ 
Bangalore  

Breads (Bosco) 24/24 hulp aan straatkinderen. Salaris van de 
straathoekwerkers.  

Ongeveer 5.500 straatkinderen in Bangalore.  

Kerala/Kovalam  Sebastian Indian 

Social Project 
(SISP)  

Onderwijs (inhaallessen, hulp met huiswerk, 

technische en professionele opleidingen); voedselhulp. 

70 schoolverlaters tussen 7 en 18 jaar krijgen een voltijdse opleiding. 

50 jongeren krijgen hulp met huiswerk.  

Andrah Pradesh, 

Nellore 

Vianney Home  Onderwijs, medische verzorging, bijlessen voor Engels 

en wiskunde.  

100 kinderen en jongeren van wie 60-70% fysiek gehandicapten. 

Meisjes en jongens. 

Meghalaya/ 
Shillong 
 

PREMANAND 
ANUPAM 
 

Vorming tot vreedzaam samenleven. Sensibilisering en 
vredesopvoeding.  

Leerlingen en ouders van een tiental scholen in  Meghalaya, Manipur, 
Sikkim en Darjeeling. 

Kerala/Kovalam 

 

Bethel School Deelname aan vergoedingen voor de leerkrachten in 

een school voor arme kinderen in moeilijkheden. 

77 jongens en meisjes tussen 4 en 11 jaar uit gezinnen die onder 

armoedegrens leven.  

Karnataka/ 
Brahamavar 

Catholic Board of 
Education 

Deelname aan de bouw van een sanitair blok voor de 
plaatselijke school. 

416 kinderen en 13 leerkrachten van de school Nirmalal. 

Karnataka/Mundargi Muhkta Trust Onderwijscentrum en Rechten van het Kind.  30 kleine kinderen (-5 jaar) in opvang. 30 meisjes die opleiding volgen. 

De leerlingen van 5 scholen en de bevolking van 5 dorpen in Mundargi 
die gezondheidszorg genieten. 

Karnataka/Santhpur 
 

Dharma Jyothi 
Charitable Soc. 

Bouwen en uitrusten van een nieuwe English Medium 
school in een kwetsbaar gebied. 

Momenteel meer dan 300 jongens en meisjes (kleuterschool -2 eerste 
jaren lager onderwijs) 

VIETNAM    

 Education for 
Development 

Inclusief onderwijs voor doofstomme kinderen en 
gehandicapten. Lokale capaciteitsopbouw, herstel en 
verbetering van de structurele capaciteit van de 
school. 

100 doofstomme kinderen van de school Tung Buoc Nho, 45 ouders, en 
20 docenten en medewerkers. 250 gehandicapte kinderen van het Go 
Vap Centrum en 40 personeelsleden. 135 kinderen getroffen door 
HIV/AIDS en 79 personeelsleden van het Linh Xuan Centrum. 
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AFRIKA 

Land/regio/stad 

Partner Sectoren van 

interventie/toewijzing van steun 

Begunstigden 

SENEGAL    

Petite Côte/Nianing Bevolking 
van Nianing 

en omgeving 

Basisgezondheidszorg. Onderwijs 
(peterschappen). Socio-economische 

ontwikkeling. Voedselhulp. 

Honderden kinderen en hun familie. Scholen en dorpskliniek. 
 

DR  CONGO    

Noord-Kivu/Goma En Avant les 
Enfants 

Congo 

Re-integratie project INUKA. 
Bevordering van de Vrede. Relance van 

de economie. Steun onderwijs. 

Meisjes en hun broers/zussen. Gezinnen waarin kinderen gere-
integreerd werden. Plaatselijke verenigingen.  

Bandundu/Idiofa Equipe Beto 
Sadisana 

asbl 

Voedselhulp. Landbouw. 
Gezondheidszorg. Inrichting en 

materiaal van 3 naaiateliers. 

Plattelandsbevolking van Idiofa en omliggende dorpen.  

Kinshasa/Ngaliema PECS asbl Familiale re-integratie. 

Beroepsopleiding en onderwijs.  

Straatkinderen van Kinshasa, jongens en meisjes. Jongeren. 

Kinshasa/Ngaliema/  CHERO Voedselhulp, familiale hereniging. 
Vorming m.b.t. inkomsten genererende 
projecten. Bijlessen. 

48 kwetsbare kinderen, herenigde gezinnen. CHERO medewerkers. 156 
schoolverlaters.  

Lubumbashi/dorp Poleni Green 
Mango asbl 

Kleuteronderwijs. Sensibilisering voor 
de natuurbescherming. Stimulering van 
micro-bedrijven. Bijenteelt en 
landbouwschool. 

Jongeren en gezinnen in straal van 5 km rond het Social Center Green 
Mango. 60 vrouwen(alfabetiseringscursussen). 

Kinshasa/Mitendi 
 

CJB asbl Beroepsopleidingen en sensibilisering.  
Levensopvoeding. 

+-100 arme en kwetsbare jongeren uit de gemeenschap die één van de 
vier opleidingen volgen. Leerkrachten en medewerkers.  

Kinshasa/Mitendi 
 

CEDECOM IGP varkenskwekerij t.v.v. 
weeskinderen door partner omkaderd. 

45 weeskinderen; 60 straatkinderen. 50 ongehuwde jonge moeders; 
360 kinderen van de interne school van CEDECOM. Het personeel. 

Zuid-Kivu/Uvira 
 

AVEVENA Verbetering levensomstandigheden van 
vrouwen, slachtoffer van verkrachting 

en hun kinderen. 

Opstarten van zeepfabriek voor 50 vrouwen slachtoffer van 
verkrachting en hun kinderen, geboren uit de misdaad. Vorming 

zeepbereiding en bedrijfsbeheer.  

OEGANDA    

Kampala Uganda 
Children’s 
Center 

Onderwijs en beroepsopleiding. 
Gezondheidszorg. Sociale, familiale en 
professionele re-integratie. 

Ongeveer 620 straatkinderen en kwetsbare jongeren uit risicogroep.  

Jinja M.Sisters 
Queen of 

Apostle 

Formeel en informeel onderwijs en 
beroepsopleiding. Voedselhulp en 

gezondheidszorg. Seksuele opvoeding. 

+/- 12000 bewoners van de 2 sloppenwijken Soweto et Masese. 

Nakaseke District CHILD 

 

Toegang tot drinkwater d.m.v. 

productie van waterfilters Biosand.  

3.840 kwetsbare personen, onder wie minstens 3.000 kinderen et 120 

vrouwen. 

TOGO    

Kanton Kuma Cercle Amis 
des Enfants 

Bouw en inrichting van 2 informatica 
opleidingscentra.  

+- 700 leerlingen in 5 secundaire scholen in het kanton alsook 30 
leerkrachten.  

GHANA    

Wa/Commune Watayiri Town 
Council  WA 

Toegang tot drinkwater. Bijdrage boren 
waterput in de gemeente Watayiri. 

De hele bevolking van de gemeente die toegang heeft tot drinkwater 
sinds 20/08/2013. 
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LATIJNS AMERIKA 

Land/regio/stad 

Partner 

 

Sectoren van 

interventie/toewijzing van steun 

Begunstigden 

BRAZILIE    

RN/Natal 
 

EH Jacques 
Theisen 

Kleuteronderwijs en eerste leerjaar. 
Voedselhulp. Pedagogische opleiding.  

482 kinderen tussen 2,5 en 6 jaar oud. Personeel van de 3 
kindertuinen, de ouders van de kinderen.  

SP/Ribeiro Preto 
 
 

Casa da 
Criança 
Santo 
Antonio 

Bescherming. Voedsel. 
Kleuteronderwijs. Materiaal voor 
computerruimte en eetzaal. 

250  kinderen 1 – 10 jaar 

MEXICO    

Oaxaca/ 5 dorpen La Casa 
Oaxaquena 

Onderwijs en recreatieve activiteiten. 
Steun aan de gezinnen slachtoffer van 

de orkaan Carlota. Schoolsponsoring.  

Kinderen uit 5 geïsoleerde dorpen. 29 jongeren van wie 4 hogere 
studies volgen. 

COLOMBIA    

Cartagena Centro 
Pastoral de 
Salvador  

Steun onderwijs, voedselzekerheid en 
medische zorg. Empowerment van de 
vrouw.  

Ontheemde arme mestiezen-gezinnen van Cartagena. Vrouwelijke 
gezinshoofden. Enkele duizenden kwetsbare kinderen en jongeren uit 
talrijke wijken. 

Medellin 

 
 

Corporacion 

Proyectarte 

Vorming tot vreedzaam samenleven en 

geweldloosheid d.m.v. artistieke 
activiteiten. Traumaverwerking. 

+-450 kinderen en jongeren uit de arme wijken van Medellin, de 

meesten uit ontheemde gezinnen als gevolg van het geweld. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Overhandigen van het certificaat in het UCC-centrum, Kampala:  
Een nieuwe start in het leven van de jongeren!



 10 

Onze projecten en partners: enkele voorbeelden 

Projecten en partners in AZIE 

FILIPPIJNEN 

Virlanie - Manilla - Straatkinderen opnieuw een glimlach schenken 

De situatie van de Filippijnse kinderen blijft dramatisch. Miljoenen kinderen leven in bijzonder 

moeilijke omstandigheden: straatkinderen, kinderen die werken, aan drugs verslaafd zijn, in de 

prostitutie zitten, kinderen in de gevangenis enz.….. 

 

Kinderen Derde Wereld steunt al om en bij de 20 jaar, de stichting Virlanie in Manilla, een partner 

die met op maat gemaakte programma’s probeert aan de behoeften van deze kinderen tegemoet te 

komen en te helpen hun levensomstandigheden te verbeteren. Het doel is om deze kinderen een 

beschermende omgeving te bieden om te voorkomen dat ze worden blootgesteld aan alle vormen 

van uitbuiting en misbruik. 

 

Onze steun bereikte in 2013 een aantal deelprojecten van het uitgebreid Virlanie programma: 

 

 De werkingskosten voor 2 van de 12 familiale opvangtehuizen "Jade" en "Elizabeth Home”. 

Het huis Jade herbergt 29 kinderen en jong volwassenen met een verstandelijke handicap, 

19 jongens en 10 meisjes, die behoefte hebben aan bescherming en uitzonderlijke zorgen. 

Het huis, gelegen in Dasmarinas, bestaat uit twee gebouwen: enerzijds een groot huis die 

jongens en meisjes een thuis verschaft, en anderzijds een kleiner huis waar de jongens 

omkaderd worden die semi zelfstandig kunnen wonen. Het huis Elisabeth verwelkomt een 

twintigtal meisjes ex-prostituees en/of slachtoffer van seksueel misbruik. Hun leeftijd 

varieert tussen 13 jaar en 25 jaar. Velen zijn getraumatiseerd voor het leven en vereisen 

psychologische en psychiatrische zorg. 

 

 Schoolsponsoring van tientallen kinderen (voornamelijk lager en secundair onderwijs) 

 

 Balik Probynsia programma, "terug naar de provincie" t.v.v. 37 gezinnen van 

voddenrapers in Payatas, de afvalberg ten noorden van Manilla en een paar gezinnen, die 

getroffen werden door overstromingen in de sloppenwijken van de stad. (Luik huisvesting, 

onderwijs, gezondheid en voeding en inkomsten genererende microprojecten) 

 

 KDW investeerde ook in het SDC programma (Social Development Center) in Bacolod op 

het eiland Negros: een gesloten centrum voor minderjarigen (- 18), waar straatkinderen en 

jonge criminelen worden gevangen gezet. In 2013 werden niet minder dan 504 kinderen 

begeleid, waarvan 80% jongens. Een team van 35 Filippino’s is er werkzaam.  
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De belangrijkste doelstelling van dit programma is een de levensomstandigheden van de 

kinderen in detentie te verbeteren alsook de lokale bestuurscapaciteiten. Een onderzoek dat 

aantoonde dat de fundamentele rechten dagelijks werden geschonden, heeft ertoe geleid dat 

een uitgebreid programma werd opgezet, om de basisvoorzieningen zoals onderwijs, 

beroepsopleiding, levensopvoeding, mentale en fysieke ondersteuning voor de begunstigden 

kinderen te verzekeren. 

 

De kracht van het project ligt, naast de verbeterde kwaliteit van de door het personeel 

aangeboden dienstverlening, zeker in de actieve deelname van de gehele gemeenschap: de 

lokale, regionale en nationale overheden, sport- en culturele verenigingen, 

onderwijsinstellingen van Rechten, Filipijnse en buitenlandse vrijwilligers (voornamelijk met 

de Franse nationaliteit). 22 partnerschappen werden ondertussen gesmeed, 6 publieke en 16 

private lokale partnerschappen. 

 

Er wordt volop gewerkt aan het transformatieproces van een detentiecentrum naar een echt 

heropvoedingscentrum, waar elke beslissing wordt genomen met respect voor het welzijn 

van het kind. 

 

 Tot slot werd een subsidie voor noodhulp toegekend om tegemoet te komen aan mensen die 

getroffen werden door de tyfoon Hayian, einde 2013.  

 

INDIA 

Karnataka, Mundargi – Integrated Child Rights and Continuous Education Centre 

 

Het project  

Onderwijs is een fundamenteel recht van alle kinderen, wereldwijd. Maar om administratieve, 

politieke, economische redenen en als gevolg van overbevolking, mislukten de meeste 

ontwikkelingslanden in de realisering van het recht op onderwijs voor alle kinderen.  

India lanceerde efficiënte programma's in samenwerking met vrijwilligersorganisaties. Het doel van 

deze organisaties is om alle dorpen te bereiken en er de kinderen te onderwijzen. Ondanks de 

inspanningen van de verschillende organisaties en van de overheidsinstellingen, zijn er veel 

kinderen op het platteland die geen toegang gehad hebben tot basisonderwijs. Als gevolg zijn de 

kinderen verplicht te werken voor ze de leeftijd van 18 bereikt hebben. Het zijn vooral jonge 

meisjes die slachtoffer zijn van dit fenomeen. 

Om de kinderen op het platteland uit deze situatie te halen, en vooral de meisjes van de landelijke 

regio, heeft Muktha Trust een centrum van integrale Rechten van het Kind opgericht, en startte, in 

samenwerking met KDW, in 2013 een programma voor permanente vorming in vijf dorpen in 

Mundargi. 

 

Belangrijkste doelstellingen van het programma  

1. Bouw van een kinderdagverblijf aan een kleine kost, voor de opvang van de kinderen van 

ongeschoolde landelijke gemeenschappen. 

2. Sensibiliseringsprogramma's voor kinderen over gezondheid en hygiëne. 

3. Alfabetisering van meisjes die de school vroegtijdig hebben verlaten. 

4. Technische vaardigheden snit en naad voor meisjes die de school prematuur hebben verlaten. 

 

Hoofdactiviteiten 

 

 Selectie van het personeel 

Het team van Muktha Trust contracteerde een coördinator met ervaring in onderwijsprogramma's op 

het platteland, die zal toezien op de uitvoering van de activiteiten en het bereiken van de 

doelstellingen. Voor de ondersteuning van de programma’s werden ook 5 vrouwelijke vrijwilligers 

aangesteld en een onthaalmoeder voor het beheer van de activiteiten in het kinderdagverblijf 

gedurende één dag per week. 

 

 Bouw van een kinderdagverblijf  

Om juridische problemen in het dorp Murudi te vermijden, werd voor dit specifieke doel, namens 

Muktha Trust een klein deel van de grond aangekocht. Vervolgens kreeg een plaatselijke aannemer 

de opdracht het kinderdagverblijf te bouwen: een eenvoudige constructie met stenen voor de 
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fundering en de muren, en TATA GI bladeren voor het dak, de deuren en de ramen. 

Tijdens de bouwwerken gingen de activiteiten door in een gehuurd lokaal. 30 kinderen uit naburige 

dorpen zijn ingeschreven en er werd een gekwalificeerde leerkracht aangesteld om voor de kinderen 

te zorgen en ze basisonderwijs bij te brengen. Het centrum is open van 9u tot 17u en toegankelijk 

voor kinderen van wie de ouders op het land werken. Zij krijgen didactisch materiaal, 

voedingssupplementen, spelletjes, enz.. om hun verblijf zo comfortabel en het leren interessant te 

maken. Zij wonen ook andere activiteiten bij zoals zingen, dansen en verhalen luisteren. Tijdens de 

middag zijn ook rusttijden ingelast. Er werden ook oudervergaderingen georganiseerd om de 

slaagkansen van het project te verhogen. 

 

 Medisch kamp en bedeling van medicijnen 

In samenwerking met lokale steungroepen werden 2 medische kampen georganiseerd. Een arts 

behandelde de kinderen van ongeveer 600 dorpelingen voor veel voorkomende ziekten. Er werden 

gratis medicijnen bedeeld evenals voedingssupplementen voor ondervoede kinderen. Er werd 

eveneens een tandheelkundig kamp georganiseerd in het dorp. 400 kinderen jonger dan 14 jaar 

genoten tijdens dit project voorlichting m.b.t. gezondheid en hygiëne. Kinderen werden bewust 

gemaakt dat een goede gezondheid een fundamenteel recht is van ieder kind en dat dit samengaat 

met het leiden van een gedisciplineerd leven en het vermijden van ongezonde gewoontes zoals 

drugsgebruik. Zij hebben de plicht en de verantwoordelijkheid om goed voor zichzelf te zorgen 

tijdens de kindertijd. 

 

 Voortgezet onderwijs 

40 meisjes werden ingeschreven in een programma voortgezet onderwijs. Ze verkregen officiële 

studiedocumenten, informatie over de noodzaak van onderwijs, en vaardigheden in lezen, schrijven 

en rekenen. Er werden groepsdiscussies gehouden over maatschappelijke kwesties zoals 

kinderarbeid, kind - huwelijken, de bruidsschat, empowerment van vrouwen, gezondheid, onderwijs, 

enz.. Om het leerproces interessant te maken en verborgen talenten te ontdekken werden 

wedstrijden georganiseerd voor zang, dans en spel. 

 

 Technische vaardigheden 

Er werden in drie dorpen drie snit en naad ateliers opgestart waaraan 30 studenten deelnamen. De 

lessen worden gegeven tussen 14u en 18u onder begeleiding van een ervaren ontwerper. Het 

materiaal voor borduren werd verstrekt door de organisatie. De instructeurs gaven theoretische- en 

praktijklessen over diverse modellen voor kledij voor kleine kinderen, schoolmeisjes, volwassen 

vrouwen enz.De leerlingen werden geëvalueerd aan de hand van maandelijkse evaluatietoetsen. 

 

 Levenslessen en de familie 

De meisjes die vroegtijdig stopten met volgen van onderwijs kregen naast functionele alfabetisering 

ook een opleiding in snit en een vorming m.b.t. de gezondheid in het gezin: informatie over 

gezondheid en hygiëne, de keuze van een levenspartner, vriendschap, leiderschap, communicatie 

binnen de familie, kleine besparingen, vrouwen en gezondheid, vrouwen en recht, enz. 

Ze kregen ook psychologische hulp voor het oplossen van hun problemen. 

 

Samenvatting van de realisaties 

 

 30 kinderen jonger dan 5 komen op regelmatige basis naar het centrum en hebben een 

gezondere levensstijl aangenomen. De ouders zijn overtuigd van het nut om hun kinderen naar 

het officiële onderwijs te sturen. Zij kregen eveneens de gelegenheid om hun kinderen bij een 

onthaalmoeder van het centrum te plaatsen, wat leidde tot minder stress op hun werk. 

 400 kinderen zijn nu gezonder dankzij de medische consultaties, de voorschriften voor 

medicijnen door de arts, en de informatie m.b.t. gezondheid en hygiëne, gegeven door 

vrijwilligers.  

 Dankzij de medische prestaties verbeterden 600 dorpsbewoners hun gezondheidstoestand. 

 30 kinderen kregen voedingsupplementen.  

 De bouw van het kinderdagverblijf is voor 80% voltooid.  

 30 meisjes die vroegtijdig hun studie opgaven, volgden uiteindelijk een opleiding van snit en 

naad en kregen tevens vorming in leven en gezin, lezen, schrijven en rekenen.   
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Projecten en partners in AFRIKA 

OEGANDA 

Kampala – Uganda Children’s Centre (U.C.C.)   

 

 
 

Het project 

De lokale partner U.C.C. omkaderde 1.526 straatkinderen in Kampala ten einde hen socio-

professioneel te re-integreren. Uiteindelijk lag het aantal begunstigden veel hoger dan de 

oorspronkelijk geplande 140 jongeren per cyclus. Het hoge aantal studenten per cyclus was ook te 

wijten aan feit dat aan de jongeren in het centrum tijdens hun verblijf ook de mogelijkheid werd 

geboden werd om opleidingen te volgen. 

Bovendien werd in de loop van deze fase het opleidingscentrum van het UCC officieel erkend door 

de lokale overheden wat zeer positief is m.b.t. de duurzaamheid van het project. Dit leidde ertoe dat 

nog meer studenten zich inschreven voor een opleiding.  

Ook het aantal kinderen dat in het centrum verbleef, lag veel hoger dan verwacht. De sociaal 

assisten slaagden erin om kinderen sneller herenigen met hun gezin, wat resulteerde in de opname 

van nieuwe kinderen. Door stapelbedden te plaatsen in de slaapzalen is er een opvangcapaciteit van 

100 kinderen (50 meisjes en 50 jongens) i.p.v. de oorspronkelijk geplande 50. 

 

Realisaties 

 Een opvangcentrum met een capaciteit voor tijdelijke huisvesting van 100 kinderen is 

volledig operationeel: alle verbouwingswerken van het centrum werden voltooid en het centrum is 

nu volledig operationeel met een capaciteit van tijdelijke huisvesting voor 50 meisjes en 50 jongens. 

 

 461 kinderen (tussen 6 en 12 jaar) werden tijdelijk ondergebracht in het UCC centrum, nl. 

223 jongens en 238 meisjes tussen de 6 en 12 jaar. De verblijfsduur van de kinderen in het 

centrum was korter of langer, afhankelijk van het geval. Van deze kinderen werden er 444 

permanent en duurzaam herenigd met hun familie of een pleeggezin. 

 

 965 jongeren hebben een beroep geleerd en worden begeleid naar een professionele 

integratie (782 volgeden/volgen de algemene opleiding en 183 volgden een gespecialiseerde 

opleiding). 386 jongeren hebben de cyclus van algemene beroepsopleiding voltooid en vonden al 

een baan (77,2%). 

 

 7 professionele beroepsateliers werden geïnstalleerd en uitgerust (snit en naad/design en mode, 

houtbewerking, kappers / cosmetica, horeca en toerisme, informatica, elektronica en elektriciteit, 

metallurgie & lassen); leerkrachten werden aangesteld en twee uitgebreide training cycli werden 

uitgevoerd (cycli I en II). Cyclus III loopt momenteel met 282 jongeren. Daarnaast werden 

gespecialiseerde opleidingen aangeboden in 4 workshops speciaal voor jongeren die het niveau 4 

van het secundair hebben gehaald om hen de mogelijkheid te bieden een erkend diploma te 
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behalen. Het betreft hier vooral workshops voor elektriciteit, kappers / cosmetica, snit en naad / 

ontwerpen en catering / horeca. 

 

 1.526 jongeren kregen voedsel, genoten gezondheidszorg en namen deel aan socio-

educatieve activiteiten in het centrum UCC. 

 

 Lokale gemeenschappen werden gesensibiliseerd m.b.t. de leefomstandigheden en de 

rechten van straatkinderen, o.m. door de organisatie van twee bewustmakingsworkshops per 

maand in de sloppenwijken en in het UCC centrum, dit met een bereik van 4.024 personen. 

 

Tijdens onze werkbezoeken in januari 2013 en in november 2013 werden deze goede resultaten ter 

plaatse bevestigd. Wij volgden de activiteiten van dichtbij, ontmoetten de begunstigden van dit 

project, waren getuige van de motivatie en het engagement van het personeel van UCC, van de 

steun van de gemeenschap en van de lokale instanties voor dit project. 

 

Duurzaamheid 

Door middel van de verkoop van producten uit de UCC ateliers en geleverde diensten zijn er 

belangrijke stappen gezet m.b.t. duurzaamheid van het centrum. De verantwoordelijke van de 

productie en verkoop kreeg de opdracht om een gedetailleerde marktstudie op te zetten m.b.t. 

producten die in ateliers vervaardigd worden, de marktprijs van deze producten, identificatie van 

potentiële klanten en creëren van een klantenbestand. Hij kreeg ook de opdracht om lokale 

gemeenschappen op regelmatige basis te informeren over de geleverde diensten door het UCC 

centrum. Een nauwe band met de lokale gemeenschappen is essentieel omdat het een grote groep 

betreft die echt kan bijdragen aan de duurzaamheid van het centrum. 

 

Enkele voorbeelden om de voortzetting van het project te verzekeren en om inkomsten te 

genereren:  

 

 Beroepsopleidingen 

 Atelier voor horeca (cateringservice voor feesten en seminaries…). 

 Atelier voor houtbewerking: vervaardigen van meubels voor de gemeenschap. 

 Kapsalon  

 Atelier snit en naad: vervaardigen van producten die aan de gemeenschap verkocht worden 

 Informatica atelier: basis IT lessen werden georganiseerd. 

 Atelier voor elektronica: hersteldiensten worden geboden aan de lokale gemeenschap  

 Atelier voor las en metaalbewerking (herstellen van voertuigen e.d.) 

 

 Infirmerie: Gezien de inkomsten van de consultaties redelijk laag lag, besliste het UCC om 

in een andere wijk een lokaal te huren en er een kliniek te installeren. 

 UCC stelde alternatieve inkomstengenererende activiteiten voor, zoals verhuur van de grote 

hall voor evenementen, verhuur van het busje, etc..  

Aankoop van een machine voor pellen en malen van maïs wat de kost voor het voeden 

van de kinderen sterk verminderde. 

 

 Een Internetcafé werd in het UCC geïnstalleerd en uitgerust. 

 

 Betalende korte termijn vormingen werden aan de lokale gemeenschap aangeboden. 

 

 In 2013 sloot UCC een partnerschap met TASO, de grootste NGO in Oeganda werkzaam op 

het gebied van AIDS. TASO heeft vele belangrijke donoren, inclusief USAID. Dit 

partnerschap maakt het mogelijk om alle uitgaven te dekken m.b.t. kinderen die voorlopig in 

UCC verblijven. Het biedt ook de gelegenheid aan UCC om in contact te treden met nieuwe 

belangrijke donoren. 

 

De inkomsten genererende activiteiten zijn gevarieerd en werden tijdens deze fase aanzienlijk 

uitgebreid.  

Het is belangrijk om deze activiteiten te blijven verhogen om hetzelfde niveau van uitgaven te 

kunnen garanderen aangezien de cofinanciering door de eind 2013 

eindigt. 
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DE DEMOCRATISCHE REPUBLIEK CONGO 

 

Context 

De DR Congo is het belangrijkste partnerland van de Belgische ontwikkelingssamenwerking en 

tevens het grootste land in Centraal-Afrika. Ondanks de grote diversiteit van haar natuurlijke 

bronnen, blijft het nog steeds één van de armste landen ter wereld. De sociale ongelijkheden zijn er 

enorm groot. 

 

Over het algemeen worden de intellectuele capaciteit en professionele vaardigheden van de 

jongeren tussen 15 en30 jaar in Kinshasa beperkt en dus ook hun culturele, sociale en economische 

ontwikkeling. Dit belemmert een daadwerkelijke deelname aan de ontwikkeling van hun 

respectievelijke gemeenschappen. 

 

In het huidige socio-economisch klimaat, worden de jongeren in Mont-Ngafula het meest getroffen 

door extreme armoede omdat ze geen perspectief hebben tot het volgen van onderwijs, noch de 

mogelijkheid hebben om een beroepsopleiding te volgen, noch het uitzicht hebben op een baan, bij 

gebrek aan een socioprofessioneel integratiebeleid. 

 

De lange economische en politieke crisis waarin DRCongo zich al meer dan tien jaar bevindt, heeft 

bijgevolg tot een stijgende armoede geleid, waarvan de effecten samengaan met diverse sociale, 

maatschappelijke en familiale oorzaken.  

Kinshasa- Centre des Jeunes Bolingo, CJB 

 

Project 

KDW en het Centre des Jeunes Bolingo, CJB, werken samen sinds 2008. Verschillende leden van 

KDW begaven zich al meermaals naar Kinshasa om er de activiteiten en resultaten op te volgen van 

de projecten in partnerschap met deze organisatie sinds 2008.  

 

Met het oog op armoedebestrijding, startten KDW en het CJB een "socio-professioneel 

integratieproject ten gunste van de jongeren in Kinshasa" in de DRC. De doelstelling van dit 

project is om een springplank naar de arbeidsmarkt te creëren voor deze jongeren door ze toegang 

te geven tot een beroepsopleiding met een polytechnisch luik (theoretisch en praktisch beheer), 

samen met een luik “levensopvoeding” (rechten, gezondheid, hygiëne, medische zorg, soa, 

gezinsplanning, enz..), aspecten die in de klassieke pedagogie verwaarloosd worden.  

 

Het project wordt gekenmerkt door een innovatieve aanpak, namelijk door een link te leggen tussen 

de jeugd en de arbeidsmarkt als onderdeel van hun praktijkvorming met het doel de kansarme 

jongeren in Mont Ngafula en omliggende gebieden, de mogelijkheid te bieden om een opleiding te 

volgen die, qua vaardigheden en wensen, het beste voor hen geschikt is.  

 

Eind 2011 verkreeg KDW een subsidie van 90.000 € van WBI, Wallonië Brussel International, in het 

kader van de ontwikkelingssamenwerking met partners in het Zuiden en de cofinanciering 

ontwikkelingssamenwerkingsprojecten. Deze overheidssteun vertegenwoordigt 90% van het totale 

budget van het project. 

 

Begunstigden 

 

Het aantal direct begunstigden wordt geschat op meer dan 1.000 mensen.  

 in totaal 200 kansarme jongeren, waarvan 100 meisjes en 100 jongens in Kinshasa en 

omgeving, tussen 14 en 25 jaar oud, gedurende 2 jaar aan ratio van 100 per jaar. 

Alleenstaande jonge moeders krijgen bijzondere aandacht. Het zijn namelijk deze jongeren 

die slachtoffer zijn van armoede in deze omgeving en die worden blootgesteld aan risico 

situaties zoals criminaliteit, prostitutie, alcoholisme, druggebruik, geweld enz. 

 Families - in de ruime betekenis-  van de jongeren en hun toekomstige kinderen. 

 Het begeleidend personeel en docenten van de beroepsopleidingen. 
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De indirect begunstigden zijn de hele bevolking van Kinshasa Mont-Ngafula. Zij kopen de lokaal 

vervaardigde producten en doen een beroep op de diensten van het Centrum. Bedrijven en 

ambachtslui die een beroep doen op de jongeren voor hun stage en als betaalde geschoolde 

werknemers, de leveranciers van verschillende materialen en de ondernemers en hun arbeiders. 

 

Doelstellingen 

 

Het project heeft tot de volgende doestellingen bijgedragen:  

 

 Aan jongeren toegang verschaffen tot economische kansen en duurzame betrekkingen.  

 Betere levensomstandigheden voor jongeren creëren door hen de kans te geven kennis, 

vaardigheden en noodzakelijke waarden te verwerven.  

 Jongeren een vitale rol geven in de ontwikkeling van hun gemeenschap door hun 

betrokkenheid en hun deelname aan socio-economische en politieke activiteiten. 

 Strijden tegen jeugdcriminaliteit, en de vlucht van jongeren van platteland naar de stad een 

halt toeroepen. 

 

Dankzij dit project werden 200 kansarme jongeren in Kinshasa, meisjes en jongens tussen 14-25 

jaar, opgeleid voor en begeleid naar een socio-professionele en maatschappelijke integratie. 

 

 
Praktijkles kapsters 

Realisaties 

 De adequate infrastructuur is beschikbaar om er jaarlijks 100 kwetsbare jongeren een 

opleiding te bieden.  

 De vorming en begeleiding van de jongeren zijn georganiseerd en worden goed beheerd.  

 De sociaal-professionele reïntegratie van jongeren in de gemeenschap is verbeterd  

 De capaciteiten van de lokale partner worden versterkt alsook zijn institutionele en financiële 

duurzaamheid. 

 

Besluiten 

De tweede cyclus van de opleiding eindigt in april 2014 wat betreft het theoretische gedeelte, en 

eind juni 2014 na een stage van 2 maanden.  

 

Het project is al bijna ten einde, maar het Centrum moet zijn activiteiten verder kunnen blijven 

zetten. Er werd een strategie voor autonoom functioneren opgesteld, door de opleidingen 

ondermeer betalend te maken, echter aan een minimale kost en in functie van hun inkomen.  

 

Daarnaast heeft het CJB haar contacten uitgebreid bij lokale partners ten einde de financiering te 

verwerven van de activiteiten, die het Centrum zelf bedruipend moeten maken.  
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Projecten en partners in Latijns Amerika 

BRAZILIE 

Natal - Voorschoolse project  

Priester Jacques Theisen, beter gekend als Padre Tiago en oorspronkelijk afkomstig uit Namen, is 

sinds 1968 priester in Natal in het noordoosten van Brazilië. Hij zette daar een voorschools project 

op met de kostbare steun van Kinderen Derde Wereld.  

Vandaag, aan de leeftijd van 83 jaar, zet hij zijn missie verder, geholpen door een gedreven team in 

drie kleutertuinen. 482 kinderen van 2 ½ tot 6 jaar krijgen er onderwijs gebaseerd op het 

basisprincipe van onderwijs: autonoom maken door ondervinden, door socialiseren en door kennis. 

De eerste kleutertuin, le Pinoquio, vierde haar 40-jarig bestaan in 2013. 

 

De kinderen komen uit de periferie van de stad, zijn straatkinderen, of kinderen die in een favela 

wonen. Om aanvaard te worden, mogen de ouders niet meer verdienen dan één minimumsalaris 

(equivalent aan +- 260 euro, wetend dat een brood 1,17 euro kost). 

Bewust van « een lege maag luistert naar geen rede », is voedsel voor de Padre een belangrijke 

kommernis. Elk kind krijgt bij aankomst op school een glas melk en een koek, en een volle maaltijd 

voor het terug naar huis gaat. Er is ook mineraal drinkbaar water ter hun beschikking. Eveneens 

wordt hen een uniform gegeven bij het begin van het schooljaar. 

 

Het schooljaar loopt van januari tot november, en de klassen worden opgedeeld in twee sessies 

zodat een maximaal aantal kinderen van het onderwijs kan genieten. De kinderen leren er rekenen, 

schrijven, krijgen opvoeding over hygiëne, respect voor de natuur, en creatieve en 

psychomotorische activiteiten…De burgerlijke en godsdienstige feesten worden gevierd en vormen 

een leidraad over het schooljaar. Een maandelijkse vergadering met de ouders wordt georganiseerd, 

ten einde hen op de hoogte te houden van het schoolproject en hen te helpen om bepaalde reacties 

van hun kinderen te begrijpen. De leerkrachten genieten van permanente pedagogische opleiding.  

 

Ongeveer dertig kinderen worden in een familiale sfeer omkaderd per klas. Structuur en discipline 

zijn ontegensprekelijk aanwezig. De kleuters houden er van te ontdekken, te creëren en zijn fier om 

hun werk en realisaties te tonen. De leerkrachten zijn gemotiveerd en nemen deel aan 

internationale colloquia betreffende pedagogie, ze zijn experten in voorschoolse ontwikkeling.  

Hier voelt men echt teamwerk. Een psycholoog ondersteunt op vrijwillige basis, de families en het 

personeel in de begeleiding van de moeilijkere of gehandicapte kinderen. 

Dit voorschoolse onderwijs is erkend in gans Brazilië en dient als voorbeeld. 

 

Talrijke kinderen hebben ondertussen de universiteit gehaald, en zijn vandaag zelf professor of 

hebben een verantwoordelijke baan in de stad of elders (dokter, advocaat, ingenieur, 

burgemeester…). Het “kleintje” van de achtergestelde wijk heeft geleerd om te praten, zich uit te 

drukken, na te denken, en, zoals anderen, kan het klimmen op de ladder van het succes. 
 

 
Padre Tiago kijkend naar psychomotorische activiteiten 
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Onze Noord/Zuid activiteiten  

 

KDW bleef haar tweemaandelijkse nieuwsbrief verspreiden met een oplage van ongeveer 9.000 

in Brussel, Vlaanderen en Wallonië. Deze nieuwsbrief is gratis en wordt automatisch bezorgd aan 

elke schenker, hoe groot of klein de gift.  

 

De websites www.enfancetiersmonde.be en www.kinderenderdewereld.be werden regelmatig 

geüpdatet.  

 

Er werden in 2013 meerdere informatie en sensibiliseringsactiviteiten alsook 

fondsenwervingsinitiatieven bij het grote publiek georganiseerd, ten voordele van onze 

verschillende projecten. 

Virlanie Kinderkoor  

 

De stichting Virlanie vierde in 2012 haar 20ste verjaardag. Om alle schenkers, sponsors en 

Europese vrijwilligers die Virlanie steunen te bedanken, werd een tournee door het Kinderkoor 

opgezet, door Frankrijk en België tijdens de maand april 2013.  

 

Het koor werd opgericht in 2004 n.a.v. een benefietconcert en diner ter ere van HKH Prinses 

Caroline van Hannover. Het optreden van het koor overtrof alle verwachtingen en de kinderen uitten 

de wens om verder te gaan met zingen met de steun van de Stichting.  

Het uiten van hun creativiteit geeft deze kinderen een beter gevoel voor zelfwaarde en versterkt 

hun vertrouwen. 

 
 

De tournee kende een groot succes. Op1 4 april werd het optreden te Ieper door om en bij 200 

mensen bijgewoond, met aansluitend een heerlijke Filippijnse maaltijd bereid door de Filippijnse 

diaspora. De aanwezigheid van Dominique Lemay, oprichter en voorzitter van de Stichting Virlanie, 

werd door het publiek zeer gewaardeerd.  

Moambe maaltijd ten voordele van PECS  

Eveneens in april, organiseerde een van onze leden, met de steun van de Congolese diaspora, een 

weekend met “moambe maaltijd”, inclusief entertainment door het koor Libota en een tombola 

t.v.v. de straatkinderen in Kinshasa, waarover onze partner PECS zich ontfermt.  

 

Andere leden organiseerden ook publieke evenementen om bekendheid te geven aan de projecten 

en fondsen te werven voor de partners. Wij danken hen voor deze initiatieven! 

http://www.enfancetiersmonde.be/
http://www.kinderenderdewereld.be/
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Gala concert met aansluitend een cocktail receptie in het Flagey te Brussel 

"Grow up!" is een musical speciaal gemaakt en geregisseerd door David Miller voor KDW en BC-CK 

(Belgisch Colombiaans Centrum voor Kinderwelzijn). Met een gegarandeerde focus op het thema 

van het opgroeiende kind, bracht deze voorstelling gerenommeerde kunstenaars samen op één 

podium, m.n. bariton Stephane Degout (die de titel kreeg van "Lyrische Kunstenaar van 2012"), 

Amalia Avilán, Laura Ford, het kamerorkest "Sinfonietta Brussel" en het kinderkoor "Canto Bello." 

Bednarczuk Anna, een jong Pools wonderkind aan de piano, dat op 14-jarige leeftijd al een aantal 

prestigieuze internationale prijzen won, maakte de groep compleet. Zij boden allen heel gulhartig 

hun medewerking aan dit evenement. Het gevarieerde programma was toegankelijk voor alle 

generaties.  

Meer dan 700 mensen woonden het evenement bij, sommigen kwamen zelfs vanuit Zwitserland. 

Werkbezoeken op het terrein 

Een aantal leden van de vereniging hebben de projecten ter plaatse bezocht, o.a. in de DR Congo, 

Oeganda, Colombia, Mexico en op de Filippijnen, voor een opvolgingsmissie op het verloop van de 

programma’s en er zodoende voor te zorgen dat de toegewezen middelen aan de partners op 

correcte wijze aangewend worden. 

 
 

2/2013: Een lid op bezoek bij onze partner in Manilla, met enkele straatkinderen, die heel trots zijn omdat ze gefotografeerd 
worden.  

 

Belgische vrijwilligers die in 2013 naar het Zuiden werden gestuurd: 

 

 Een jonge Belgische vrijwilligster bezocht september 2013 onze partner Virlanie op de 

Filippijnen en werkte daar gedurende 3 maanden in het RAC1. 

 La Casa Oaxaquena in Mexico verwelkomde ook een vrijwilliger gedurende een maand in 

augustus 2013. 

 

 

                                           
11 RAC: Reception Action Center: een centrum waar honderden kinderen en volwassenen opgesloten worden nadat ze tijdens 
poliktierazzia’s op straat werden opgepakt n.a.v. « schoonmaakoperaties ». 


