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Voorwoord 

 
Het jaar 2010 is weer een mijlpaal in de geschiedenis van Kinderen Derde Wereld. 

De dynamische en positieve lijn die enkele jaren geleden werd ingezet, is ook het voorbije jaar weer 

terug te vinden in de evolutie van onze projecten. Enkele markante feiten dienen onderlijnd te 

worden.  
 
Enkele leden wensten zelf het terrein te verkennen om een idee te krijgen hoe men nog beter 

steun kan verlenen en zo het werk van Kinderen Derde Wereld nog beter zou kunnen waarderen. 

Zij bezochten het voorbije jaar onze partnerlanden in het zuiden. Luc Petre en Agnes Gillieaux zetten 

zich in voor India, Johanna Vandamme bezocht de Filippijnen, Oeganda en de DR Congo. Albert Barroo 

en Brigitte Vandamme trokken naar de Filippijnen en Vietnam. Véronique Peterbroeck koos voor India 

en de DR Congo. Florence Legein en Mimi Gerniers gingen naar de DR Congo en Isabelle Parentani 

bezocht Mexico. Wij danken onze leden, die zich engageerden ondanks een drukke agenda en niet 

twijfelden om een belangrijk aandeel van hun tijd te wijden aan de activiteiten van Kinderen Derde 

Wereld. Dit deden ze in soms moeilijke omstandigheden en meestal op eigen kosten. 

 

Ten slotte, maar niet in het minst, danken wij eveneens onze 1.609 schenkers, de ondernemingen die 

zich mobiliseren, de stichtingen die ons steunen, onze sponsors, publieke fondsenverstrekkers en onze 

partners, die ons samen de middelen verschaffen om onze doelstellingen te realiseren. 

 

We grijpen dus deze kans aan om in alle eenvoud iedereen te bedanken die hielp bij het realiseren van 

onze projecten ten gunste van de meest kwetsbare en arme kinderen en vrouwen van de landen in 

ontwikkeling. 
 

 

A. Kort overzicht van het jaarrapport  

 
Ieder jaar probeert ETM/KDW de informatie in het jaarrapport te verbeteren. Dit jaar vormt geen 

uitzondering. Het rapport presenteert de interventies die het jaar 2010 van ETM/KDW 

gemarkeerd hebben.  

 

Enkele belangrijke feiten van 2010:  

 het verder op punt stellen van een speciale strategie voor de ontwikkelingssamenwerking 

in de Regio van de Grote Meren,  

 de voorbereidingswerken voor het lanceren van nieuwe projecten,  

 de programma‟s en projecten in de 10 partnerlanden van ETM/KDW,  

 de voortdurende verbetering van de interventiemiddelen 

 de versterking van de capaciteiten van de partners en de medewerkers. 

 

Het gaat er niet om een complete inventaris te maken van de ondernomen acties, eerder om het 

accent te leggen op de initiatieven en/of de resultaten die de diversiteit van de 

ontwikkelingssamenwerking van ETM/KDW illustreren. Nieuw is de wens om onze partners meer 

aan het woord te laten.  

 

Het verhalende rapport wordt aangevuld met de financiële balans en met overzichten per 

werelddeel, die alle gerealiseerde of door KDW gesteunde projecten tijdens het kalenderjaar 2010 

weergeven. 
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B. “Kinderen Derde Wereld vzw” in het kort 

 
Enfance Tiers Monde/Kinderen Derde Wereld (ETM/KDW) is een nationale 

ontwikkelingsorganisatie, zonder politieke, religieuze of gouvernementele binding, met het kind 

als middelpunt. Wij ijveren voor een wereld waarin alle kinderen de mogelijkheid krijgen om 

hun creativiteit te ontplooien en wij werken met respect voor de waardigheid van de mens. 

De belangrijkste doelstelling is kinderen en jongeren uit de armste regio wereldwijd, nieuwe 
toekomstperspectieven te bieden door duurzame projecten te realiseren en te ondersteunen 

die hun levensomstandigheden op fundamentele wijze veranderen. 
 

De missie van KDW/ETM is bijdragen tot de verbetering van de voorwaarden voor 

onderwijs en de ontplooiing van kinderen en jongeren, zowel in het Zuiden als in het 

Noorden: 

 

 Door een concreet engagement van de enen ten gunste van de anderen 

 Door aan de jongeren van het Noorden een concreet actieterrein aan te bieden op het vlak 

van solidariteit. 

 In nauwe samenwerking en partnerschap met de lokale bevolkingen die hetzelfde doel 

nastreven  

 Met projecten van onderwijs, professionele opleidingen, basisgezondheidszorg en 

inkomstenverwervende activiteiten voor jongeren en vrouwen.  

 Door duurzame projecten te realiseren in Azië, Afrika en Latijns Amerika, met een 

bijzondere aandacht voor Afrika ten zuiden van de Sahara. 

 Door de acties te focussen op de meeste arme en kwetsbare kinderen en jongeren: 

straatkinderen, verlaten of verstoten kinderen, wezen, gedemobiliseerde kinderen, ons 

baserend op een lange expertise. 

 Met respect voor de religieuze, culturele en filosofische identiteit.  

 

Interventieprincipes 

De leidraad in al onze projecten beantwoordt aan volgende principes:  

 

Het kind staat centraal in al onze projecten 

De kinderen zijn geen loutere consumenten van projecten, zij zijn de ware partners in het lange 

ontwikkelingsproces. De projecten worden als "geslaagd" beschouwd, wanneer de impact op het 

milieu en het welzijn van de kinderen meetbaar is. 

 

Een geïntegreerde benadering  
ETM/KDW opteert voor de strategie van een geïntegreerde benadering. De armoede mag enkel 

het doel zijn van een structurele benadering indien men alle facetten van de armoede en de 

gevolgen bestrijdt. 

 

Gelijkheid van seksen 
ETM/KDW begunstigt gelijke kansen tussen meisjes en jongens. De ervaring leert ons dat de 

vrouwen de drijfveer zijn van duurzame ontwikkeling in de ontwikkelingslanden.  
 

De bevoegdheid van de locale bevolking  
ETM/KDW versterkt de mogelijkheden en de capaciteiten van de locale bevolkingen met het doel 

een zeker niveau van autonomie te bereiken en zo de begunstigden kansen te bieden om hun 

economische zelfstandigheid te verzekeren. 

 
Coöperatie 
Om onze doelstellingen te bereiken is een nauwe samenwerking met al de sociale partners 

vereist, gebaseerd op wederzijds respect en op de rechten en plichten van alle betrokken 

partijen: dorpelingen, locale verenigingen, regionale en nationale autoriteiten. 

 
Permanente opleidingen 
ETM/KDW is een vereniging waar opleiding een onveranderlijke factor is. Om haar doelstelling te 

bereiken, wordt een permanente opleiding van haar medewerkers en haar partners vereist. 

ETM/KDW, jarenlang aanwezig op het terrein, verbetert haar werkmethodes door systematisch haar 

projecten te evalueren en zo nodig bij te sturen.  
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C. De cijfers voor 2010 

 

Resultatenrekeningen per 31 december 2010 (in €) 

 

 

Uitgaven 2010 

 

 

Inkomsten 2010 

Verleende hulp Projecten Zuid 1.005.305,23 Cofinanciering van projecten in 

het Zuiden 

591.297,98 

Uitgaven ontwikkelingsvorming 

en sensibilisatie 

2.356,01 Cofinanciering van activiteiten 

m.b.t. ontwikkelingsvorming 

0,00 

Werkingskosten en 

personeelskosten algemeen 

95.969,80 Private stichtingen 216.822,93 

Fondsenwerving 

 

20.388,56 Giften van publiek 497.371,74 

Afschrijving 

waardevermindering 

1.056,68 Andere inkomsten 

inclusief legaten 

37.565.60 

Andere kosten 

 

2.753,04 Financiële producten 1.597,33 

 

Totaal van de uitgaven 

 

1.126.829,32 

 

Totaal van de inkomsten 

 

1.344.655,58 

 

 

  

Resultaat van het boekjaar 

 

 

 216.826,26  

 

 

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

Het is voornamelijk 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 regelmatig of eenmalig is, groot of klein, elke bijdrage van elke 

schenker is van enorm belang. Hierdoor kan KDW haar onafhankelijkheid bewaren. In 2010 

kwam bijna 56 % van onze inkomsten van schenkers, ondernemingen en private 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 co-financieringen van de overheid. Zo steunt ons globaal budget de 

projecten van onze partners nog beter. In 2010 vertegenwoordigde DGOS 44 % van onze 

inkomsten. 

 

Een minimale uitgave voor het verwerven van fondsen. 

Slechts 1,81 % van de totale uitgaven is gewijd aan geldinzamelingen. Dit bedrag dient voor het 

drukwerk en briefwisseling m.b.t. fondsenwerving en verzekert tevens een goed beheer van het 

adressenbestand van onze schenkers. 

 

Prioriteit aan de projecten: 1.005.305,23 € of 89 % van de totale uitgaven. 

1.005.305,23 € of 89 % van de totale uitgaven zijn rechtstreeks bestemd voor de projecten in 

Azië (31%), Afrika 60%) en Latijns Amerika (9%). De algemene werkingskosten en de 

personeelskosten vertegenwoordigen 8,7 % van de uitgaven. 

 

Officiële controle en transparantie van onze rekeningen. 

 De projectfinancieringen worden gecontroleerd door DGOS (de Belgische administratie 

voor ontwikkelingshulp), alsook door het Ministerie van Financiën. 

 De rekeningen en balansen van 2010 werden geauditeerd door Bedrijfsrevisor Hault, 

Nicolet & C° en goedgekeurd door de Algemene Vergadering op 28 mei 2011. 

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

van de Handelsrechtbank van Brussel. 
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D. Verleende steun in 2010 

 
KDW steunde/realiseerde in 2010 projecten met 29 verschillende partners in 11 landen op 3 

continenten voor een totaal bedrag van 1.005.305,23 € 

Hieronder volgt een samenvatting van de verleende steun aan onze partners en de gerealiseerde 

projecten per werelddeel. 

  

Verleende steun wereldwijd 

 

 
 

 
 

Afrika 
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Azië 

 

 
 

 

 

 

 

 
Latijns-Amerika 
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AZIE 

Land/streek/stad 

Partner Sectoren van 

interventie/toewijzing van steun 

Begunstigden Verleende 

steun 2010 

in € 

Filippijnen/Luzon/Manilla en  

Payatas 

Virlanie Foundation Inc. Onderwijs en opleiding. 

Basisgezondheidszorg (incl. voeding en 

toegang tot drinkwater) Economische 

microprojecten en familiehereniging in 

de provincie van oorsprong.  

300 ex-straatkinderen waarvan 30 

kinderen met een beperking.120 

families die vuilnis rapen.1.200 

straatkinderen en kinderen in het 

RAC/MYRC 

161.461 

Filippijnen/Luzon/Antipolo 

City 

Penafrancia Elementary 

School 

Basis onderwijs en voorziening van 

drinkwater door de school. 

295 kinderen en hun onderwijzers. 1.790 

India/Tamilnadu/ 

Ulagaretchakarpura 

Sam Kudil Sensibiliseren en opleiding. 

Basisgezondheidszorg. 

De bevolking van 8 dorpen en 8 

animatoren. 908 personen die 

nood hebben aan 

gezondheidszorg. 166 leerlingen 

van meerdere scholen. 

1.500 

India/Meghalaya/Shillong  Education Globale et 

Développement asbl 

Vredesopvoeding. Peterschappen voor 

scholing. 

2 scholen in de dorpen rond 

Shillong. 54 kinderen van het LO. 

2.481 

India/Bangalore Breads (Bosco) Salarissen van de traathoekwerkers. 

24/24 assistentie voor straatkinderen 

Ongeveer 5.500 straatkinderen 

van Bangalore 

21.417 

India/Kavali Rural Reconstruction 

Society  

Pedagogisch materiaal voor 

beroepsopleidingen. 

Kwetsbare kinderen en fysisch 

gehandicapte kinderen. 

3.000 

India/Kerala/Kovalam  SISP (Paul Van Gelder) Onderwijs (inhaallessen, hulp met 

huiswerk, technische en professionele 

opleidingen) 

Kinderen en probleemjongeren 

van de zuidelijke regio van Kerala. 

Personeel en schoolbus. 

56.489 

 

India/Tamil Nadu/Theni 

District 

Sawed Trust Onderwijs. Steun aan de armste 

gezinnen door hun kinderen een kans 

op onderwijs te bieden.  

100 meisjes tussen 5 en 8 jaar 

van de Dalit kaste uit de arme 

dorpen in Theni district en hun 

families. 

6.500 

India/Andhra 

Pradesh/Talupula Mandal 

Swapna Bai Mahila Project om inkomsten te genereren en 

wederzijdse hulp te bieden. 

Microkrediet. 

12 vrouwen uit een gipsy 

gemeenschap en hun families. 

2.750 

India/Karnataka/ 

Sankthpur & Khanapur/ 

Soraba 

Zusters SRA, Dharma 

Jyothi Charitable 

Society 

Werkingskosten voor een gemengd 

centrum voor professionele opleiding 

en internaat voor meisjes. Aankoop 

schoolbus. Beroepsopleiding. 

kinderen en adolescenten met 

fysische beperking . 135 Dalit 

meisjes uit de ongeveer 50 

omringende dorpen in streek van 

Soraba. 

56.174 
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AFRIKA 

Land/streek/stad 

 

Partners 

 

Interventiesectoren/Toewijzing van de 

steun 

 

Begunstigden 

Verleende 

steun 2010 

in € 

Senegal/Petite 

Côte/Nianing 

Bevolking van 

dorp Nianing 

en omstreken 

Onderwijs(peterschap). Medische basiszorgen. 

Socio-economische ontwikkeling. Voedselhulp 

Honderden kinderen en hun familie. 

Scholen en dorpskliniek. 

 

30.877 

DR Congo/Noord-

Kivu/Goma 

 

En Avant les 

Enfants Congo 

 

Inuka re-integratieproject. Bevordering van de 

vrede. Heropleving van economische 

activiteiten. Basis- en secundair onderwijs.  

Meisjes en hun broers/zussen. 

Families van de gemeenschappen 

waarin kinderen gere-integreerd 

werden. Plaatselijke verenigingen.  

247.582 

RDC/Ituri/Jupukelo Ecole primaire 

village 

Jupukelo 

Opleiding. Rehabilitatie van de lagere 

dorpsschool.  

Kinderen uit de streek en hun 

families. 

500 

RDC/Bandundu/Idiofa Beto Sadisana 

asbl 

Voedselzekerheid. Landbouw en 

gezondheidszorg. Rehabilitatie en verlichting van 

de materniteiten in de brousse. 

Plattelandsbevolking van Idiofa en 

een veertigtal omliggende dorpen.  

32.775 

RDC/Kinshasa/Ngaliema PECS asbl Familiale re-integratie. Beroepsopleiding en 

onderwijs. Vakantiekampen.  

Straatkinderen van Kinshasa, 

jongens en meisjes. 

54.419 

RDC/Kinshasa/Mont 

Ngafula/ Mitendiwijk 

Centre de 

Jeunes Bolingo  

Steun voor bouw van administratief centrum.  Kansarme kinderen en hun families. 5.000 

DRC/Kinshasa/ Congowijk CHERO Opknappen van centrum. Voedselsteun. Medisch 

materiaal. Gezinshereniging. Vakantiekampen.  

110 kwetsbare kinderen en wezen. 

Familie van de 30 herenigde 

kinderen. Medewerkers van CHERO. 

23.734 

Oeganda/Kampala Uganda 

Children 

Center 

 

Onderwijs en beroepsopleiding. 

Gezondheidszorg. Sociale, familiale en 

professionele re-integratie. 

Ongeveer 620 straatkinderen en 

jongeren uit kwetsbare 

risicogroepen. 

168.293 

Zuid-Afrika/Johannesburg Cida City 

Campus 

Universitaire vorming van arme Afrikanen. 

Installeren van talenlabo. 

2 studenten uit sloppenwijk van 

Kampala en 4 studenten uit 

sloppenwijken van Johannesburg.  

15.000 

Burundi/Ruyigi Maison 

Shalom asbl 

Gezondheidszorg. (Steun aan ziekenhuis en 

voedingscentrum moeder/kind). Opleiden van 

personeel. 

Wezen en kwetsbare kinderen. 

Zwangere vrouwen. Medisch 

personeel. 

22.737 

 

 

Ghana/Wa Stadsraad van 

WA 
 

Opleiding en gezondheidszorg. Verschaffen van  

drinkwater (boren van waterputten). 

Ziekenhuisapparatuur voor de streek van WA. 
 

De bevolking van de dorpen Boli en 

Coicoyiri. Plaatselijk ziekenhuis van 

Wa, Wa Yiri kindertehuis en de 

bevolking van Wa in het algemeen. 
 

5.000 
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LATIJNS-AMERIKA 

Land/streek/stad 

Partners Interventiesector/Toewijzing van de steun Begunstigden Verleende 

steun 

2010 in € 

Brazilië/RN/Natal 

 

 

Priester 

Jacques 

Theisen 

Kleuteronderwijs. Voeding. Pedagogische 

opleiding.  

460 kinderen tussen 3 en 7 jaar oud 10.000 

Brazilië/SP/Ribeiro Preto 

 

 

Casa da 

Criança 

Kleuteronderwijs. Voeding. 200 kinderen tussen 3 maanden en 

10 jaar oud  

8.221 

Brazilië/Salvador de 

Bahia/Tancredo Neves 

Ceifar 

 

Onderwijs. Beroepsopleiding. Gezondheidszorg. 

Voedselzekerheid. 

De armen van de favela Tancredo 

Neves. 

39.767 

Brazilië/Salvador de 

Bahia/Pernambuès 

PEC Mundo 

Livre 

Informele opleiding. Voedselzekerheid. 

Gezondheidszorg 

Kansarme jeugd uit verarmde wijk.  5.000 

Mexico/Oaxaca/Pochutla en 4 

dorpen 

La Casa 

Oaxaquena 

Onderwijs en recreatieve activiteiten. Steun aan 

coöperaties. Schoolsponsoring.  

Kinderen uit 4 geïsoleerde dorpen. 

Gevangenen en hun families. De 

coöperatieve. 28 jongeren waarvan 3 

aan de universiteit 

21.337 

Colombia/Cartagena Œuvre Belgo 

Colombienne 

pour 

l‟Enfance/ 

zuster 

Béatrice 

Vansina 

Steun bij voedselvoorziening et toegang tot 

medische zorg. 

Metis gezinnen uit de talrijke 

sloppenwijken van Cartagena die 

overleven van de vuilnis uit de 

sloppenwijk. 

1.500 

 



 

 11 

E. Overzicht van de projecten 2010 in de partnerlanden van KDW 

KDW focust op 2 types van activiteiten: de financiering van partners in landen van het Zuiden 

enerzijds en ontwikkelingsvorming in België anderzijds. 

Door middel van partnerfinanciering bevordert KDW de sociaal economische en de sociaal 
culturele ontwikkeling en versterkt de aanwezige capaciteit in de partnerlanden van het Zuiden. 

Door ontwikkelingsvorming sensibiliseert zij de Belgische jeugd om te ijveren voor een meer 
solidaire en menswaardige maatschappij.  

Inleiding 

 

ETM/KDW ondersteunt en voert acties voor duurzame ontwikkeling in het Zuiden op volgende 

gebieden: 

 Onderwijs en technische vorming: beroepsonderwijs, lerarenopleidingen en informele 

opleidingen  

 basisgezondheidszorg 

 

met speciale aandacht voor meisjes en jonge vrouwen. 

 

KWD houdt voor haar acties rekening met volgende criteria:  

 gelijkheid tussen jongens en meisjes 

 een integrale aanpak 

 

In de volgende pagina‟s stelt KDW u per land een aantal projecten voor, die de realiteit van de 

ontwikkelingssamenwerking aantonen en de diversiteit en de banden die op deze wijze gesmeed 

worden met het sociale middenveld. Het gehanteerde criterium om deze 9 partnerlanden uit te 

kiezen, was er een van budgettair belang. De selectie van deze landen was namelijk gebaseerd 

op de steun die hen verleend werd in 2010, een budget hoger dan 15.000 €. 

 

De hieronder gekozen projecten getuigen van het brede actiespectrum van onze partners in het 

Zuiden. 

De Democratische Republiek Congo was in 2010 het belangrijkste partnerland van 

KDW, zowel wat betreft het volume aan de activiteiten als aan de toegewezen 

middelen, en vertegenwoordigt een budget van €364.010,46. 

 

*  
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E.1. Projecten en partners in Azië 

Filippijnen: bescherming van kinderen in extreem kwetsbare omstandigheden 

 

In de Filippijnen leven miljoenen kinderen in moeilijke omstandigheden. Het gaat hier om 

straatkinderen, werkende kinderen, verslaafde kinderen, kinderen in de prostitutie of in de 

gevangenis, enz. 

 

KDW steunt al 16 jaar lang het beschermingsprogramma van haar partner Virlanie Foundation 

in Manilla. 

 

Virlanie Foundation tracht deze kinderen te helpen d.m.v. speciale programma‟s op maat 

gemaakt voor de noden en behoeften van kinderen die in deze situaties verkeren. Het doel van 

deze programma‟s is het creëren van een beschermde omgeving waarin de kinderen zich 

geborgen voelen en ze minimaal blootgesteld worden aan alle vormen van misbruik en uitbuiting.  

 

De steun van ETM/KDW in 2010 aan deze partner bedroeg €161.461 

 

Deze financiële steun werd toegekend aan projecten op volgende gebieden: 

 Financiering van de werkingskosten voor 2 van de 12 familiale opvangtehuizen, Jade en 

Elisabeth Home. 

 Sponsoring van tientallen kinderen voor het volgen van basis- en secundair onderwijs. 

 Gezinsprogramma in Payatas, op de afvalberg ten noorden van Manilla t.v.v. 38 gezinnen 

die leven van het inzamelen van vuilnis. Het betreft hier een luik huisvesting, onderwijs, 

vorming m.b.t. gezondheidszorg en voedingsadvies, economische micro-projecten die 

inkomsten genereren. 

 Steun aan de informele school Magellan 

 Steun aan projecten van Belgische vrijwilligers werkzaam in Manilla in centra van Virlanie. 

 

 

 
Kleine Evelyne werkt aandachtig met PC in de Magellaan school. 

 Initiatie tot het internet: een nieuwe blik op de wereld!  
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Een getuigenis van onze Filippijnse partner 

Corruptie en geweld in Manilla: een dagelijkse realiteit  

Juni 2010: in Manilla, op de Filippijnen, zijn er zoals in de meeste grote steden plaatsen waar men 
prostitutie aantreft...bars, massagesalons, straten. De herverkozen burgemeester, A. Lim, heeft beslist om 
er werk van te maken door een belangrijke bar van Manilla met veel ophef en drukte te laten sluiten. Deze 
bar werd ondermeer door minderjarigen bezocht. Natuurlijk ben ik daar blij om.  
Wat zijn echter de redenen van de sluiting van deze bar die al jaren bestond? Er zijn er verschillende: een 
deel van de politie is corrupt en ontving regelmatig omslagen. Hun laatste eisen werden te gretig... 

uiteindelijk hebben de eigenaars geweigerd....dus kwam er actie. Voor een burgemeester is het altijd 
belangrijk om zijn imago te verbeteren. De sluiting van een bar door het plaatsen van een officieel 
sluitingspaneel, in aanwezigheid van pers en fotografen, maakt indruk. Uiteraard werden alle meisjes die in 
de bar werkten meegenomen naar het politiekantoor. Na de gebruikelijke controles vroeg de politie (om de 
zaak nog wat lucratiever te maken) aan elk meisje het equivalent van 30 euro voor hun vrijlating, en 
vroegen ze nog iets meer aan de meest aantrekkelijke onder hen. 
Men vergeet echter de redenen waarom deze meisjes zich vaak prostitueren…de armoede... 

Jane, Beth, Maellen en honderden andere meisjes wensen te breken met deze toestand. Hoe doet men dat 
wanneer de druk van de familie groot is om te zorgen voor hun onderhoud op het platteland? Miljoenen 
Filippijnen werken in het buitenland, maar jammer genoeg zijn er duizenden meisjes die zich nog steeds 
prostitueren op de Filippijnen en in de wereld. 
 
Augustus 2010/1: pech voor een commissariaat van Manilla op de Filippijnen. Twee dagen geleden toonde 

een met een gsm gefilmde video twee politiemannen in volle actie. Ze folterden een verdachte van een 
gewapende overval op een bijzonder gewelddadige manier. Zo gewelddadig dat de man overleden is. 
Schandaal op de Filippijnen, maar in feite is dit niet nieuw. 
Bij een eerder bezoek aan een politiekantoor zag ik hoe men een verdachte op zijn hoofd sloeg met 
telefoonboeken...en ik was aanwezig... wat gebeurt er als er geen getuigen zijn? 
We hebben talrijke getuigenissen van zulke geweldplegingen, bij het interviewen van jongeren die de 
gevangenis verlieten. De stichting Virlanie is bijzonder attent voor de rechten van de kinderen, zeker in het 

RAC1 en in de gevangenis. Onze bijna dagelijkse aanwezigheid op deze plaatsen zorgt er een beetje voor dat 
deze rechten gerespecteerd worden. 
Wij koesteren de hoop dat dit ongelukkige schandaal het begin betekent van een echte kentering wat betreft 

het respecteren van de rechten van de mens. 
 
Augustus 2010/2: enkele berichten van een moeilijke plaats waar ik graag op bezoek ga, het RAC. Hier 
heerst grote armoede. De plaats is gekend door de mensen en de families die op straat leven want zij 

worden er door de politie naartoe gebracht. 
Wanneer deze straatfamilies in het RAC toekomen, moeten ze al hun bezittingen afgeven… kartonnen dozen, 
kleren, petroleumstel, allerlei klein gereedschap, karren en zelfs een kinderbed... het minimum om op straat 
te overleven. 
Al deze mensen hebben zelfs geen recht meer op hun minimumbezit. Deze mensen en families worden 
letterlijk en figuurlijk uitgekleed en ver van Manilla gebracht, met enkel nog de kleren die ze dragen... Doel 

van deze operatie: er voor zorgen dat zij niet meer terugkeren naar de straten van Manilla! 
 
Augustus 2010/3: het is niet altijd evident om te begrijpen wat er plaatsvindt in dit mooie land waar ik al 
23 jaar leef. Vandaag, een gijzeling...maar ik wil even terugkomen op het geweld in de politiekantoren. 
Vandaag had ik de kans om enkele getuigenissen van bijzonder geweld te delen met straat- families. De 
daklozen zijn vaak erg kwetsbaar en een gemakkelijke prooi voor gewelddadige politiemannen. 

 

Zo werden onlangs werden vier jonge vrouwen aangehouden. Een van hen kon de politie betalen voor haar 
vrijlating. 
De drie andere werden teruggevonden in twee wijken van Manilla, neergestoken. De vrijgelaten vrouw kent 
de moordenaar, een politieman, maar zij wil niet getuigen uit angst zelf vermoord te worden... 
Dikwijls zijn deze kinderen, jongeren of volwassenen die met niemand banden hebben of arm zijn, de ideale 
prooien voor deze sadisten, deze zieken die genieten van het lijden van de meest zwakken. 
 

Soms is de hel op aarde. 
 

Dominique Lemay 
Voorzitter/Stichter van de Virlanie stichting 

                                                 
1 Reception Action Center: plaats waar de politie de mensen die in de straat leven en opgepakt werden, gedropt worden. 
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INDIA: Onze belangrijkste projecten 

Achtergrond 

 Welvaart en … armoede  

De kolossale structuur van het subcontinent India, waar 1.600 talen worden gesproken en 

ontelbare goden vereerd, kent een explosie in de economische groei door de belangrijke 

ontwikkeling van moderne technologieën. Dit heeft als gevolg dat dit land zich weldra tot een 

supermacht mag rekenen dat kan wedijveren met de rijkste landen ter wereld. 

 

Een parallelle ontwikkeling is nog steeds de stijgende armoede en ongelijkheid. 9 op 10 van de 

457 miljoen werknemers verdient nog steeds minder dan 0.5€ per dag. De totale alfabetisering 

bedraagt 60%.  

India heeft het grootste aantal seropositieve wereldwijd en 46% van de kinderen jonger dan3 

jaar is ondervoed. 

 

 Dalits 

Ook gekend als de onaanraakbaren, verschoppelingen of harijans, leven Dalits in het huidige 

kastensysteem nog steeds uitgesloten. Hun elementaire rechten worden dagelijks geschonden. 

Ze zouden met 167 miljoen zijn, verarmd, uitgesloten, beroofd van rechten en het 

rechtssysteem. De term Dalit betekent gebruiken, gemalen, vertrappeld. Officieel werd het 

kastenstelsel afgeschaft toen India in 1947 onafhankelijk werd, maar in werkelijkheid is dit 

helemaal niet het geval. Men merkt vandaag nog „ de onaanraakbaarheid‟ in vele domeinen. 

 

Hierbij enkele voorbeelden: 

 Overheidsdiensten: Dalits moeten apart zitten in scholen. Zij hebben geen toegang tot 

sommige locale overheidsdiensten. Zij hebben nergens toegang tot drinkbaar water 

 Op de markt: zij mogen hun producten niet te koop aanbieden op de markt 
 Op het werk: de lonen van Dalits liggen automatisch lager dan die uitbetaald aan de rest 

van de bevolking. Vaak werken zij langere dagen en zijn ze slachtoffer van verbaal en 

fysiek geweld. 

 Religie: meer dan de helft van de Dalits krijgt geen toegang tot de hindoetempels 

 Dalits vrouwen: zij zijn slachtoffer van discriminatie op grote schaal en zijn blootgesteld 

aan verscheidene vormen van geweld van mensen die behoren tot de dominante kasten.  
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S.I.S.P. ten zuiden van Kerala: steun aan de armsten der armen. 

 

Dit project wordt geleid door een Belg geboren te Mechelen en is gericht op probleemjongeren in 

het gebied ten zuiden van Kerala. Deze partner bezocht in september de kantoren van KDW en 

KDW medewerkers bezochten hen in november 2010.  

Activiteiten van de vereniging Sebastian Indian Social Projects: 

Huiswerkbegeleiding, inhaalcursussen voor 14-15 jarige drop-outs die de school opgaven, 

technische opleiding en beroepsonderwijs die onbestaande zijn in staatsscholen, hoewel er een 

extreme nood aan is, schoolbusvervoer ten dienste van kinderen die te ver wonen, 

maatschappelijk werk bij de armen, microkrediet voor vrouwen en begeleiding bij het zoeken 

naar werk. 

Free Education Centre (Kovalam): +/- 100 leerlingen tussen 8 en 10 jaar 

De leerlingen krijgen hier naast gratis onderwijs, een snack bij aankomst en een middagmaaltijd in de 

loop van de dag. De theoretische lessen worden ‟s ochtends gegeven en in de namiddag is er 

gelegenheid tot het volgen van artistieke en creatieve lessen. Het is de enige school in de hele regio 

waar meisjes en jongens niet worden gescheiden. 
 
KDW draagt niet bij tot de salarissen van leerkrachten werkzaam in de lokalen van SISP. KDW 

financiert wel de variabele kosten van de schoolbus en sponsort gedeeltelijk de studiebeurzen 

voor jongeren die na een verblijf bij SISP gere-integreerd werden in het officiële onderwijsnet, 

m.n. de Indiase openbare school. 

 

 
 
De school dient ook als opleidingscentrum voor tieners. Er worden „s avonds inhaallessen 

gegeven aan studenten die problemen hebben met volgen in de openbare scholen. 

 

De steun verleend aan dit project in 2010 bedroeg € 56.490 
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BREADS in Bangalore : begeleiding/omkadering van straatkinderen 

 

Breads overtuigt niet alleen door zijn inzet maar ook door zijn professionaliteit op het niveau van 

bescherming van en het opkomen voor de straatkinderen. Breads stelt zichzelf ook regelmatig in 

vraag, maakt balansen en verslagen m.b.t. de te volgen methodologie en de beschikbare 

middelen; sensibilisering van de bevolking, lobbying bij de overheid (o.a. vormingsseminaries 

voor politie) voor het welzijn van de straatkinderen, vaak aanzien als criminele boefjes. 

 

Het doel van het project is het tot stand brengen van een vangnet voor kinderen. Opvoeders 

worden in groepjes de straat opgestuurd en doen daar aan monitoring van de straatkinderen op 

strategische punten. Zij merken nieuwkomers op en zoeken oplossingen op maat voor elk kind. 

Men tracht het kind terug in het gezin onder te brengen. 

 

BREADS heeft een dubbele activiteit: 

 

 Aanwezigheid op straat: Teams van 19 opvoeders, bijgestaan door 150 vrijwilligers, 

verspreid over 7 strategische punten in de stad, merken elke nieuwkomer in de straat op. Door 

deze aanwezigheid worden de straatkinderen behoed voor mensonterende ervaringen en wordt 

er gewaakt over een re-integratie in het gezin of een omkaderende structuur. 

 

 Rehabilitatie: De re-integratiecentra, 8 met de open huizen inbegrepen, hebben tot doel de 

opgevangen kinderen te begeleiden op sociaal, cultureel, pedagogisch en spiritueel vlak, alsook 

bij hun fysieke ontwikkeling. Elk centrum biedt de kinderen een aangename constructieve 

leefomgeving waarin zij zich kunnen ontwikkelen tot een volwaardige actieve burger in de 

maatschappij. 

 

Naast de 19 opvoeders hebben vele vrijwilligers zich geëngageerd in dit project, teneinde de 

aanwezigheid op straat te verzekeren. Door hun affectie voor en hun ervaring met kinderen, 

verhogen deze vrijwilligers de motivatie van de kinderen en dragen zo toe tot acties die op lange 

termijn gerealiseerd kunnen worden.  

Daarnaast wordt de samenwerking tussen andere organisaties, de ONG en de publieke instellingen 

verder ontwikkeld opdat de locale gemeenschappen, de winkeliers, hotels en bedrijven, de locale 

autoriteiten, de ouders van de betrokken kinderen verder zouden betrokken worden met tot doel 

een uiteindelijk zorgzame Indiase maatschappij die instaat voor de veiligheid en de rechten van 

deze kinderen. 

Dit aspect van het project beoogt duurzame resultaten en gevolgen van de acties. Het beoogt 

tevens te vermijden dat nog meer kinderen hun familie zouden verlaten om uiteindelijk in situaties 

te belanden waarin ze blootgesteld worden aan misbruik door volwassenen (seksueel misbruik, 

kinderarbeid, kinderhandel, organenhandel enz.) 

 
 

Onze totale steun bedroeg in 2010 de som van €21.417  

 
De belangrijkste conclusie is, dat door deze aanwezigheid op straat,  het aantal kinderen dat geholpen 

werd aanzienlijk is gestegen. 
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Project DEEPALAYA van de katholieke zusters SRA in Santhpur, Karnataka, India 

Overzicht van de activiteiten: 

 Sociale bijstand verleend door Sr. Joel en Sr. Shirley vooral aan vrouwen. 5 groepen van 

maximum 15 weduwen, een totaal van 57 groepen vrouwen die elk 10 roepies per week 

betalen in een systeem van „zelfhulp micro krediet‟. 2 keer per jaar organiseert men een 

voorstelling in de gevangenis opgevoerd door de kinderen (25 gevangenen in Bidar)  

 Medische zorg verleend door Sr. Secunda, verpleegster in een plaatselijk 

gezondheidscentrum, in de namiddag. Ook vooral een mobiel hospitaal dat alle 

voormiddagen 6 omliggende dorpen bezoekt. (oude schoolbus)  

 Beroepsopleiding van 3 maanden in een naai- en borduuratelier (175 studenten in 1 jaar) 

et informatica (15 studenten) voor jongens en meisjes met een handicap, wezen en 

zonder kaste. Momenteel 38, inclusief 8 interne gehandicapten. (ouders uit de hoogste 

kaste willen geen internaat). Een internaat voor meisjes: 35 kinderen, gehandicapt, wees, 

half wees of extreem arm. 

 Basisonderwijs voor 172 kinderen, opvang, kleuterklassen, 1ste en 2de leerjaar. Er wordt 

les gegeven tussen 10u en 16u. Samenwerking met de Holy Cross school van het bisdom 

(zelfde uniform) o.l.v. Sr. Marissa. Zij begeleiden ook 2 x 20 kinderen in 2 dorpen tussen 

1ste en 7de leerjaar.  

 3 Zomerkampen in de lokalen van het project Deepalaya in Santhpur waaraan 100 

kinderen gedurende 3 dagen deelnamen.  

 

              

Nieuwe realisaties: 

 Installatie van zonnepanelen (noodverlichting en warm water). 

 Bouw van een vergaderruimte (dak in golfplaten) boven het klooster (door Caritas 

gefinancierd)  

 Aankoop van schoolbus waardoor het aantal leerlingen aanzienlijk is gestegen. 

 

 
 

De verleende steun aan de projecten van de SRA zusters in 2010 bedroeg € 56.174 
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E.2. Projecten en partners in Afrika 

BURUNDI: levens redden 

 

In Ruyigi-Burundi, ontstond la Maison Shalom door toedoen van een uitzonderlijke vrouw, 

Marguerite Barankitse. Zij voert een strijd om kinderen te beschermen tegen de verwoestingen 

van de oorlog en tegen aids en zij droomt ervan om duizenden kinderen een betere toekomst te 

bieden. Nadat ze 15 jaar werkzaam was op gebied van gezondheidszorg en psychosociale zorg 

tijdens de etnische slachtpartijen en de burgeroorlog, wordt haar werk nu wereldwijd erkend en 

kreeg ze vele onderscheidingen.  

 

Vele instellingen en particulieren volgen de ontwikkeling van la Maison Shalom, dat in een 

stroomversnelling raakte door de geleidelijke totstandkoming van vrede, die dan weer de 

communicatie en een gemakkelijke toegang tot het werkterrein bevordert.  

 

Vele programma‟s en projecten werden gerealiseerd: een centrum voor kleine kinderen, de 

hereniging van broers en zussen en de bouw van hun huizen, de hereniging van de kinderen met 

hun families, activiteiten die leiden tot werk en een inkomen zoals de garage van de engelen, de 

villa van de engelen, een guesthouse „Frieden‟ en de stad der engelen. Het Maison Shalom koos 

voor deelname aan de demobilisatie en de re-integratie van meisjes en vrouwen oud-strijders. 

 

Het Maison Shalom stelt zich strijdbaar op tegen alles wat wezen en kwetsbare kinderen zou 

teweegbrengen. Zij achten het leven heilig en vinden dat het beschermd en gered dient te 

worden. De meeste projecten gerealiseerd door Maison Shalom hadden dan ook als doelstelling 

het redden van mensenlevens. Maison Shalom blijft maar roepen dat ze het beu zijn om de 

scherven van gebroken potten te lijmen en heeft zich nu tot hoofddoel gesteld om kinderen te 

beschermen van bij de geboorte.  

 

Dit is de idee die aan de basis lag van het project voor een centrum ter bescherming van moeder 

en kind en het hospitaal Rema. Het grote bouwproject van dit hospitaal is nu gerealiseerd en alle 

diensten zijn operationeel. 

 
De realisatie van deze projecten heeft de prioritaire doelstelling om de gezondheidstoestand van 

moeder en kind te verbeteren. Het Maison Shalom wil door gezondheidsvorming de vrouwen 

ook verder bewust maken opdat ze niet langer het slachtoffer zouden zijn van onwetendheid en 

gebrek aan hygiëne.  

 

Het Maison Shalom zet zich ook in voor de Rechten van het Kind, recht op onderwijs, op kennis 

en cultuureigenheid, want Maggy acht respect voor deze basisrechten de enige garantie tot een 

goede toekomst voor deze kinderen. De bouw van een paramedische school werd ook voltooid.  

 

De verleende steun in 2010 van €22.737 droeg bij aan de werkingskosten van het 

centrum Moeder en Kind en bood een team van Belgische specialisten de mogelijkheid 

om tijdens verscheidene missies het medisch personeel van het hospitaal Rema op te 

leiden.  
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DR CONGO, Noord Kivu, Goma: « INUKA, Sta op en ga door!»  

 

INUKA is een project dat een kans wil geven aan jongeren, die tot op heden enkel oorlog kenden, 

om hun toekomst weer in de hand te nemen. Jonge vrouwen en meisjes waren in het bijzonder 

getuigen en slachtoffers van wreedheden.  
De doelgroep van het project INUKA zijn meisjes en jonge vrouwen, kwetsbaar en verworpen, uit 

hun familie gesloten, ontheemd of wees, alsook hun broers en zussen.  

Doelstellingen 

De algemene doestelling van het project INUKA is bij te dragen aan de bevordering van vrede en 

nationale verzoening in de regio van De Grote Meren. INUKA wenst door haar acties de recente 

oprichting van een rechtstaat in de DR Congo te ondersteunen. 

De specifieke doestelling van het project is het leiden naar zelfstandigheid van meisjes en hun 

zusters en broers, met het oog op hun re-integratie in het gezin, in de gemeenschap, als 

promotor van vrede. 

De verbetering van de levensomstandigheden, de verzoening met de familie en het stimuleren 

van de communautaire integratie, dragen bij tot een nationale verzoening en bevorderen de 

vrede in de regio. Het is in deze context dat de re-integratie van de kinderen, getroffen door 

conflicten, als een vredesactiviteit dient gezien te worden 

Activiteiten 

 Begeleiding tot zelfstandigheid 

Een opvanghuis ad interim in Goma bestaat uit 6 kleine huisjes waar kinderen met broers en 

zussen ondergebracht zijn. Elk huisje heeft een „gezinshoofd‟ en alle kinderen hebben taken en 

verantwoordelijkheden aangepast aan hun leeftijd en capaciteiten. De jongeren worden omkadert 

door opvoedsters die hen helpen weer op te staan en te evolueren naar een zelfstandig leven. 

(opvolging van dagelijkse werking, opvolging schoolprestaties, gezondheidszorg, goede 

huishouding, keuken, hygiëne). De periode van verblijf tot een zelfstandig leven duurt gemiddeld 

8 maanden. 

 

 Re-integratie, promotor van vrede 

Parallel werkt een sociaal team aan het in kaart brengen van het verleden van de kinderen om 

hen zo toe te laten hun geschiedenis te ontdekken en zodoende een eigen identiteit te vinden. 

Stappen worden gezet om de familieleden te vinden, pogingen tot familiale verzoening 

ondernomen en jonge meisjes en hun broers en zussen worden in de mate van het mogelijke 

uiteindelijk gere-integreerd. Sommige wezen die in staat zijn voor zichzelf te zorgen, worden 

begeleid tot een zelfstandige integratie in de gemeenschap. Door deze kinderen een plaats te 

geven in hun familie of de gemeenschap worden ze boodschappers van vrede en verzoening.  

 

Het betreft hier meestal gezinnen waarin de kinderen moeten terugkeren, die tijdens de oorlog 

hun schaarse bezittingen verloren zijn en nu in armoede leven. Afhankelijk van hun 

levensomstandigheden genieten de kinderen en hun families financiële steun m.b.t. 

onderwijskosten en gezinsinkomen.  

 

 Integratie in de samenleving als promotor van de vrede 

De opvoeding van kinderen ligt in de Congolese traditie niet alleen bij de naaste familie, maar ook 

bij de verre familie en zelfs de hele gemeenschap. INUKA wil een nieuwe dynamiek 

teweegbrengen in de globale jeugdgemeenschap. In deze context en met het doel van re-

integratie in de gemeenschap, worden andere kwetsbare jongeren en hun familie gesteund. Er 

wordt in overleg met de locale autoriteiten, die de prioriteiten vastleggen, beslist over welk type 

steun. Het INUKA wil breken met het systeem van subsidiëring om uiteindelijk tot een dynamiek 

van duurzame ontwikkeling te komen. De aard van verleende steun is uiteindelijk bedoeld om 

mensen in staat te stellen op lange termijn voor zichzelf te zorgen. Het is net daarom dat INUKA 

groot belang hecht aan de deelname en betrokkenheid van de jongeren, de familie en de hele 

gemeenschap. Het gaat er uiteindelijk om dat iedereen “opstaat en vooruit gaat”.  
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Resultaten in 2010 

 

 
Kinderen opgenomen in het project in Kibumba, op 35 km van Goma 

Synthese van de projecten en geboekte resultaten tussen 01/2010 en 12/2010 

 
 Zorg en begeleiding van  100 nieuwe kinderen: 67 meisjes en 33 jongens,  waaronder 

groepen broers en zussen (52 kinderen en 48 alleenstaande kinderen).  

 138 bezoeken en familiale opzoekingwerken, en de re-integratie van 116 kinderen (45 

door INUKA, 75 door CICR en 1 door HCR) waarvan 81 meisjes en 35 jongens, alsook de 

opvolging en toewijzing van re-integratiekits aan 45 kinderen door INUKA herenigd. 

 Van deze 116 herenigde kinderen zijn 86 nieuwe kinderen van 2010 (58 meisjes en 28 

jongens) en 30 „anciens‟  (27 van 2009,1 van 2008 en 2 van 2007). 25 zijn groepjes 

broers en zussen, samengesteld uit 61 kinderen en 55 alleenstaande kinderen. 

 De identificatie van 3943 kinderen en onderwijssteun voor 5234 kinderen ( waarvan 1291 

reeds in 2009 geïdentificeerd). Van de kinderen die onderwijssteun genoten zijn er 1413 

wiens schoolgeld werd betaald(1291 voor schooljaar 2009-2010 et 122 voor schooljaar 

2010-2011), 1891 kregen uniform betaald en 1930 kregen het schoolmateriaal 

gefinancierd.  

 De identificatie van 1504 begunstigden van wie 107 gesteund werden bij het verbeteren 

van hun levensomstandigheden, m.a.w. woonst (aankoop van bouwmateriaal) en 1397 

genoten agro-pastorale steun (toekenning van agrarische werktuigen en zaden). 

 Identificatie en opleiding van 25 jongeren in inkomensgenererende activiteiten 

 5 jongeren ontvingen na hun opleiding een bakkerskit en werkten bij wijze van 

groepsexperiment voor het INUKA team. Dit team concludeerde uit het experiment dat er 

een behoefte is aan het organiseren van opleidingen en aan inkomstengenererende 

activiteiten 

 De opleiding van 8039 kinderen in het project „In de school van Vrede‟ (directe 

begunstigden). De organisatie van culturele en sportieve activiteiten t.v.v. 1081 jongeren 

uit Kitshanga en Goma. (directe begunstigden) 
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 De verdeling van meubels, linnen en watertanken, dakgoten en voedsel aan 17 gezinnen 

geïnstalleerd in KIBWE.  

 

 Bezinningsdagen m.b.t. huiselijk geweld georganiseerd voor 40 volwassenen waarvan 25 

mannen en 15 vrouwen, onderwijzend personeel, ouders en lokale overheden van de 

KATOYI-wijk te GOMA en 43 jonge leerlingen van wie 6 jongens en 37 meisjes van het 

instituut MULEZI en de beroepsopleidingcentra van de FONDATION MERE ET ENFANT. 
 Rondetafel thema:  „De bijdrage van de jeugd in de strijd voor en bescherming van de 

rechten van het kind‟ met deelname van 24 jongeren en opinionleaders uit KITSHANGA. 
 Het organiseren van een tekenwedstrijd m.b.t. het recht en de bijdrage van de kinderen in 

een vreedzame co-existentie. 

 Een culturele uitstap naar MWESO met de leerlingen van het instituut saint Augustin de 

Kitshanga. (een partnerschool van INUKA) 
 De deelname aan een workshop over geweldloze communicatie die in november 2010 

plaatsvond in BUJUMBURA/BURUNDI. Deze workshop verenigde deelnemers uit Rwanda, 

Burundi en de DR Congo in het kader van uitwisseling van ervaringen en coöperatie Zuid-

Zuid.  

 De terugbetaling van de workshop over geweldloze communicatie aan 26 deelnemers, 15 

vrouwen en 11 mannen. 11 vertegenwoordigers van partnerorganisaties  werden er 

geïntegreerd.  

 De INUKA-structuur is operationeel, hun projecten schitteren en haar management is 

resultaatgericht. Dit resulteert in de activiteiten zoals hieronder beschreven: 

 

 De opvolging van 131 herenigde kinderen: 

- 99 kinderen goed herenigd in families /gemeenschap (geslaagd)  

- 21 kinderen wiens integratie mislukte (niet geslaagd) 

- 11 kinderen die niet teruggevonden werden doordat ze van adres veranderd zijn.   

 

 Opvolging van de communautaire referentiepersonen 

Door een permanente aanwezigheid van communautaire vrijwilligers, schitteren de 

acties van INUKA, ondanks de afwezigheid van agenten ter plaatse. De 

ondertekening van een samenwerkingsakkoord door 11 communautaire 

referentiepersonen verbeterde hun prestaties en versterkte de band met INUKA. 

Hier werden 20 vrede animators toegevoegd, die een grote bijdrage aan dit project 

leveren.  

 

 De ontwikkeling van een procedurehandboek en de opleiding van het personeel in 

het gebruik ervan.  

 

 Het beheer van de vakanties van het personeel 

De activiteiten van dit project werden in 2010 opgevolgd en geëvalueerd door 

verschillende organisaties, m.n. :  

=> CLAUDE PIQUARD : coachen van teams in de ontwikkeling en implementatie 

van een activiteitenschema.  

=>  MDF 

=> EALE België 

=> AXIOM: begeleiding van de projectmanager, opvolging en evaluatie van 

personeel, interne controle, opleiding m.b.t. de te volgen procedures  

=> ETM en de stichting JFP 

 

Voor 2010 schat INUKA een bereik van 50.200 indirecte begunstigden, de directe begunstigden 

niet meegerekend.  

 
Verleende steun aan dit project in 2010 bedroeg €247.582  

 

Dit bedrag werd deels door DGOS gefinancierd en deels door KDW/Stichting Jean-François 

Peterbroeck.  Wij wensen hierbij deze partners nogmaals hartelijk te danken .  
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DR Congo, Kinshasa: Hoop voor straatkinderen 

 

De vzw PECS, acroniem voor “Pont d‟Entraide pour la Chaîne de Solidarité” (brug van steun voor 

een keten van solidariteit) ontstond officieel in februari 2005 in Kinshasa.  

 

Haar doestellingen zijn: 

 Re-integratie van straatkinderen in sociaal leven 

 in het gezin van herkomst 

 in een pleeggezin 

 in daartoe opgerichte opvangtehuizen   

 Deze kinderen toegang tot onderwijs verlenen en ze een beroepsopleiding verschaffen  

 Hulp bij medische zorgen, voedingsadvies voor kinderen  

 Families begeleiden naar meer zelfstandigheid  

 

  
 

De kinderen die in het opvangtehuis Bongisa de Binza Ozone werden ondergebracht, zijn tussen 9 

en 17 jaar oud. Ze genieten allemaal onderwijs of volgen een beroepsopleiding. De kinderen 

worden dagelijks begeleid door 3 loontrekkende opvoeders en door een kok die dicht bij deze 

kinderen staat. Er wordt een permanentie verzekerd wat een familiale sfeer teweegbrengt. De 

opvoeders betrekken de kinderen bij huishoudelijke taken en zorgen ervoor dat zij het huis netjes 

houden. 

 

    
 Wij eten in ons huis     Onze volksdansen 
 

 

Dankzij een talent van één van de medewerkers, werden de culturele activiteiten uitgebreid met 

volksdansen. Dit is een uitstekend uitdrukkingsmiddel waardoor de kinderen helemaal open 

bloeien.  

 

Deze IGP worden door leden van PECS geïnitieerd om zodoende de kinderen te betrekken en hen 

te helpen bij het uiteindelijk bereiken van financiële autonomie.  
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Na enkele mislukte pogingen bij het opstarten van inkomensgenererende projecten, werd nu 

geopteerd voor volgende acties die weinig financiële middelen maar wel de betrokkenheid van de 

kinderen vereisen: verkoop van drinkwater, productie van zakjes voor gsm's. Deze IGP worden 

stilaan winstgevend en ook de volksdansvoorstellingen leveren nu een inkomen aan de 

vereniging.  

 

Een derde zomerkamp werd georganiseerd in juli 2010 in Kasangulu, in Bas-Congo. Dit kamp 

duurde 10 dagen en werd bijgewoond door 110 kinderen, van wie ook meisjes afkomstig van de 

NGO Centre d‟Hébergement CHERO (Camp Luka) en het PECS.  

 

Een KDW lid, Dr. Mimi Gerniers, ging ter plaatse en kon zo de evolutie van dit project volgen en 

een paar nieuwe projecten lanceren.  

 

De NGO leden treffen zich maandelijks ter plaatse om het project te evalueren, de problemen te 

analyseren en ze op te lossen. Bovendien wordt er elke maandag een technische vergadering 

belegd in het huis Bongisa om zodoende het dagelijkse beheer te verzekeren.  

Medewerkers en vrijwilligers van de vzw brengen controlebezoekjes aan de scholen, in de 

werkateliers en bij de families.  

De verleende steun in 2010 aan dit project bedroeg €54.419. Het project werd door 

Wallonie-Bruxelles International mede gefinancierd. 

 

DR Congo, Bandundu: Hulp aan de armsten van het bisdom Idiofa 

 
We werken sinds 2007 samen met de vereniging Equipe Beto Sadisana (Wij Helpen Elkaar) die 

een directe hulp biedt aan 40.000 mensen en ongeveer 400.000 mensen op indirecte wijze. 

De doelstelling van de projecten die door deze Congolese organisatie worden geleid, is het 

verschaffen van een permanente vorming aan de mensen op het terrein die in de brousse leven.  

 

De voornaamste geanticipeerde resultaten zijn:  

 

- De goede werking van de vereniging E.B.S. en vormingen in volgende domeinen: 

agrarisch, voedingsadvies, gezondheidszorg enz. 

- optimale omstandigheden bieden voor de geboorte van 10-11.000 kinderen (47 

kraamklinieken in de brousse worden a.h.v. zonnepanelen verlicht) 
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- Productie van duizenden maniokscheuten 

- Productie van uitgekozen zaden: soja, maïs, bonen, rijst, …  

- Verbetering van bestaande groetengewassen  

- Verbetering van zicht voor 1200 personen 

- Alfabetisering, vooral van vrouwen 

- Gezondheidszorg enz.  

 

Er is in dit gebied geen noemenswaardige bestaande structuur. De regio van Idiofa is het arme 

kindje in de hele staatsorganisatie en lijdt zeer onder de herinnering aan de opstand van de 

Mulele en de verschrikkelijke onderdrukking ervan door Mobutu. Geen wegen, geen elektriciteit, 

geen vliegtuigen, m.a.w. geen transport.  

 

De verleende steun aan dit project in 2010 bedroeg de som van €32.775 en financierde 

de aankoop van een 4x4 voertuig voor de verplaatsingen van het lokale team en de 

rehabilitatie van tientallen kraamklinieken in de brousse (zonnepanelen en 

hernieuwing batterijen)  

 

Programma voor kwetsbare kinderen uit gebroken gezinnen in Kinshasa  

 
In samenwerking met het „Centre d‟Hébergement des Enfants de la Rue et Orphelins‟, CHERO.  

CHERO organiseert dagelijkse diverse activiteiten voor een globale aanpak van de kinderen in 

nood, de straatkinderen en kwetsbare wezen voor wie ze zich inzetten. 

 

Dat de rechten van duizenden kinderen - door discriminatie, ondervoeding, achterlaten, geen 

toegang tot onderwijs e.a.- ernstig worden geschonden in Kinshasa en in het algemeen in DR 

Congo, blijft een grote zorg. CHERO dat een psychosociale begeleidingsstructuur aan kinderen in 

nood biedt, werd op 12 oktober 2001 gecreëerd en kreeg van de Congolese overheid officiële 

erkenning in 2005. Zij worden door ons gesteund sinds 2008. 

 

Chero focust momenteel d.m.v. haar „centrum voor het inhalen van schoolachterstand‟ op een  

re-integratie in het onderwijs van en een beroepsopleiding voor kinderen met een 

schoolachterstand.  

 

Daarnaast voorziet CHERO 60 opvangplaatsen voor kinderen uit gebroken gezinnen.  Zij beheren 

ook de verbetering van huisvesting, toegang tot onderwijs en ondersteuning van kinderen met 

het oog op het faciliteren van familiale hereniging.  

 

Het voorbije jaar 2010 werkte CHERO aan de bouw en afwerking van de slaapzalen, de interne 

en externe keuken, plaatste tanks om regenwater op te vangen en te bewaren. Bovendien 

herenigde het team 30 kinderen met hun familie nadat deze meer dan een jaar in het centrum 

doorbrachten. Chero schafte ook medisch- en sanitair materiaal aan.  

 

 Voorlopige opvang 

60 Kinderen uit gebroken gezinnen vonden in 2010 hun toevlucht in het centrum, 32 jongens en 

25 meisjes tussen 3 en 18 jaar oud.  De omstandigheden m.b.t. hun voeding werden het voorbije 

jaar verbeterd. De kinderen kregen 2 evenwichtige maaltijden per dag. Het centrum voorzag ook 

een wekelijkse warme maaltijd voor de kinderen die in open omgeving worden gevolgd. 50 

kinderen uit de groep die er voorlopig verblijft, gingen tijdens de vakantie op zomerkamp samen 

met de kwetsbare kinderen van de v.z.w. PECS in Kasangulu in de provincie Bas-Congo, aan de 

uiterste rand van Kinshasa. 

 

 Sociofamiliale re-integratie 

30 kinderen uit gebroken gezinnen werden met hun biologische familie herenigd, 15 meisjes en 

15  jongens tussen 6 en 17 jaar oud.  
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 Onderwijs voor kinderen en investering in beroepsopleiding  

 303 schoolverlaters werden opgevangen in het „Centre de Rattrapage Scolaire (CRS)‟, een 

centrum voor inhalen van schoolachterstand,  tijdens het schooljaar 2010-2011, onder te 

verdelen in 162 meisjes en 141 jongens voor drie niveaus. 

 8 kinderen komende uit dit centrum slaagden in het nationale eindexamen voor de 

basisschool (TENAFEP), georganiseerd door het ministerie voor onderwijs. Zij hadden een 

schitterend resultaat en kregen hun diploma van het basisonderwijs.  

 3 jongeren kregen een plaats voor een beroepsopleiding in Centre de  Formation 

Professionnelle  BOYOKANI  van de NGO Aide à l‟Enfance Défavorisée (AED) (Steun aan 

kansarme kinderen) dat de voorbije 3 jaar samenwerkt met CHERO,  

 2 jongeren beëindigden hun opleiding met succes en doen momenteel een praktische 

stage. De ene volgde een opleiding elektriciteit en doet een stage bij SNEL (Société 

Nationale d‟Electricité), de andere werd opgeleid als meubelmaker en volgt een stage in 

een groot atelier in de gemeente Limete.  

 

 

 
Meisje met re-integratiekit, klaar om met haar biologische moeder herenigd te worden 

 

 

 

 Organisatie van sociaalpedagogische activiteiten in 2010 

 

 Pedagogische gesprekken : 115 sessies, gemiddeld 130 kinderen namen deel; 

 Ludieke animatie en spelletjes : 37 sessies, gemiddeld 40 kinderen namen deel; 

 Christelijke vorming : 15 sessies, gemiddeld 67 kinderen namen deel; 

 Levenslessen : 18 sessies, gemiddeld 60 kinderen namen deel; 

 Vakantiekampen : 50 kinderen namen deel tijdens de grote vakantie ; 

 Bezoek aan de zoo van Kinshasa met gids: 78 kinderen namen deel. 

 

 

De verleende steun aan CHERO in 2010 bedroeg € 23.734  
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OEGANDA, Kampala : project van familiale hereniging en sociaalprofessionele integratie 

van 600 straatkinderen en kansarme  jongeren 

 Oeganda heeft decennia lang politieke strubbelingen gekend, tot de jaren 1990. Sindsdien heeft 

dit land grote inspanningen geleverd om de politieke stabiliteit te behouden, alsook de vrede en een 
jaarlijkse groeiende economie (7% in 2008-2009). De bevolking van Oeganda wordt geraamd op 31 miljoen 
inwoners, waarvan het grootste deel vrouwen zijn (51%), met een meerderheid van kinderen jonger dan 15 
jaar. 

Ondanks het bestaan van een programma van algemeen basisonderwijs (Universal Primary Education 
Programme), ligt het aantal mensen dat kan lezen en schrijven nog steeds beneden de 69%. Het 
kostenplaatje blijft de ontwikkeling van het onderwijs belemmeren met als gevolg dat 20% van de bevolking 
ouder dan 15 jaar geen formeel onderwijs gevolgd heeft. Bijna 40% van de bevolking lijdt aan een ziekte, in 
totaal 50% van gevallen van malaria gemeld. Het dichtstbijzijnde openbare ziekenhuis ligt in een straal van 

27 kilometer. Dat 15% van de kinderen jonger dan 18 wees is, is grotendeels te wijten aan HIV/AIDS. 
Hoewel de armoede daalde van 39% in 2002/2003 naar 31% in 2005/2006, zijn er vandaag nog 8,4 miljoen 
mensen die in armoede leven.  

De uitdaging om bij te dragen aan verdere ontwikkeling blijft gigantisch. 

De Oegandese jeugd aan het werk !       

KDW is al verschillende jaren werkzaam in Oeganda in samenwerking mat een lokale partner, de 

organisatie Uganda Children‟s Centre (UCC), gebaseerd in Kampala. Ons project wordt sinds 2008 

voor 80 % gesubsidieerd door de Belgische Ontwikkelingssamenwerking.  

 

Het doel is tweevoudig :  

Enerzijds de hereniging van een maximum aantal kinderen en straatjongeren met hun familie of 

met een onthaalgezin, nadat ze omkaderd en voorbereid werden in een tijdelijk tehuis. Voor het 

slagen van een duurzame hereniging is ook een goede opvolging noodzakelijk. 

Anderzijds wordt aan zoveel mogelijk jongeren een professionele opleiding gegeven in één van de 

zeven werkplaatsen die hiervoor werden opgericht in het centrum. Volgende opleidingen zijn er 

mogelijk: snit en naad, informatica, kapster, catering, schrijnwerkerij, elektronica en elektriciteit, 

alsook lassen en metaalbewerking.  

 

Het innovatieve aan onze benadering is het koppelen van de opleidingen aan een praktische 

stage bij een kleine lokale ondernemer of ambachtsman en dit gedurende de 3 laatste maanden 

van de opleidingscyclus. Zodoende ervaren de jongeren ondernemingszin, doen zij praktische 

kennis op en krijgen ze verantwoordelijkheidszin aangeleerd. Deze werkwijze helpt bij het 

motiveren van de jongeren om hun eigen kleine zaak te starten of om later werk te vinden. De 

werkplaatsen hebben een capaciteit van zowat 20 adolescenten per aangeboden opleiding. In de 

praktijk ziet men echter dat de vraag veel hoger ligt dan het aanbod en een tekort dus reëel is. 

De vorming duurt 15 maanden inclusief de duur van de praktische stage. De afgestudeerden 

worden verder  gesteund en omkaderd bij het zoeken van een job en bij het opstarten van hun 

onderneming.  

Einde 2010 waren de resultaten zeer bemoedigend. Ze motiveerden ons om deze werkwijze aan 

te houden: niet minder dan 174 jongeren hadden zich in 2009 ingeschreven voor één van de 7 

beroepsopleidingen en hebben de lessen medio 2010 met succes beëindigd. In een tijdspanne 

van 3 maanden na het einde van de opleiding hadden 137 jongeren al een baan gevonden, 

waaronder 88 meisjes, dus een resultaat van 79 %! 

 

In 2010 bood het onthaalcentrum van UCC ook aan 102 straatkinderen (6-12 jaar) onderdak en 

begeleiding en slaagde er in om 69 kinderen te herenigen: 48 met hun familie en 21 kinderen die 

geplaatst konden worden in een onthaalgezin. Het ganse gezin geniet van steun nadat het eerst 

aan strenge criteria is onderworpen en goedgekeurd. Dit om eventueel misbruik te voorkomen en 

om zodoende het welzijn van het kind te verzekeren. Drie opvoeders van het UCC staan in voor 

de omkadering van de kinderen in het centrum. Zij maken een selectie van de kinderen die in 
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aanmerking komen voor onderdak en hereniging. Ze worden ook belast met de opvolging van 

deze kinderen na de hereniging en het is hun taak om ze regelmatig te bezoeken. 

 

De opvoeders en de verpleegster van het UCC organiseerden ook nog maandelijks twee 

workshops van sanitaire vorming waarin belangrijke onderwerpen aan bod kwamen zoals: veel 

voorkomende ziekten, preventieve acties, het belang van hygiëne, de basis van gezonde 

voeding,voortplanting, Aids, enz.   

 

 
Annette, 17 jaar, volgde een opleiding “Catering” en werkt nu in het hotel Amaranth op de weg naar Entebbe. 
 

Er worden maandelijks twee workshops georganiseerd om de lokale gemeenschap te 

sensibiliseren. De eerste vindt plaats in de sloppenwijken en de andere in het UCC centrum. De 

workshops, door de opvoeders geanimeerd, werden door een vijftigtal mensen bijgewoond. De 

feedback van de deelnemers was algemeen gezien zeer positief. 

 

Een grote uitdaging voor onze partner is om op middellange termijn financieel autonoom te 

worden. Wij kunnen hen uiteraard niet eeuwig blijven subsidiëren, ook al blijven wij hen op een 

solidaire wijze volgen. Ons doel is met hen projecten op te zetten die hen ook een inkomen 

bezorgen. Deze projecten worden momenteel bestudeerd op hun haalbaarheid, marktstudie, 

rentabiliteit, enz.  

De verleende steun aan dit project in 2010 bedroeg €168.293 
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SENEGAL : Steun aan de bevolking van de vissersdorpen van Nianing  

 
Sinds 10 jaar steunt KDW de bevolking van Nianing, bijna 6.000 inwoners van wie 4.000 

kinderen, gelegen op 90km ten zuiden van Dakar, alsook de omliggende dorpen. 

 

De doestellingen van dit programma zijn de volgende: 

 steun aan kinderen en adolescenten voor toegang tot onderwijs (officieel, katholiek, 

islamitisch, enz.) zowel op niveau van kleuteronderwijs als voor het basis- en secundair 

onderwijs en beroepsopleidingen. 

 Verbetering van de levensomstandigheden in het algemeen van de hele bevolking, inclusief 

medische zorg en voedselvoorziening (voornamelijk rijst).  
 

Enkele honderden leerlingen genoten hierdoor onderwijs en vonden de weg naar school. 

Verschillende scholen konden het kwaliteitsniveau van onderwijs optrekken dankzij de 

investeringen en de aankopen die voor hen gerealiseerd werden. Een container gevuld met 

materiaal –hoofdzakelijk schoolmateriaal- door Belgen geschonken, stelde de scholen in staat het 

niveau van onderwijs te verbeteren en droeg bij tot een betere levenskwaliteit van de families in 

het algemeen.  

De dorpskliniek ontving medisch materiaal en medicijnen. Vele vrouwen startten in 2010 met een 

alfabetiseringscursus, een initiatief van KDW die in dit project een leerkracht financiert .  

 

 
 

Twee Belgische vertegenwoordigers volgen dit onderwijsproject en ook de werken op. Zij staan 

ook in voor het staven van en het rapporteren over de toegekende subsidies.  

 

Verleende steun in 2010 bedroeg € 30.879  
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E.3. Projecten en partners in Latijns-Amerika 

Brazilië: Project CEIFAR in Salvador de Bahia: het bieden van een alternatief op het 

traditionele onderwijssysteem in de volkswijk Tancredo Neves 

 

Salvador is de derde grootste stad in Brazilië en vooral bij de toeristen gekend als de „zonnige 

stad‟. De bevolking is grotendeels zwart, arm en semi-analfabeet. 40% leeft onder de 

armoedegrens in mensonwaardige toestanden. In deze context geplaatst, telt de volkswijk 

Tancredo Neves, ook gekend onder naam Beiron, meer dan 120.000 inwoners. Zoals in de 

meeste overbevolkte arme wijken, heerst er in Tancredo Neves veel geweld zowel binnen -als 

buitenshuis. Deze toestand dagelijks vermeld in de pers, is o.a. te wijten aan een gebrek aan 

infrastructuur, geen toegang tot onderwijs noch gezondheidszorg. Deze gemeenschap kampt met 

een gevoel van verlatenheid.  

Historiek 

Het Centrum voor integratie van het gezin, CEIFAR, is een non-profit maatschappelijk vereniging, 

opgericht in 1994 door de Belgische Simone Debouck. Het doel van de vereniging is om mensen 

te informeren over seksualiteit en jongeren, vrouwen en koppels te helpen met gezinsplanning.  

Na een langdurig verblijf in Sao Paolo, werd de nationale confederatie van gezinsplanning 

gevormd naar de Billings methode.  

Zich bewust zijnde van een gebrek aan onderwijs in de gemeenschap, startte de vereniging in 

1995 een project op van duurzame vorming, d.m.v. sportieve, artistieke en culturele activiteiten 

alsook beroepsopleidingen. 

  

De hervorming van het onderwijs liet toe dat een methodologie gebruikt werd die de studenten 

voorbereidt op een leven in de gemeenschap, met alle facetten die daarmee samengaan. 

 

Doelstellingen 

 

Sinds haar oprichting helpt CEIFAR families in de kansarme streek van Tancredo Neves. Het is nu 

van essentieel belang de levensomstandigheden van deze gemeenschap te verbeteren. Het wordt 

tijd dat de projecten door CEIFAR opgestart, nu mede door anderen gedragen worden, m.n. door 

mensen die willen bijdragen aan het tot stand brengen van een zekere autonomie, een socio-

economische groei van deze gemeenschap en het respecteren van mensenrechten om zodoende 

verdere sociale ongelijkheid een halt toe te roepen. Autonomie, onderwijs en economische groei 

zijn de sleutels tot succes van deze missie.  

  

Momenteel genieten ongeveer 1.100 mensen de steun van CEIFAR, waaronder 710 kinderen en 

adolescenten, en 400 ouders en voogden. Daarnaast zijn er ook 1.000 indirecte begunstigden. 

  

Dankzij een uitzonderlijke gift in 2010 werd een nieuw project met als thema AIDS opgestart, een 

project voor ongeveer 300 jongeren.  

 
 

De verleende steun in 2010 bedroeg €39.767  
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Mexico: een vormingsproject in de staat Oaxaca 

 

De vzw Les Amis de la Palmeraie werd 20 jaar geleden opgericht om een vormingsproject te 

steunen. La Casa Oaxaqueña werd in 1989 door Isabelle Parentani opgericht. KDW besloot heel 

snel om haar als NGO cooperante te erkennen. La Casa werkt met kinderen uit verschillende 

dorpen gelegen aan de kusten van de Stille oceaan en met kinderen van gevangenen uit de 

plaatselijke gevangenis.  

 

La Casa werkt nu met 3 Mexicaanse vrouwen en één man die instaat voor de boekhouding. De 

schoolresultaten van de kinderen zijn heel bemoedigend. Aanvragen stromen binnen, maar het is 

onmogelijk om ze allemaal positief te beantwoorden door een gebrek aan middelen (salaris van 

onderwijzend personeel en verplaatsingskosten) en tijd (lange afstanden te voet of per bus). La 

Casa vierde haar 20-jarig bestaan in mei 2010. 

 

 

Achtergrond 

 

Oaxaca is een extreem arme regio: de enige economische activiteit bestaat uit het weinige 

kusttoerisme en uit artisanale visvangst. Een maandelijks inkomen van €250 wordt er aanzien als 

een goed inkomen. De bodem is er weinig vruchtbaar en de agrarische activiteit is er 

voornamelijk gebaseerd op maisteelt en tropische vruchten, vooral tijdens het regenseizoen. 

Deze oogsten voeden de families gedurende enkel maanden. De eenzijdige voeding samen met 

een gebrek aan hygiëne leiden tot steeds terugkerende problemen van ziektes zoals malaria en 

dysenterie. En dan zijn er nog alcoholisme en drugs.  

 

Het onderwijs is er rudimentair en er is geen schoolmateriaal. De hoge graad analfabeten bij de 

bevolking ouder dan 35jaar en het gebrek aan enig onderwijs bij de volwassenen, leiden ertoe 

dat de jongere volwassenen ook moeite hebben om hun kinderen onderwijs te laten volgen. 

Bijgevolg is het analfabetisme bij de volwassenen wijdverspreid en kunnen deze ouders hun 

kinderen niet helpen. Dit heeft als gevolg dat vele kinderen vanaf de basisschool al afhaken.  

 

 
 

Activiteiten in de regio  

 

 Pedagogische activiteiten: 

La Casa is werkzaam in 5 dorpen: Cuatode, Arroyo Cruz, Cerro de la Cruz, Samaritàn en Panune.  

Er wordt wekelijks één à tweemaal lesgegeven aan de hand van spel en met een creatieve 

benadering: schilderen, tekenen, lezen en vertellen. Verschillende kinderen die onder de hoede 

van La Casa vallen, hebben met succes de basisschool beëindigd. Maar hun ouders hebben niet 

de middelen om de secundaire school voor deze kinderen te financieren. La Casa steunt bijgevolg 
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ook financieel verschillende adolescenten. Sommigen worden d.m.v. peterschap gesponsord, 

anderen krijgen hun uniform, boeken en schoolmateriaal door La Casa gefinancierd.  

In 2010 genoten 24 jongeren van deze steun, van wie 1 op universitair niveau. Een 

„studentenfonds‟ verleende een paar studenten ook eenmalige steun.  

 
 De gevangenis van Pochutla :  

La Casa Oaxaquena werkt sinds 1999 samen met de gevangenis van Pochutla. 

Tot voor kort werden alle zaterdagvoormiddagen 3 uur lang lessen en creatieve activiteiten 

georganiseerd voor de kinderen van de gevangenen. Momenteel zijn deze wekelijkse activiteiten 

echter stop gezet. 

Het naai atelier  in de gevangenis blijft operationeel en geeft werk aan 5 tot 6 gevangenen die er 

tassen, tafellinnen en verschillende bestellingen voor winkels en hotels in de regio produceren.   

  

 Vrijwilligers : La Casa verwelkomde in 2010 4 Belgische vrijwilligers. Deze vrijwilligers 

verbleven een periode tussen 2 tot 3 maanden, 1 stopte echter na 3 weken. Alle vrijwilligers 

werden opgeleid en bij hun terugkeer geëvalueerd op hun werk en hun verblijf.  

 

De verleende steun in 2010 aan dit project bedroeg €21.337  

 

 

F. Onze activiteiten in België 

 

Het opzet van onze activiteiten is met onbeperkte creativiteit in de ontwikkelingsvorming en de 

evolutie ervan, volgende doelgroepen te bereiken: 

 allereerst de jeugd van het secundaire onderwijs  

 de Belgische jeugd van het hoger onderwijs 

 het grote publiek 

 

Verschillende soorten activiteiten:  

 Sensibilisering, bewustwording en vorming van de doelgroepen m.b.t. de realiteit van de 

mensen in de ontwikkelingslanden (individuele- en groepsactiviteiten) 

 Jaarlijks jongeren op het terrein met deze realiteit confronteren in het kader van 

projecten, inleefreizen en vrijwilligerswerk.  

 

Onze activiteiten m.b.t. ontwikkelingsvorming.  

 

Onze activiteiten m.b.t. ontwikkelingsvorming werden in 2010 beperkt 

vanwege onvoldoende financiële middelen en onvoldoende 

mankracht. Deze activiteiten worden namelijk door de fondsen van 

onze vereniging gefinancierd. 

 

Een belangrijke gebeurtenis had echter plaats, nl. de presentatie van 

het boek: „Ils n‟ont pas choisi les trottoirs de Manille‟, geschreven 

door Dominique Lemay. Deze presentatie vond plaats in de  

Cook&Book te Brussel op 31 maart 2010.  

Geef de kinderen van Manilla hun glimlach terug  

Na zijn bijdrage als medewerker bij Secours Catholique, onderneemt 

Dominique Lemay in 1987 een studiereis naar de Filippijnen. 

Getroffen door de armoede in de straat, sticht hij de vereniging 

Virlanie om de kinderen van Manilla steun te bieden. Twee decennia 

lang helpt deze vereniging duizenden kinderen, o.a. gesteund door 

KDW, zuster Emmanuelle en Amade Monaco. 130 Filippijnse gesalarieerden en een dertigtal 

Europese vrijwilligers werken er samen in opvangtehuizen waar 300 kinderen verblijven. 

Ongeveer 20 programma‟s, waaronder de mobiele school,  komen tegemoet aan de behoeften 

van de kinderen uit de sloppenwijken. Deze kinderen zijn slachtoffer van afpersing, prostitutie 

e.a. Een menselijk avontuur door Dominique Lemay te boek gesteld in „ Ils n’ont pas choisi les 

trottoirs de Manille‟. Presses de la Renaissance. 190 p. Prijs 20 € 
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Dominique Lemay omringd door de kinderen uit de sloppenwijk 

 

 

Deze boekvoorstelling was een groot succes. Meer dan 300 mensen waren aanwezig op de 

verschillende sessies. Aan het begin van elke sessie werd een korte film vertoond en het publiek 

werd geïnformeerd over het werk dat onze partner op de Filippijnen in de vereniging Virlanie 

verricht met straatkinderen en kinderen die in de gevangenis verblijven.  

Het sturen van Belgische vrijwilligers naar partnerlanden in het Zuiden: 

Elk jaar biedt KDW de mogelijkheid aan tientallen jongeren (+18) om bij partnerorganisaties in 

landen van het Zuiden vrijwilligerswerk te doen. Twee partners zijn in het bijzonder vragende 

partij en zijn ook in de mogelijkheid om deze jonge vrijwilligers te ontvangen: 

 

Mexico: La Casa Oaxaqueña ontfermde zich over 4 Belgische vrijwilligers tijdens 2010. Zij 

werkten daar voor een periode variërend tussen 3 weken en 3 maanden.  

 

Filippijnen: Virlanie Foundation ontving 2 Belgische vrijwilligers tijdens 2010. Hun verblijf 

varieerde van 3 weken tot 2 jaar.  

 

Voor hun vertrek worden deze vrijwilligers door KDW degelijk opgeleid: praktische informatie, 

informatie over de opdracht van de partners, over de plaatselijke cultuur, i.v.m. administratieve 

aspecten enz.  

Onze publicaties 

KDW bleef haar tweemaandelijkse nieuwsbrief verspreiden met een oplage van ongeveer 8.000 in 

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

elke schenker, hoe groot of klein de gift ook is.  

 

 

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

kregen meer dan 60.000 verschillende bezoekers tijdens 2010. Een Engelse versie is in opbouw 

en zal afgewerkt worden. 

  

http://www.enfancetiersmonde.be/
http://www.kinderenderdewereld.be/

