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Voorwoord
Het jaar 2011 was een moeilijk jaar vol uitdagingen. Hoewel onze activiteiten in 2011 deel
uitmaakten van de positieve en dynamische trend die enkele jaren geleden werd ingezet, zijn er
toch een aantal opmerkelijke feiten die moeten worden benadrukt.
Voor het eerst in jaren stond de continuïteit van de projecten en programma’s uitgevoerd in
samenwerking met enkele partners in het Zuiden, op de helling. Dit was te wijten aan zeer lage
inkomsten van fondsenwerving die broodnodig zijn voor de financiering van deze projecten. De
crisis was ook voelbaar bij ons, in die mate dat wij gedwongen werden reeds aangegane
engagementen te moeten terugschroeven of uit te stellen.
Gedreven door de wens contact te hebben op het terrein, om zo de steun en het werk van
Kinderen Derde Wereld nog beter te appreciëren, kozen verschillende leden om zich in 2011 ter
plaatse te begeven en bezochten één van de 11 partnerlanden: India, Oeganda, DR Congo,
Brazilië en Mexico.
We danken deze leden voor hun inzet. Zij aarzelden niet om, ondanks hun drukke agenda, een
belangrijk deel van hun tijd te besteden aan Kinderen Derde Wereld, meer bepaald door soms
moeilijke en vermoeiende reizen te ondernemen, in de meeste gevallen ook op eigen kosten.
Tot slot danken wij de 1.698 schenkers, de bedrijven die zich inzetten, de private stichtingen en
publieke fondsenverstrekkers en onze partners, die ons de middelen verschaffen om onze
doelstellingen te realiseren.
In het bijzonder willen wij ook onze leden en de vzw Belgisch - Colombiaans Werk voor
Kinderwelzijn danken voor de organisatie van het optreden van Scala & Kolacny Brothers dat in
oktober 2011 in Brussel plaatsvond en waar meer dan 1.800 mensen aan deelnamen.
Bij deze gelegenheid danken wij ook iedereens inzet die ons de mogelijkheid bood om activiteiten
te realiseren ten gunste van de armste kinderen en vrouwen in de derde wereld.

A. Het jaarrapport in het kort
Ieder jaar probeert ETM/KDW de informatie in het jaarrapport te verbeteren. Dit jaar vormt geen
uitzondering.
Het rapport geeft de interventies weer die het jaar 2011 van ETM/KDW gemarkeerd hebben.
Enkele feiten die in 2011 gestart of voorgezet werden:
 het verder op punt stellen van een speciale strategie voor de ontwikkelingssamenwerking
in de Regio van de Grote Meren,
 de voorbereidingswerken van dossiers voor nieuwe projecten en deze indienen bij
fondsenverstrekkers,
 de opvolging van de programma’s en belangrijkste projecten die lopen in 11 prioritaire
partnerlanden van ETM/KDW,
 de voortdurende verbetering van de interventiemiddelen
 de voortdurende verbetering van werkmiddelen en 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. 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 2011 weergeven.
Wij wensen u veel leesplezier en danken u voor uw morele en financiële steun.
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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 2011
Resultatenrekeningen per 31 december 2011 (in €)

Uitgaven 2011
Verleende hulp
Projecten Zuid
Uitgaven
ontwikkelingsvorming
en sensibilisatie
Werkingskosten en
personeelskosten
algemeen
Fondsenwerving
Afschrijving
waardevermindering

Inkomsten 2011
899.563,10 Cofinanciering van projecten in
het Zuiden
73.477,14 Cofinanciering van activiteiten
m.b.t. ontwikkelingsvorming

153.289,51

111.647,19 Private stichtingen

151.471,00

20.667,33 Giften van publiek

420.655,27

277,00 Andere inkomsten
inclusief legaten

137.661,95

Andere kosten

1.672,95 Financiële producten

Totaal van de
uitgaven

1.107.304,71 Totaal van de inkomsten

Resultaat van het boekjaar

0,00

2.231,15
865.308.88

-

241.995,83

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. Meer dan
82% van onze inkomsten kwam van schenkers, ondernemingen en private stichtingen in 2011.
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 2011 vertegenwoordigde DGOS 17,7 % van onze
inkomsten en het WBI droeg 2,3% bij, goed voor een totaal van 20% van onze totale inkomsten.
Een minimale uitgave voor het verwerven van fondsen.
Slechts 1,87 % 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: 899.563 € of 81 % van de totale uitgaven.
899.563 € of 81 % van de totale uitgaven zijn rechtstreeks bestemd voor de projecten in Azië
(35%), Afrika 59%) en Latijns Amerika (6%). De algemene werkingskosten en de
personeelskosten vertegenwoordigen 10% 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 2011 werden geauditeerd door Bedrijfsrevisor Hault & C°
en goedgekeurd door de Algemene Vergadering op 26 mei 2012.
 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 2011
KDW steunde/realiseerde in 2011 projecten met 31 verschillende partners in 11 landen op 3
continenten voor een totaal bedrag van 899.563,10€
Hieronder volgt een samenvatting van de verleende steun aan onze partners en de gerealiseerde
projecten per werelddeel.
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AZIE
Land/streek/stad

Partner

Sectoren van interventie/toewijzing van
steun

Begunstigden

Verleende
steun 2011
in €

Filippijnen/Luzon/Manilla
en
Payatas

Virlanie Foundation
Inc.
Education for
development

300 ex-straatkinderen waarvan 30
kinderen met een beperking.120
families die vuilnis rapen.1.200
straatkinderen in het RAC/MYRC
95 mentaal gehandicapte kinderen
van de speciale school HOANG MAI.

116.534

Vietnam/Ho Chi Minh City

India/Tamilnadu/
Ulagaretchakarpura

Sam Kudil

Onderwijs en opleiding. Basisgezondheidszorg (incl.
voeding en toegang tot drinkwater) Economische
microprojecten en familiehereniging in de provincie van
oorsprong.
Inclusief onderwijs ten gunste van mentaal
gehandicapte kinderen. Versterking van de lokale
competenties en verbetering van het pedagogisch
curriculum en de structurele middelen van de school.
Sensibiliseren en opleiding. Basisgezondheidszorg.

1.500

India/Honavar

Zusters SRA, Sr.
Leena, Community
Outreach programme
Sawed Trust

Onderwijs. Installatie van bibliotheken in de region van
Honavar. Project van communautaire ondersteuning.

De bevolking van 8 dorpen en 8
animatoren. 908 personen die nood
hebben aan gezondheidszorg. 166
leerlingen van meerdere scholen.
Kinderen, jongeren en volwassenen
van de 5 betrokken dorpen.

8.000

India/Bangalore

Breads (Bosco)

India/Kavali
India/Kerala/Kovalam

Rural Reconstruction
Society
S.I.S.P.

Salarissen van de straathoekwerkers.
24/24 assistentie voor straatkinderen
Pedagogisch materiaal voor beroepsopleidingen.

India/Chennai

I.R.D.R.P.

Formeel en informeel onderwijs aan de kinderen van
de migrantenfamilies die in de steengroeves wonen.

India/Andra Pradesh,
Nellore

Vianney Home

Onderwijs, gezondheidszorgen, schoolsteun in Engels
en wiskunde.

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.

India/Karnataka/Honavar

Zusters SRA, Dharma
Jyothi Charitable
Society

Touc&Care. Bouw van een vleugel in hospitaal voor
gehandicapten. Therapeutisch en rehabilitatiecentrum
voor gehandicapte kinderen.

100 meisjes tussen 5 en 8 jaar van
de Dalit kaste uit de arme dorpen in
Theni district en hun families.
Ongeveer 5.500 straatkinderen van
Bangalore
Kwetsbare kinderen en fysisch
gehandicapte kinderen.
Kinderen en probleemjongeren van
de zuidelijke regio van Kerala.
Personeel en schoolbus.
150 tot 300 kwetsbare kinderen vazn
5-18 jaar van de 3 steengroeves in
de staat Tamilnadu.
100 kinderen en jongeren, waarvan
60-70 % fysisch gehandicapten.
Meisjes en jongens.
kinderen en adolescenten met
fysische beperking. 135 Dalit meisjes
uit de ongeveer 50 omringende
dorpen in streek van Soraba.
25 fysisch gehandicapte kinderen
waarvan 50 % jongens en meisjes –
14 jaar lijdend aan één of meerdere
handicaps.

India/Tamil Nadu/Theni
District

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

Onderwijs (inhaallessen, hulp met huiswerk, technische
en professionele opleidingen)

10.781

3.000

23.550
3.500
50.332
4.800
8.400
21.491

73.040
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AFRIKA
Land/streek/stad

Verleende
steun 2011
in €

Partners

Interventiesectoren/Toewijzing van de steun

Begunstigden

Bevolking van
dorp Nianing
en omstreken
En Avant les
Enfants Congo

Onderwijs(peterschap). Medische basiszorgen. Socioeconomische ontwikkeling. Voedselhulp

Honderden kinderen en hun familie.
Scholen en dorpskliniek.

Inuka re-integratieproject. Bevordering van de vrede.
Heropleving van economische activiteiten. Basis- en secundair
onderwijs.

254.776

Ecole primaire
village
Jupukelo
Beto Sadisana
asbl

Opleiding. Rehabilitatie van de lagere dorpsschool.

Meisjes en hun broers/zussen.
Families van de gemeenschappen
waarin kinderen gere-integreerd
werden. Plaatselijke verenigingen.
Kinderen uit de streek en hun
families.

Voedselzekerheid. Landbouw en gezondheidszorg. Rehabilitatie
en verlichting van de materniteiten in de brousse.

Plattelandsbevolking van Idiofa en
een veertigtal omliggende dorpen.

28.040

RDC/Kinshasa/Ngaliema

PECS asbl

Familiale re-integratie. Beroepsopleiding en onderwijs.
Vakantiekampen.

Straatkinderen van Kinshasa,
jongens en meisjes.

49.796

DR
Congo/Maniema/Kindu

ITMK

Opleiding en verpleegkunde niveau A2.

Leerlingen en personeel van het
technisch medisch instituut.

DRC/Kinshasa/
Congowijk

CHERO

Opknappen van centrum. Voedselsteun. Medisch materiaal.
Gezinshereniging. Vakantiekampen.

DR Congo/Lubumbashi

Green Mango
asbl

Oeganda/Kampala

Uganda
Children
Center

Bouwen en uitrusten van een sociaal centrum voor opleidingen,
seminaries, conferenties en filmvoorstellingen. Onderwijs,
sensibilisering tot het respecteren en beschermen van de natuur.
Promotie en stimuleren micro-bedrijven.
Onderwijs en beroepsopleiding. Gezondheidszorg. Sociale,
familiale en professionele re-integratie.

110 kwetsbare kinderen en wezen.
Familie van de 30 herenigde
kinderen. Medewerkers van CHERO.
Sociaal centrum Green Mango.
Doelpubliek: Jongeren en families
in een straal van 5km van het
centrum.
Ongeveer 620 straatkinderen en
jongeren uit kwetsbare
risicogroepen.

Oeganda/Jinja

SRA Jinja

ZuidAfrika/Johannesburg
Burundi/Ruyigi

Cida City
Campus
Maison
Shalom asbl

Senegal/Petite
Côte/Nianing
DR Congo/NoordKivu/Goma
RDC/Ituri/Jupukelo
RDC/Bandundu/Idiofa

Bouw en herstellen van een opleidingscentra. Formeel en
informeel onderwijs, professionele vormingen. Voedselsteun en
gezondheidszorgen.
Universitaire vorming van arme Afrikanen. Installeren van
talenlabo.
Gezondheidszorg. (Steun aan ziekenhuis en voedingscentrum
moeder/kind). Opleiden van personeel.

31.000

1.492

394
5.000
1.296

71.173

+- 2000 bewoners van de
sloppenwijken Soweto en Masese

58.745

2 studenten uit sloppenwijk van
Kampala.
Wezen en kwetsbare kinderen.
Zwangere vrouwen. Medisch
personeel.

11.000
10.325

9

LATIJNS-AMERIKA
Land/streek/stad

Partners

Interventiesector/Toewijzing van de steun

Begunstigden

Brazilië/RN/Natal

Priester
Jacques
Theisen
Casa da
Criança

Kleuteronderwijs. Voeding. Pedagogische opleiding.

400 kinderen tussen 3 en 7 jaar oud

Kleuteronderwijs. Voeding.

250 kinderen tussen 3 maanden en 10
jaar oud

1.576

Brazilië/Salvador de
Bahia/Tancredo Neves
Brazilië/Salvador de
Bahia/Pernambuès
Mexico/Oaxaca/Pochutla en 4
dorpen

Ceifar

Onderwijs. Beroepsopleiding. Gezondheidszorg.
Voedselzekerheid.
Informele opleiding. Voedselzekerheid.
Gezondheidszorg
Onderwijs en recreatieve activiteiten. Steun aan
coöperaties. Schoolsponsoring.

De armen van de favela Tancredo Neves.

7.591

Kansarme jeugd uit verarmde wijk.

5.312

Colombia/Cartagena

zuster
Béatrice
Vansina

Steun bij voedselvoorziening et toegang tot medische
zorg.

Colombia/Medellín

Corporacion
Proyectarte

Vredeseducatie en conflict bemiddeling door middel
van artistieke activiteiten.

Brazilië/SP/Ribeiro Preto

PEC Mundo
Livre
La Casa
Oaxaquena

Kinderen uit 5 geïsoleerde dorpen. De
coöperatieve. 26 jongeren ( van wie er 3
hogere studies volgen)
Metis gezinnen uit de talrijke
sloppenwijken van Cartagena die
overleven van de vuilnis uit de
sloppenwijk.
446 kinderen en adolescenten van de
arme wijken van Medellín.

Verleende
steun
2010 in €
10.785

17.332
2.000

7.000
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E. Overzicht van de projecten 2011 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
Basisgezondheidszorgen

met speciale aandacht voor meisjes en jonge vrouwen.
KWD houdt in haar actie rekening met volgende elementen:



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 en de
diversiteit van de ontwikkelingssamenwerking aantonen, en de banden die op deze wijze
gesmeed worden met het sociale middenveld.
De Democratische Republiek Congo was in 2011 andermaal het significantste
partnerland van KDW, zowel wat betreft het aantal activiteiten als de toegewezen
middelen, en vertegenwoordigt een budget van 340.795 €.
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E.1. Projecten en partners in Azië
FILIPPIJNEN: Aan straatkinderen hun glimlach teruggeven

In een land waar 35,5% van de bevolking jonger is dan 14 jaar, is armoede bij kinderen één van
de grote problemen waarmee de Filippijnen geconfronteerd worden. De situatie van Filippijnse
kinderen is tragisch.
 Amper 1 kind op 5 tussen 3 en 5 jaar gaat naar de kleuter- of basisschool.
 Slechts 40% van de kinderen doorlopen het secundair onderwijs volledig.
 30% van de kinderen jonger dan 5 jaar zijn ondervoed. 20% van de schoolgaande jeugd
lijdt honger.
 4 miljoen kinderen tussen 4 en 17 jaar werken
Miljoenen kinderen leven in bijzonder moeilijke omstandigheden: straatkinderen, kinderen die
kinderarbeid verrichten, kinderen aan de drugs, kinderen in de prostitutie, kinderen opgesloten in
gevangenis, enz.
Kinderen Derde Wereld steunt het beschermingsprogramma van de Virlanie Stichting in Manilla
partner; Sinds 18 jaar tracht Virlanie deze kinderen te helpen d.m.v. speciale programma's, op
maat van hun behoeften en hun situatie. Het doel is deze kinderen een beschermende omgeving
te bieden zodat ze zomin mogelijk blootgesteld zijn aan alle vormen van uitbuiting en
mishandeling.

In 2011 bedroeg onze steun aan deze partner 116.534 €
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Deze steun hielp Virlanie bij het realiseren van verschillende subprojecten van het vaste
programma:
Overnemen van de werkingskosten van 2 van de 12 familiale onthaalhuizen Jade » en «
Elisabeth Home ».
Het onthaalhuis Jade verwelkomt mentaal gehandicapte kinderen en jongeren die nood
hebben aan speciale aandacht en bescherming. Het huis ligt in Dasmarinas, op ongeveer 2
uur rijden met de bus van Manilla en bestaat uit 2 gebouwen: enerzijds het hoofdhuis waar
een twintigtal jongens en meisjes opvangt en anderzijds een klein huisje waar 10 jongens op
een semiautonome wijze gehuisvest worden.
Het opvanghuis Elisabeth biedt plaats aan een twintigtal meisjes, ex-prostituees of/en
slachtoffers van seksueel misbruik. Velen zijn getraumatiseerd voor het leven en hebben
psychologische en psychiatrische zorg nodig. Desondanks zijn er meisjes die er in slagen om
een ander leven op te bouwen, die een opleiding volgen, werk vinden en zelfstandig worden.
Begin 2011 verhuisden de bewoners samen met het verzorgingsteam van dit huis naar een
nieuw huis, gebouwd in 2010.
Sponsoring van onderwijs voor tientallen kinderen (basis- en secundair onderwijs)
Programma Balik Probynsia, « terug naar de provincie » t.v.v. 38 families die als
voddenhandelaars in Payatas, de vuilnisberg ten noorden van Manilla. (verschillende
luiken: woonvestiging, onderwijs, gezondheidszorg, voeding, en micro-economische
projecten voor het genereren van inkomsten.)

Hulp aan de informele school Magellan, dankzij de steun van de Belgische vzw
Kinderleven, die we hierbij danken voor hun steun. Het educatieve centrum heeft tot doel
om de onderwijsmoeilijkheden die straatkinderen hebben, te verhelpen. De kinderen die
Virlanie opvangt zijn straatkinderen die voor het merendeel een heel laag onderwijsniveau
hebben. Zij zijn jaren geleden met de school gestopt of volgden zelfs nooit onderwijs.
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INDIA: Onze belangrijkste projecten
KERALA, Kovalam - S.I.S.P. Sebastian Indian Social Projects
Oorspronkelijk steunde SISP alleen de kinderen van deze extreem arme gemeenschap, maar door
contacten met de families en de gesteunde jongeren groeide SISP uiteindelijk tot een
geïntegreerd ontwikkelingscentrum ten dienste van de gehele lokale gemeenschap (vissersdorpen
aan de kust).

Foto: Albert Erkamp

Activiteiten en resultaten 2011
Een overzicht van de activiteiten die in 2011 plaatsvonden:
in de familiale welzijnszorg werd het totaal van 200 families overschreden;
er lopen 44 micro-kredieten voor vrouwen in de nabije dorpen en de meeste zijn een
zelfstandige zaak gestart, verschillende onder hen hebben een lening ontvangen van SISP
om hun micro economische zaak op te starten;
een gemiddelde van 70 voortijdige schoolverlaters (drop-outs), tussen de 7 en 18 jaar
oud, krijgen dagelijks een tweede kans door het gratis onderwijs bij SISP. Ze worden met
de bus naar het centrum gebracht en weer naar huis, krijgen ook ontbijt en lunch, een
schooltoelage, medische verzorging en nog veel meer;
50 oud-studenten van het SISP-centrum en ook kinderen van families die onder de
armoedegrens leven, krijgen in het centrum bijlessen tijdens de avondklas, ze worden met
onze bus naar hun scholen gebracht en ook weer opgehaald;
bijna 30 van onze studenten zijn vanuit het centrum kunnen overstappen naar normale
scholen of zijn doorgestroomd tot de openbare 7de en 10de klas examens (lager en hoger
middelbaar) en worden door ons leerkrachtenteam verder opgevolgd;
22 vrouwen en mannen uit families die onder de armoedegrens leven, kregen opleiding in
het maken van ambachtelijke producten en werkten of werken nog steeds in de afdeling
sociale tewerkstelling;
tientallen jongeren vonden beter betaalde jobs in en buiten Kerala nadat ze het SISP
centrum verlieten;
12 jongeren zijn overgestapt of zetten hun opleiding in hogere scholen verder in
verschillende opleidingsrichtingen met een SISP-studiebeurs (computer-wetenschappen,
bachelor economie, vliegtuigonderhoud, verpleging, voorbereidende graden in
verschillende anderen richtingen). Er zijn 3 jongeren afgestudeerd.
Hoge kosten voor de toelevering van drinkwater. SISP moet momenteel dagelijks
drinkwater met vrachtwagens laten leveren.
De bouw van het nieuwe gebouw waarin de ateliers zullen worden ondergebracht werd
aangevat.
De steun verleend aan dit project in 2011 bedroeg € 50.332
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BANGALORE - BREADS
Project van 3 jaar (2010, 2011, 2012) begeleiding/omkadering van straatkinderen
Lokale partner: BREADS (Bangalore Rural Educational and Development Society)
In deze regio verlaten jaarlijks 5 à 6.000 kinderen hun gezin en belanden in treinstations of langs
de snelweg in Bangalore. Deze kinderen verlaten hun familie om verschillende redenen: het
gezinsinkomen is onvoldoende om iedereen te voeden, alcoholische ouders, schoolproblemen,
enz. Aangezien de tarieven van de spoorweg zeer laag liggen, volstaat een beetje geld (of reizen
zonder vervoersbewijs) om in te stad te belanden, waar de kinderen het Eldorado denken te
vinden. Ze komen terecht in treinstations, busstations of in drukke delen van de stad waar ze een
gemakkelijke prooi van alle wantoestanden worden.
De uitvoering van dit project in India wordt verzekerd door een Indische NGO Breads, die erkend
wordt door de lokale overheid en die het model « Streetpresence » ontwikkelde. Het project
kreeg felicitaties van zowel de lokale als van de federale overheid.
Sinds vele jaren houdt Breads zich bezig met de menselijke en sociale re-integratie van kinderen.
Breads ontwikkelde ruimtes van re-integratie voor kinderen in verschillende opvangcentra (8
centra inclusief open huizen in de stad) gericht op de fysieke, educatieve, spirituele, sociale en
culturele ontwikkeling van de opgevangen kinderen.
Het doel van het gesteunde project is om een vangnet voor straatkinderen te installeren dankzij
teams van straatwerkers die het komen en gaan van de straatkinderen opvolgen op strategische
punten in de stad en zodoende zo snel mogelijk een individuele oplossing vinden die het beste
past bij elk kind. (terugkeer naar eigen gezin of doorverwijzing naar lokale instellingen voor
kinderen).

Straatwerkers aan het werk op een strategisch punt in Bangalore

De kansen op re-integratie zijn groter wanneer jonge mensen niet in aanraking kwamen met een
zwervend bestaan en de ‘verleidingen’ van het leven op straat.
De doelstelling is om jaarlijks 5 à 6.000 kinderen te redden van de gevaren van een leven op
straat, van fysiek en seksueel misbruik, van uitbuiting in het algemeen om hen uiteindelijk sociaal
en menselijk te re-integreren in hun oorspronkelijke gezin of in een opvangcentrum waar ze
begeleid worden om in goede omstandigheden m.b.t. gezondheidszorg en onderwijs op te groeien
tot volwassenen.
15

De intentie op lange termijn is om het fenomeen straatkinderen en kinderarbeid uit de Indische
samenleving te bannen.
Om deze uitdaging aan te gaan, werden 19 straatwerkers aangeworven die zich inzetten op 7
strategische punten van de stad. (trein en busstations, markten, handelsstraten, wijken met
kmo’s, kleine winkels en allerlei handeltjes). Het project stelt ook een chauffeur voltijds te werk
en kan op de steun van 150 vrijwilligers rekenen om hun affectie en ervaring met de kinderen te
delen.

Motiverende vormingssessies

Bovendien sensibiliseert de NGO de lokale gemeenschap (handelaars, hotels, overheden, ouders)
d.m.v. seminaries en opleidingen voor de problemen van straatkinderen en kinderarbeid. Zij zet
ook haar samenwerking verder met andere lokale NGO’s die werken rond kinderarbeid, met
lokale overheden en de politie om zodoende het effect van het project te ondersteunen en uit te
breiden.
De steun van KDW in 2011 aan dit project bedroeg 23.550 € en werd gebruikt om de lonen te
betalen van 15 straatwerkers, 1 chauffeur, en alle kosten m.b.t. vorming en sensibilisering,
m.a.w. een bedrag dat 83 % van de totale kostprijs van het project.
KARNATAKA, Santhpur – Projecten van de katholieke zusters SRA
De Congregatie voor de katholieke zusters SRA (zusters van de koningin van de apostelen) werd
opgericht door een Oostenrijkse jezuïet rond 1900. Het grootste deel van de nonnen SRA zijn
Indisch, ze werken meestal in kleine groepen van 3 of 4 zusters (vaak een maatschappelijk
werkster, een verpleegster, een leerkracht) in projecten voor algemene ontwikkeling, meer
bepaald in extreem arme en verwaarloosde gemeenschappen.
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Onze leden, die regelmatig de SRA zusters in India bezoeken, zijn van mening dat deze partner
de projecten op een uitzonderlijke wijze realiseren gezien het niveau van de opleidingen, de
vaardigheden en de grenzeloze toewijding. De Indische algemene overste in Oostenrijk, zuster
Maria Goretti, is een opmerkelijke persoonlijkheid.
In 2011 financierde KDW volgende projecten :
English Medium School - Santhpur, Karnataka : 10.800 €
In India mag het onderwijs of in de lokale taal of in het Engels gegeven worden. In het laatste
geval spreekt men van een « English Medium School ». Het is een algemene opinie dat de
kinderen veel betere professionele vooruitzichten hebben, overal in India, als ze afstuderen aan
een English Medium School.
Rekening houdend met het dringende verzoek van de ouders in deze achtergestelde regio, om
een school van dit type te openen, hebben de zusters 4 jaar geleden dit project opgestart op het
niveau van kleuteronderwijs in de bestaande lokalen van het project Deepalaya. Vervolgens
hebben ze jaarlijks een klas toegevoegd ( momenteel zijn er 1 crèche, 2 kleuterklassen LKG en
UKG, eerste en tweede leerjaar, met een totaal van 190 kinderen). KWD financierde in 2011
gedeeltelijk de werkingskosten van deze school.
In 2012 is er onvoldoende ruimte om de kinderen in de bestaande gebouwen van het project
Deepalaya onder te brengen. Daar er een derde leerjaar opgestart wordt, zal het aantal kinderen
van 190 stijgen naar 270, en in de toekomst zal dit aantal steeds groeien.
Zuster Maria Goretti besloot bijgevolg in januari 2012 tot de aankoop van een bouwgrond en de
bouw van een nieuw afzonderlijk gebouw, speciaal voor deze groeiende school.
Amar Jyothi Technical School for School Drop-outs – Soraba, Karnataka : 10.691€

Dit project heeft als doelstelling om aan 135 meisjes tussen 18 en 25 jaar die gestopt waren met
school (dropout-girls) een beroepsopleiding te verzekeren in snit en naad, secretariaat en
informatica.(totaal van 135 meisjes in drie jaar, m.a.w. 45 meisjes/jaar).

Een groot deel van de uitgaven gaat naar kosten voor het internaat in een arme regio waar
transportmiddelen moeilijk en gevaarlijk zijn voor meisjes van die leeftijd. Het uiteindelijke doel
is natuurlijk om de gezinnen en de kinderen uit de armoede te helpen, door hen het perspectief
te bieden van een betaalde job.
De resultaten in april 2011, het einde van het eerste jaar van dit drie jaar durende project: van
de 49 deelnemers heeft 45 % zich zelfstandig gevestigd en 40 % vond een werk in loondienst bij
werkgevers in nabij liggende steden of in Bangalore. Wij kregen nog geen resultaten voor het
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tweede jaar dat eindigt in april 2012. Toch kan reeds opgemerkt worden dat 90 meisjes werden
aanvaard, 45 voorziene internen, maar ook 45 externen die bij hun families leven.
Aan het einde van het derde jaar, einde maart 2013, zullen de plaatselijke zusters een atelier
oprichten, waar scholen en bedrijven bestellingen kunnen plaatsen en dat dus plaatselijk werk zal
bieden aan de afgestudeerde meisjes.
KARNATAKA, HONAVAR – St. Ignatius Health and Education Centre – Touch & Care
Lokale partner: Dharma Jyothi Charitable Society, 575028 Mangalore, Karnataka
(liefdadigheidsvereniging van het provincialaat van de zusters SRA)
Het project Touch & Care voorziet in de bouw en de uitrusting van een deel van het nieuwe AZ.
In deze sectie kunnen 25 lichamelijk gehandicapte kinderen (meisjes en jongens) jonger dan 14
jaar medisch behandeld worden met het doel hen te verbeteren ten einde dat zij in staat zouden
zijn om een zelfstandig leven te kunnen leiden. De begunstigde kinderen zullen er genieten van
adequate geestelijke- en gezondheidszorgen, bezigheidstherapie, een opleiding aangepast aan
hun capaciteiten en hun niveau en van liefde! De omkadering bedraagt gemiddeld 8 maanden.
De beoogde resultaten zijn:
1) Elk jaar krijgen 25 kinderen de zorg die hun fysieke en geestelijke toestand zal verbeteren
en hun zodoende een mogelijkheid bieden om het leven van een normaal kind te leiden,
open te bloeien en een basiskennis lezen te ontwikkelen.
2) De begunstigden zullen beter bewapend zijn om problemen aan te gaan in hun
persoonlijke en sociale leven, ze zullen meer zelfvertrouwen hebben, meer geduld, meer
begrip, en ze zullen beter communiceren en samenwerken.
3) De begunstigden krijgen een gezonde en evenwichtige voeding tijdens hun verblijf in het
huis.
4) De ouders van de betrokken begunstigden, die vaak ongeletterd zijn, geen onderwijs
genoten en in armoede leven, zullen leren om de problemen van hun kinderen beter te
begrijpen en zullen meer inspanningen leveren om voor hen te zorgen en hen zelfstandig
te maken.
5) De begunstigden zullen in staat zijn om hun dagelijkse activiteiten te beheren zonder
voortdurend beroep te moeten doen op hun ouders of derden. Zij zullen opgroeien met
een verantwoordelijkheidszin en zullen hun rol van actieve en normale burger in de
samenleving opnemen.
Tijdens ons bezoek in november 2011 konden wij vaststellen dat we werken goed vorderden:
het grote werk is bijna voltooid. De zusters hadden gehoopt om het ziekenhuis in februari 2012
officieel te openen, maar de werken werden gedurende maanden stilgelegd door een tekort aan
materiaal dat te wijten was maatregelen die de regering van de staat Karnataka invoerde tegen
illegale mijnbouwactiviteiten. De opening is nu voorzien in de loop van 2012.

De verleende steun aan dit project in 2011 bedroeg 73.040 €
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E.2. Projecten en partners in Afrika
OEGANDA, Jinja – SRA Jinja
Integraal programma voor het welzijn van bewoners en kinderen in de sloppenwijken
Jinja, Oeganda.
Een nieuw project dat gestart werd in juli 2011, in partnerschap met de zusters " Missionary
Sisters of the Queen of Apostles " (Zusters van de Koningin van de Apostelen) is gelegen in Jinja,
een stad op 80 km ten oosten van de hoofdstad Kampala. Meer bepaald in de twee enorme
sloppenwijken van deze stad, Soweto en Masese.
In 1993 had Oeganda de hoogste prevalentie van HIV in de wereld. Hoewel er een markante
vooruitgang werd geboekt bij het verminderen van het aantal besmette personen in landelijke en
stedelijke gebieden, blijft HIV / AIDS een belangrijke uitdaging bij ontwikkelingshulp. Met
ongeveer 1 miljoen besmette volwassenen, blijft het huidige aandeel van 6,7% van de bevolking
te hoog. Het enorme aantal wezen ten gevolge van AIDS is eveneens een aanzienlijke uitdaging.
De doelstelling is het verbeteren van de levensomstandigheden van de sloppenwijkbewoners door
de problemen gelijktijdig op verschillende niveaus aan te pakken: problemen van medische zorg
en specifieke ziekten zoals AIDS, de toegang tot en de kwaliteit van onderwijs en
beroepsopleiding, en het stimuleren en voorbereiden van de doelgroepen op hun
verantwoordelijkheid als burger, zowel ten opzichte van zichzelf als naar de leden van hun
gemeenschap toe.
Meer specifiek zal het project over een periode van 2 jaar
•
De gezondheidstoestand van de vrouwen en de kinderen verbeteren en hierdoor de
kindersterfte terugbrengen;
•
De opvoeding van de kinderen bevorderen en de technische vaardigheden ontwikkelen van
de meisjes die prematuur de school verlieten;
•
De kennis uitbreiden en een verantwoordelijk gedrag m.b.t. HIV/AIDS, hygiëne en
gezondheid bevorderen;
•
De status van de vrouw verbeteren om zo te bouwen aan een rechtvaardiger samenleving;
•
De jeugd in staat stellen aan een betere toekomst en een menswaardig bestaan te
bouwen, want gegrond op een sterke motiverende ethische vorming van mannen,
vrouwen en burgers.
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Het is de bedoeling om jaarlijks meer dan 2.000 mensen te bereiken, ze te verzorgen en op te
leiden. Het project zal kinderen en jongeren in staat stellen om de weg naar volwassenheid af te
leggen in goede fysieke, educatieve en sanitaire omstandigheden.
Tijdens die 2 jaar, worden onderstaande resultaten beoogd:
 De gezondheidstoestand van 1.500 mensen verbeteren, met inbegrip die van 200
zwangere vrouwen en 200 kinderen jonger dan 5 jaar.
 Onderwijs bevorderen en de opleidingsvoorwaarden verbeteren voor 180 kinderen onder
wie 80 meisjes die voortijdig de school verlieten.
 Empowerment van 100 vrouwen door middel van informatie over en kennis van
verschillende onderwerpen zoals gezondheid, zorg en bijstand aan aidspatiënten, de
praktijk van communicatie, onderwijs, recht, economie, recht, wetenschap en technologie.

300 sloppenwijkbewoners zullen worden gesensibiliseerd en onderwezen in materie over
seksualiteit, HIV/AIDS, hygiëne en gezondheid, seksueel overdraagbare aandoeningen…
De resultaten na 6 maanden zijn meer dan bemoedigend:
 696 patiënten zijn onder medische behandeling en hun fysieke staat verbeterde
 610 mensen werden geïnformeerd over gezondheidsrisico’s, over HIV / AIDS, hygiëne,
oorsprong van malaria, griep, de rechten van kinderen, enz. Er werd gewezen op
onderwijs en andere sociale problemen d.m.v. verschillende programma's van
beschouwing, persoonlijke gesprekken, vergaderingen, enz.
 120 ondervoede kinderen werden geholpen om hun gezondheid te verbeteren.
 43 zwangere vrouwen worden gevolgd voor gezondheidscontrole.
 81 kinderen zonder toegang tot onderwijs, worden de basisvaardigheden van lezen,
schrijven en rekenen aangeleerd. Zij zullen later gestimuleerd worden om het
conventioneel onderwijs verder te volgen.
 150 vrouwen en andere mensen werden op de hoogte gebracht van de oorzaken en
gevolgen van HIV/AIDS, onder hen 40 jonge meisjes die persoonlijk advies kregen over de
te volgen regels.
 De houding van kinderen en vrouwen t.o.v. gezondheid en hygiëne verbetert en verhoogt
de frequentie van de gezondheidszorg zoals zich wassen, de gewoonte om de handen te
wassen voor het eten, schoon drinkwater, enz.
 85 kinderen volgen de traditionele cursussen op een regelmatige basis en krijgen een
lunch, schoolmateriaal enz.
 20 jonge meisjes volgen een opleiding snit en naad. Apparatuur en grondstoffen werden
verstrekt en ze krijgen les van een gekwalificeerde leerkracht. Er wordt aan een
kookopleiding gewerkt. 100 tienermeisjes zijn zeer gemotiveerd om deze bijzondere
opleiding te volgen die hen de gelegenheid zal bieden om aan een gezond en veilig leven
te bouwen.
 Projectmedewerkers bezoeken 680 families om zich een idee te vormen van de sociale
problemen.

De totale steun aan dit project bedroeg 58.745 € inclusief de bijzondere verleende
steun van 33.000 € voor de heropbouw van het klooster van de zusters dat door een
brand in juni 2011 compleet werd verwoest.
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OEGANDA, Kampala: UCC - project van familiale hereniging en sociale reïntegratie van
kwetsbare jongeren en straatkinderen.
Het project heeft zijn specifieke doel bereikt, namelijk de omkadering van 813 straatkinderen en
kwetsbare jongeren van Kampala met het doel van een familiale en/of socio-professionele reintegratie. De goede resultaten van dit project werden bevestigd tijdens onze bezoeken op het
terrein in januari en november 2011.
Resultaten:
Een onthaalcentrum met de capaciteit van tijdelijke opvang voor 50 kinderen, is volledig
operationeel.
136 kinderen werden tijdelijk ondergebracht iin het centrum UCC en 117 kinderen werden op
permanente en duurzame basis herenigd met hun familie of een pleeggezin.
557 jongeren leerden een beroep en worden begeleid tot aan hun professionele inzetbaarheid.
284 jongeren die de cyclus van de beroepsopleiding doorliepen, vonden reeds een job.
(80,4%) (cycli II et III).
813 jongeren kregen voeding, genoten van gezondheidszorg en socio-educatieve activiteiten
in het centrum.
De lokale gemeenschappen werden gesensibiliseerd voor de levensomstandigheden en
rechten van straatkinderen aan hand van 2 sensibiliseringsateliers per maand in de
sloppenwijken en in het UCC centrum, met een bereik van 3.793 personen.
Volgende diensten werden tijdens dit project aan de lokale gemeenschappen geboden:


Ateliers beroepsopleiding:
o
o
o
o
o
o
o

catering en hotelwezen: de lokale gemeenschap deed occasioneel beroep op deze
dienst voor manifestaties (catering voor feesten, seminaries …)
Schrijnwerkerij: tijdens dit atelier werden meubels vervaardigd en verkocht aan leden
van de lokale gemeenschap, aan enkele scholen.
Haarkapper: Leden van de lokale gemeenschap deden beroep op dit atelier om zich te
laten kappen
Naaiatelier: sommige producten die tijdens dit atelier werden vervaardigd, zijn verkocht
aan leden van de lokale gemeenschap, aan enkele scholen.
Informatica workshop: basiscursussen werden georganiseerd.
Atelier electronica : Dit atelier biedt reparatiediensten aan, aan de lokale
gemeenschappen.
Atelier voor metallurgie en lassen: nieuwe opleiding die ook aan lokale
gemeenschappen diensten zal aanbieden (herstellen van auto’s, enz.)



Verpleging: de lokale gemeenschappen hebben toegang tot de consultaties.



UCC heeft andere inkomsten generende activiteiten voorgesteld, zoals verhuur van de hall
voor evenementen, verhuur van de bestelwagen, enz.



Er werd een machine aangeschaft om van maïs, posho te maken. Deze machine pelt en maalt
de maïs en waardoor de verwerking veel sneller verloopt. Deze voeding die op basis van
maïsmeel en water bereid wordt, is een populaire schotel in Oeganda en maakt deel uit van
de dagelijkse voeding van de Oegandezen. Hierdoor zijn de voedingskosten voor de kinderen
die het centrum bezoeken goedkoper en kan er verkocht worden aan de lokale
gemeenschappen.

Er wordt verwacht dat de inkomsten genererende activiteiten worden versterkt tijdens de derde
fase van het project 2012-2013, onlangs goedgekeurd door door het DGOS, met als
ondersteuning een professioneel business plan en een opleiding in business management.
De verleende steun aan dit project in 2011 bedroeg 71.173 €
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DR CONGO, Noord Kivu, Goma: « INUKA, Sta op en ga door!»
De context
Volgens het Verslag 2011 van de UNDP over de menselijke ontwikkeling, is de Democratische
Republiek Congo als laatste geklasseerd op 187 geanalyseerde landen. Binnen de DRC is NoordKivu één van de armste provincies van het land. De gewapende strijd is daar natuurlijk niet
vreemd aan. Landbouw is de voornaamste activiteit, met 7 banen op 10. Het gaat hier
voornamelijk over zelfvoorzienende overlevingslandbouw, samen met wat veeteelt en soms met
grootschalige veeteelt. Er is grote nood aan investeringen op het platteland.
In de steden is de situatie een beetje beter dankzij de aanwezigheid van kleine handeltjes …
Het geboortecijfer ligt zeer hoog en 50 % van de bevolking is jonger dan 15 jaar. De helft van de
kinderen uit Kivu gaat niet naar school en de scholingsgraad bedraagt amper 25 % in het
middelbaar onderwijs. Het onderwijs is bovendien van slechte kwaliteit, met overbevolkte klassen
en leerkrachten die weinig of niet opgeleid zijn, en meestal niets weten over pedagogie, in het
bijzonder tegenover kinderen die soms getraumatiseerd zijn.
Door armoede en onwetendheid is de bevolking gemakkelijk manipuleerbaar en kwetsbaar in een
context waarin de wet van de sterkste geldt. De staat is bijzonder afwezig, zeker op het
platteland.
Noord-Kivu is bewoond door verschillende etnische groepen. De grootste etnische groepen zijn de
Nande, Banyarwanda Hutu en Tutsi, Hunde, Nyanga en Tembos. Onder hen worden de enen
beschouwd als autochtonen, de aanwezigheid van de anderen zijn het gevolg van meer recente
migratiegolven, tot stand gekomen door spanningen in de buurlanden, in het bijzonder in
Rwanda, en dit al geruime tijd voor de genocide van 1994.
Een veralgemeniseerd patriarchaal model structureert de sociale relaties. Dit uit zich door de
dominante positie van de man en het behoud van de vrouw in een toestand van
ondergeschiktheid en discriminatie ten opzichte van de huwelijksvoorschriften, het erfrecht op
eigendom en land, de respectievelijke werktaken en de machtscultuur die een gunstige bodem
vormt voor het uitlokken van geweld. Geweld heeft lang deel uitgemaakt van de dagelijkse
realiteit van de schoolgaande kinderen, vanaf de jongste leeftijd. Het gebruik van de “chicote”
(zweep die veel gebruikt werd in de koloniale periode) maakte deel uit van de traditionele
pedagogische middelen om discipline bij te brengen en ook, zo werd er gehoopt, om het
bijbrengen van de leerstof te forceren.
De marginalisatie van de vrouwen betekent een rem voor de ontwikkeling.
Vrouwen en meisjes waren trouwens ook de favoriete doelgroep van gewapende bendes, die ze
overvloedig verkrachtten en rekruteerden als seksslavinnen.
Een omvangrijk project gefinancierd door DGOS1 en de Stichting Jean-François
Peterbroeck2

De voornaamste doelstelling van het 6-jaar durend project Inuka gelegen te Goma, bestaat erin
weeskinderen en jonge weesmeisjes, of die verlaten of gescheiden zijn van hun familie,
bijvoorbeeld (maar niet alleen) ten gevolge van de oorlog, op te vangen, en hen te helpen hun
familie of een onthaalfamilie te vinden en terug te keren naar hun oorspronkelijke gemeenschap.
De armoede van deze families verantwoordt het feit dat ze worden geholpen voor de scholing van
de kinderen, de verbetering van de woonst, of nog steun onder de vorm van landbouwmiddelen.
(zaden, materiaal, vee…)
Het tweede luik van het project, met betrekking tot de jaren 2010-2011 heeft deel uitgemaakt
van een opvolgingsmissie, alsook een evaluatie door een onafhankelijke expert, extern van KDW
en haar locale partner « En Avant les Enfants Congo ».

Directie Generaal voor Ontwikkelingssamenwerking, van het Belgische Ministerie voor
Ontwikkelingssamenwerking
1

2

Wij maken gebruik van de gelegenheid om onze dankbaarheid te uiten aan de twee belangrijkste sponsors van het
project.
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Ondanks de zeer moeilijke omstandigheden en de vele ondervonden problemen, zijn de bereikte
resultaten door het projectteam meer dan bemoedigend:




298 kinderen, jonge meisjes en 195 leden van hun ”gezin” (hun broertjes en zusjes)
werden gere-integreerd in een familiale omgeving, lopen school en worden opgevolgd;
8.347 kinderen genoten steun voor onderwijs en worden gevolgd (steun voor het betalen
van het schoolgeld, de aankoop van het uniform of het schoolmateriaal);
2.681 gezinnen kregen agropastorale steun (2.471 families) en/of zagen hun woonst
verbeterd (210 families)

Daarenboven werden meer dan 47.000 jongeren gesensibiliseerd ivm vredig samenleven,
door middel van culturele en sportevenementen georganiseerd in de verschillende
interventiezones, en volgden ongeveer 14.000 jongeren de vorming “A l’école de la Paix” of
“Op de School van de Vrede”, door de verantwoordelijke van het team, alsook door 32 Vrede
animators, die hiervoor werden opgeleid.
Het huidige en laatste luik van het project dat afloopt einde 2013, voorziet een gedeeltelijke
zelfvoorziening op termijn. De aanbevelingen van de externe evaluatie zullen onze diepe
reflexieve oefening begeleiden over de beste te volgen strategie in de toekomst, steeds
gericht op de doelgroepen, vectoren van ontwikkeling en van vreedzaam samenleven in deze
regio van Congo.

Fiere gelukkige vrouw met haar (uitgebreid) gezin, begunstigde van een nieuw huis te Kibwe, even buiten Goma.

De verleende steun aan dit project bedroeg in 2011 254.776 €
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DR CONGO, Kinshasa: PECS
De vzw P.E.C.S., acroniem voor “Pont d’Entraide pour la Chaîne de Solidarité” (brug van
steun voor een keten van solidariteit) omkadert sinds 2005 straatkinderen in de wijken rond de
Delvaux markt in de gemeente Ngaliema. Het project wordt voor 90% gefinancierd door
Wallonie-Bruxelles International.

Dit project werd op 1 januari 2010 opgestart voor een periode van 2 jaar.
De doelstellingen die op 31 december 2011 werden bereikt zijn de volgende:
 Onthaal en omkadering van 100 kinderen
 Verblijf in gezin voor 60 straatkinderen
 60 straatkinderen gaan naar school, volgen een opleiding of verdienen inkomen.
 De vaardigheden en financiële vaardigheden van de lokale partner zijn verbeterd
PECS presteerde beter dan de vooropgestelde doelstellingen, meer bepaald wat betreft de reintegratie van de kinderen en hun voorbereiding tot een zelfstandig leven d.m.v. onderwijs of
beroepsopleiding. We hebben ook een grote vooruitgang in de ontwikkeling van de kinderen
waargenomen. Deze vooruitgang is te wijten aan de aandacht van het huisteam en de
voortdurende toegewijde omkadering en van de coördinator van ECJ.

Samenvatting van het project 2010-2011
Evolutie van het aantal kinderen
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Specifieke doelstelling van het project
De resultaten van de activiteiten m.b.t. de communautaire en sociofamilale integratie t.v.v. de
straatkinderen tussen 6 en 20 jaar van de gemeente Ngaliema (Kinshasa) van de lokale partner,
zijn duurzaam.


Aantal kinderen dat niet langer in de staart leeft: 135



Aantal kinderen aanwezig op de dagelijkse bijeenkomsten: 148



Aantal jongeren die werk vonden en nu op zelfstandig leven: 3



Aantal kinderen met gezin herenigd: 72
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Resultaten
1. De straatkinderen worden onthaald en begeleid, krijgen een warme maaltijd en medische
verzorging en gezondheidszorg. Sessies van onderwijs, animatie en opleidingen worden regelmatig
georganiseerd en nuttige informatie wordt aan de straatkinderen verschaft. Recreatieve- en sportieve

activiteiten worden jaarlijks georganiseerd, zoals een vakantiekolonie.
+- 48.000 maaltijden verstrekt aan alle kinderen die direct begunstigd zijn in dit project
30 kinderen ingeschreven in de ziekteverzekering
20 kinderen die op straat leven genoten van externe gezondheidszorgen.
148 kinderen woonden wekelijks educatieve sessies bij.
100 wekelijkse sessies en 48 educatieve sessies op het ogenblik van de vakantiekolonies tijdens 3
kampen
100 % tevredenheid over de activiteiten aangeboden aan de gehuisveste kinderen.
20 kinderen volgden 5 opleidingen.
3 vakantiekolonies georganiseerd in een periode van 2 jaar voor 336 kinderen

2. Zestig (60) straatkinderen hebben nu een gezinsleven. De oorspronkelijke gezinnen van deze kinderen
en de pleeggezinnen zijn opgespoord en geïdentificeerd. Zowel de kinderen als de gezinnen worden
voorbereid op een hereniging. Het inkomen van de gezinnen wordt verbeterd om een duurzame hereniging
te vergemakkelijken. De opvolging van de kinderen en de gezinnen is verzekerd. De huisvesting

van de kinderen in het onthaalhuis, de goede werking van het huis, de maaltijden, de
gezondheidszorgen, onderwijs, liefde en aandacht, zijn verzekerd zodat de kinderen d.m.v.
ludieke activiteiten de mogelijkheid hebben om krijgen om zich ten volle te ontplooien.
72 kinderen werden herenigd, waarvan 3 mislukkingen.
33 huishoudens kregen een microkrediet
4 ontvingen een re-integratie kit.
70 gezinnen werden opgevolgd + 17 van voor 2010
70 kinderen leven in goede omstandigheden
63 kinderen werden ondergebracht in het onthaalhuis.
7 kamers van het onthaalhuis werden omgebouwd en uitgerust met : 1 polyvalente zaal, 1 winkel, 2
slaapzalen voor kinderen en 1 kamer voor de sociaal werkers, 1 eetkamer, een naaiatelier.
Een schrijnwerkeratelier werd gebouwd en uitgerust.
Septische put en sanitaire installaties werden uitgebreid.
3 maatschappelijke werkers en 1 kok worden op regelmatige basis voltijds betaald, 1 hulp in de
boekhouding op halftijdse basis.
4 kinderen liepen herhaaldelijk weg.
De gehuisveste kinderen krijgen dagelijks 3 maalijden.
Voor 20 kinderen werd een balletgroep en een theatergroep opgericht die wekelijks trainen
Gezelschapspelen, films, TV.
6 begeleide bezoeken in de omgeving.
30 voetbalwedstrijden.

3. 60 straatkinderen volgen onderwijs, volgen een opleiding of werken voor een inkomen.
Opleidingcentra, scholen, professionelen en technieken op maat van de 60 kinderen werden
geïdentificeerd. De betaling van onderwijskosten of opleidingskosten van de kinderen is
verzekerd, de schoolresultaten en opleidingsresultaten opgevolgd. Raad en steun aan
afgestudeerde jongeren met het oog op een zelfstandig leven.
127 kinderen volgden les in het basis- en secundair onderwijs, 4 volgen hoger onderwijs
6 jongens en 27 meisjes volgen een beroepsopleiding
Alle kinderen worden op school en de kinderen in het onthaalhuis thuis opgevolgd
3 kinderen werden zelfstandig
98 % geslaagden
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4. De vaardigheden en financiële onafhankelijkheid van de lokale partner zijn verbeterd. Het

personeel wordt regelmatig opgeleid naargelang de vastgestelde behoeften en een evaluatie is
verzekerd. Lidmaatschap bij organisaties die gespecialiseerd zijn op het gebied van
straatkinderen, kinderrechten, en het opstarten van één of meerdere microprojecten teneinde
inkomsten te genereren waarbij de kinderen worden betrokken. Diversificatie van
inkomstbronnen van de vereniging, een regelmatige opvolging van het project verzekeren en
rapportering van de resultaten.
14 opleidingen werden gevolgd door 3 sociaal werkers
1 maatschappelijke werker volgde een vormingscursus van sociaal assistent georganiseerd UNICEF
en het Ministerie voor Sociale Zaken.
De IGP brachten 1104 $ op.
Een tiental kinderen worden regelmatig betrokken
IGP snit en naad, productie van onderhoudsproductie, productie van artikelen in parels, macramé of
jute.
PECS is lid geworden van REEJER, MUSECKIN, MECREKIN en is een partnerschap aangegaan met
ECJ, CEDECOM, CHERO, SAVE THE CHILDREN, CAFES, tribunaal van de kinderen.
PECS heeft stappen ondernomen om toe te treden tot CATSR.

Twee externe evaluaties, één tussentijdse en één om de des- intoxicatie van gedrogeerde
kinderen te evalueren.
Jaarlijkse interne evaluatie uitgevoerd door de vertegenwoordiger in België en door
Kinderen Derde Wereld.
Maandelijkse rapporten en driemaandelijkse coaching.
Halfjaarlijkse en jaarlijkse rapporten van PECS.
3 gerealiseerde videofilm reportages.

De verleende steun aan dit project in 2011 bedroeg 49.796 €. Het project genoot ook
de cofinanciering van Wallonie-Bruxelles International.
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DR CONGO, Bandundu: Hulp aan de armsten van het bisdom Idiofa
Het project “het Licht Zien” rehabilitatie van 47 kraamklinieken in de brousse door
installatie van zonnepanelen
Alle doestellingen van het team Beto Sadisana werden in 2011 bereikt op het gebied van
vorming, onderwijs, gezondheidszorg, geboorteplanning, alfabetisering en perceptie.
De fondsen van ETM stelden het team in staat om op tijd in te grijpen en zodoende levens te
redden. Alle 47 kraamklinieken werden gerehabiliteerd door aankoop van aangepaste batterijen
en accessoires, elektrische kabels en aarding tegen de vele bliksems. Verder ging de steun ook
naar de verplaatsingen van het technische team en het transport van het materiaal.
Er blijven echter moeilijkheden door de zeer slechte staat van de wegen. Een gevolg hiervan is de
voortijdige afschrijving van de moto van het technische team, die 1 keer per trimester meer dan
5.700km aan controlebezoeken aflegt.
Zoals de voorbije jaren, vroegen USAID en FAO aan EBS om deel te nemen aan
landbouwprojecten die tot doel hebben om zelf zaden te produceren die geselecteerd worden voor
het zaaien van culturen in zeven landbouwcentra. EBS is nu zelf producent van kwaliteitszaad.
Het team heeft met nieuwe technieken het zaaien bewerkstelligd van een supplementaire 10
hectare met maniok en 1 hectare naar voor elke volgend gewas naar keuze: soja, pinda’s, rijst en
maïs.

Een kraamkliniek van het project “het Licht Zien” met gelukkige kinderen die KDW bedanken voorde zonnepanelen.

De steun aan dit project bedroeg in 2011 een bedrag van 28.040 €
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E.3. Projecten en partners in Latijns-Amerika
BRAZILIE, Natal - Jacques Theisen: Onderwijsproject ten voordele van 400 kinderen
tussen 3-7 jaar oud, omkaderingspersoneel en de hele gemeenschap
Historiek
Priester Jacques Theisen (priester Tiago) kwam in 1968 op 38jarige leeftijd aan in Brazilië. Hij
werd er geconfronteerd met extreme armoede en ellende in de noordelijke buitenwijken van
Natal, Rio Grande do Norte. Onverharde wegen, geen elektriciteit noch stromend water. Nadat hij
de meest dringende noden van de arme bevolking had geïdentificeerd, richtte hij heel snel
ambulante medische centra op, en sensibiliseerde de bevolking voor hun rechten en hun plichten.
Tijdens deze missie besefte hij dat de kinderen niet naar school gingen, en van geen enkele
educatieve vorming genoten. Zich bewust zijnde dat deze kinderen zonder toegang tot enig
onderwijs werkelijk uitgesloten werden van het sociale leven, besloot hij kleuterscholen op te
richten. Zo begon hij aan de basis en gaf hij de kleine kinderen een structuur tot een
menswaardig leven.
Activiteiten
In de parochie Santa Maria Mâe, onder de hoede van Priester Theisen, bevinden zich 3
kleuterscholen, namelijk Pinoquio, Cravina et Bem-Me-quer, waar ongeveer 400 kinderen
gevormd worden dankzij de steun van vele Belgische vrienden, vaak afkomstig uit de regio van
Namen, geboortestreek van priester Tiago.
De kleuterscholen bieden vele diensten en programma’s aan:
Voedingsprogramma voor alle kinderen: bij aankomst een glas melk en koekje en aan het
einde van de dag een evenwichtige maaltijd. De dagelijkse evenwichtige maaltijd betekent
voor velen de enige maaltijd van die dag.
Onderwijsprogramma en alfabetisering, gebaseerd op theorieën van bekende pedagogen
zoals Paulo Freire, Jean Piaget, Decroly, Montessori, Freinet ea.
Recreatieve activiteiten.
Buitenschoolse cursussen, onder meer muzieklessen.
Wekelijkse pedagogische vergaderingen van de leerkrachten.
Maandelijkse oudercontact of met de voogd van de kinderen.
Pedagogische werkweek voor leerkrachten tijdens maand januari.
Herdenkingsfeestdagen met geschenkjes en snacks ter gelegenheid van Kerstmis, Pasen,
Moederdag, Vaderdag en de dag van het kind….

Alle kinderen krijgen en dragen eenzelfde uniform.

De scholen bereiken effectief de armste kinderen. Eén van de voorwaarden om toegelaten te
worden, is dat het gezin over maximum 1 inkomen beschikt gelijk aan het officiële Braziliaanse
minimumloon. Een groot deel van de steun garandeert het voedsel voor de kinderen. Een ander
deel dekt de onderhoudskosten van de studenten die willen en mogen verder studeren, meestal
om op hun beurt hun gemeenschap te dienen. En ten slotte wordt het geld ook aangewend voor
het onderhoud en, indien nodig, het vervangen van de middelen in de kleuterscholen.
De verleende steun in 2011 bedroeg 10.785 €.
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MEXICO, Oaxaca : La Casa Oaxaqueña
Pedagogische activiteiten 2011
Gezien de slechte financiële toestand, werkte in 2011 maar een persoon om de educatieve
activiteiten te verzekeren. Drie dorpen werden het vaakst bezocht, maar ook werden er in twee
andere dorpen activiteiten door georganiseerd.
 Arroyo Cruz (tot in mei en hervat in november)
 Cuatode: slechts wekelijks
 Cerro de la Cruz: 2 x per week
 Samaritan: 1 à 2 keer per week
 Panune: 1 à 2 keer per week
De dagelijkse bezoeken aan de gevangenis konden het voorbije jaar niet plaatsvinden.
Het naaiproject in de gevangenis van Pochutla
Het project met de naaister gaat door. Sommige gevangenen werden vrijgelaten, anderen blijven
aan de workshop deelnemen. Dit project loopt nu volledig onafhankelijk van La Casa.
Studenten
- Een nieuwe sponsor
- 23 studenten in het secundair
- 3 studenten voltooiden de secundaire cyclus in juni 2011, maar kregen wegens
plaatsgebrek geen toegang tot de universiteit. Een studente volgde een opleiding om
gedurende 1 jaar les te geven in het basisonderwijs in een klein dorp, en twee andere
studenten werken en hopen in 2012 aan het toegangsexamen deel te nemen. De sponsors
blijven bijdragen voor hen storten waardoor ze een klein fonds hebben om later de kosten
van de universitaire studies te financieren.
Vrijwilligers
La Casa verwelkomde 5 vrijwilligers voor een periode gaande van 2 weken tot 5 maanden. Een
Franse vrijwilligster verbleef er in het kader van haar studies aan de universiteit van Tours, in
beheer en taal.

De verleende steun in 2011 aan dit project bedroeg 17.332 €
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COLOMBIA, Medellin : Proyectarte
Het leven veranderen met behulp van kunst
Corporación Proyectarte startte in mei 2011 met de activiteiten van haar eerste project
“Proyectando Sueños”, wat “Dromen bedenken” betekent.
Het project richt zich tot 400 kinderen, meisjes, jongens en jongeren die in marginale gebieden
van de stad Medellín leven, waar situaties van uitsluiting, geweld en gedwongen dislocatie
dagelijkse kost zijn.
Door middel van gemeenschapsruimtes, artistieke processen (theater, beeldende kunsten,
artisanale ontplooiing) en gedachtes, biedt « Proyectando Sueños » jongeren de middelen om
zich te uiten en hun levensverhaal om te vormen, om in team te leren werken en conflicten
d.m.v. onderhandelingen op te lossen, om een levensvisie te creëren, de context te analyseren
en handelingen te verwezenlijken die leiden tot een persoonlijke en sociale transformatie.
De verwachting is dat, na een 3 jaar durend vormingsproces, de adolescenten hun artistieke en
reflecterende kennis op verschillende groepen van kinderen en jongeren uit hun gemeenschap
projecteren.
Parallel wordt er gewerkt met de families van de kinderen en jongeren met als doel een nieuwe
betekenis te geven aan hun levensverhaal en samen een strategie te ontwikkelen om het
gezinsleven te verbeteren.
“Proyectando Sueños” werkt samen met projecten die beroepsopleidingen en studiebeurzen voor
hoger onderwijs promoten en probeert zo bij te dragen aan de concretisering van de
levensverwachtingen/projecten van de jongeren.

Dit is voor het personeel van het project een manier om risicofactoren en de ontwikkeling van
post traumatische situaties voortvloeiend uit geweld te voorkomen, en zodoende hun
levenskeuzes en perspectieven tot burgerparticipatie uit te breiden.
De in een ervaren kader verworven leerstof zal gesystematiseerd en gedeeld worden met
minstens 100 leerkrachten en leiders uit de gemeenschap om zodoende de impact van het project
uit te breiden. Het project zal verder veralgemeend worden in scholen, sociale milieus,
gemeenschappen en het bedrijfsleven.
Het project deelt haar initiatieven met een netwerk met als doel de kennis, de ervaringen en
krachten te bundelen om het respect en de bescherming van de rechten van het kind en de
jongeren te bevorderen. Het wil eveneens anderen beïnvloeden bij het bouwen aan een
rechtvaardige maatschappij die het algemeen welzijn en duurzame menselijke ontwikkeling met
respect voor het milieu bevorderen.
KDW verleende begin 2011 een financiële steun van 7.000 € aan dit project en stelde onze
Colombiaanse partner zo in staat om het op te starten door het artistieke centrum van meubilair,
pedagogisch materiaal en artistiek basismateriaal te voorzien.
De in 2011 aan dit project verleende steun bedroeg 7.000 €
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F. Onze activiteiten in België
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.
De websites www.enfancetiersmonde.be en www.kinderenderdewereld.be werden bijgewerkt en
kregen meer dan 94.000 bezoekers tijdens 2011. De Engelse versie is nu ook beschikbaar.
Er werden verschillende evenementen georganiseerd om het grote publiek te sensibiliseren. Een
belangrijk initiatief had plaats in Brussel in oktober, namelijk een optreden van Scala en de
Kolacny Brothers. Meer dan 1.800 mensen namen deel aan de twee mooie avonden.
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