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vormen we

een oceaan.

Rijunosuke Satoro

De veelzijdige realiteit van armoede
beter begrijpen en beter bestrijden…

Op Zambia, Zimbabwe en de Democrati-
sche Republiek Congo na doen alle lan-
den het in 20101 beter op het gebied van
menselijke ontwikkeling dan in 1970. Dat
is een van de hoopvolle conclusies uit het
Rapport over Menselijke Ontwikkeling
2010 van het VN-Ontwikkelingsprogram-
ma UNDP. Het rapport gaat inhoudelijk
vooral over de noodzaak menselijke ont-
wikkeling, armoede en ongelijkheid beter
te begrijpen om er efficiënter tegen te
kunnen strijden.

Aldus een woordvoerder van de ontwik-
kelingssamenwerking op de voorstelling
van het rapport in Brussel : “Ongelijkheid
zorgt gemiddeld voor 22% verlies op de
schaal van de menselijke ontwikkeling,
dat is onaanvaardbaar. Ongelijkheid is in
grote mate een politiek probleem, maar
dat betekent ook dat het door politiek be-
leid en door gericht handelen aangepakt
kan worden.”
Een van de opvallende vernieuwingen in
dit 20ste Human Development Report is
de introductie van een nieuwe maatstaf :
de Multidimensionele Armoede Index
(MAI). De bedoeling is om, naast de klas-
sieke inkomensstandaard van 1,25 dollar
per persoon per dag, een meting te ont-
wikkelen die meer recht doet aan de
lokale en veelzijdige realiteit van ar-
moede.

De MAI onderzoekt 3 domeinen aan de
hand van 10 indicatoren : 1) gezondheid
(voedsel en kindersterfte); 2) onderwijs
(scholingsjaren en aantal kinderen in
school) en 3) levensstandaard (kookbrand-
stof, toilet, water, elektriciteit, vloer en be-
zittingen).
Op basis van die behoorlijk strenge MAI
komt UNDP voor de onderzochte 104 lan-
den tot een totaal van 1,75 miljard “mul-
tidimensionele” armen. Dat is meer dan
de 1,44 miljard mensen in die landen met
een dagelijks inkomen onder de 1,25 dol-
lar, maar minder dan de 2,6 miljard men-
sen die het met minder dan 2 dollar per
dag moeten stellen.

Opvallend is dat landen met een
goede openbare dienstverlening veel
beter scoren op de MAI dan op de in-
komensarmoede-indexen. In Oezbeki-
stan moet 46% van de inwoners het stel-
len met minder dan 1,25 dollar per dag,
maar is slechts 2% multidimensioneel
arm. In Ethiopië echter is 39% inkomens-
arm, tegen 90% multidimensioneel arm.
India maakt geen goede beurt in deze
index : in de 8 Indiase deelstaten die even
arm zijn als de 26 armste Afrikaanse lan-
den wonen meer multidimensionele
armen (421 miljoen) dan in die 26 Afri-
kaanse landen samen (410 miljoen). In
heel India is 81% van de inheemse be-
volking arm volgens deze standaard,
66% van de kastelozen, 58% van de
laagste kasten en een derde van alle an-
dere gezinnen.
De MAI maakt ook definitief komaf met
de idee dat Afrika één realiteit is. In Zuid-
Afrika is 3% multidimensioneel arm, in
Niger is dat 93%...

Beste lezer,

Zoals gewoonlijk stellen wij u in dit krant-
je onze cijfers per eind 2010 voor. We
sluiten het boekjaar af met een mooi re-
sultaat : voor de tweede keer al konden
wij voor meer dan 1 miljoen euro beste-
den aan onze projecten en partners.
Zonder u allen beste vrienden, zouden
vorig jaar enkele tientallen duizenden kin-
deren en vrouwen en mannen verstoken
gebleven zijn van onderwijs, basisge-
zondheidszorg, toegang tot een beroep
en een opmerkelijke verbetering van hun
levenstandaard over het algemeen.
In hun naam, onze uitdrukkelijke dank
hiervoor ! �

Johanna Vandamme
Algemeen secretaris
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1 The Real Wealth of Nations 2010



De giften vormen de basis
van de inkomsten van
Kinderen Derde Wereld.
Het is eerst en vooral dankzij de
vrijgevigheid van het publiek dat
wij onze acties kunnen realiseren
ter bestrijding van de armoede en
voor het welzijn van de kinderen
en vrouwen van de landen in het
Zuiden. Of de gift nu regelmatig
of punctueel is, de bijdrage van
elke schenker is van enorm be-
lang. Hierdoor kan KDW haar on-
afhankelijkheid bewaren. In 2010
kwamen 56% van onze inkom-
sten van schenkers, ondernemin-
gen en stichtingen…

Dankzij de schenkers,
hebben wij toegang
tot de medefinancieringen !
De bedragen die bij het publiek
ingezameld worden, zijn even-
eens een onmisbare voorwaarde
om toegang te krijgen tot co-fi-
nancieringen van de overheid.
Elke gift kan zo door vier verme-
nigvuldigd worden. Zo steunt ons
globaal budget de projecten van
onze partners nog beter. In 2010
vertegenwoordigden DGOS en
WBI subsidies 44% van onze in-
komsten.

Een minimale uitgave
voor het werven van
fondsen.
Slechts 1,81% van de totale
uitgaven zijn gewijd aan geld-
inzamelingen. Deze som dient
voor het drukken en versturen

van onze 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%), en Afrika (60%) en Latijns
Amerika (9%). De algemene wer-
kingskosten en de personeelskos-
ten vertegenwoordigen 8,7% van
de uitgaven.

Doorzichtigheid. Onze
rekeningen onder officiële
controle.
� De projectfinancieringen wor-

den 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 Al-
gemene Vergadering op 28 mei
2011.

� De financiële rekeningen en ba-
lansen van de vereniging wor-
den gedeponeerd bij de griffie
van de Handelsrechtbank van
Brussel. �

1 Het grote overschot aan inkomsten op
uitgaven is grotendeels te wijten aan het feit
dat de overheidssubsidies voor de projecten die
over 2 jaar lopen, al voor 80% in het eerste
jaar gestort worden; bijgevolg worden de
inkomsten voor deze projecten al voor 4 vijfden
geboekt in het eerste jaar maar nog niet voor
dat aandeel doorgestort naar de betrokken
partnerorganisaties.

Financieel rapport 2010

Resultatenrekeningen per 31 december 2010 (in Euro)

Uitgaven 2010 Inkomsten 2010

Verleende hulp Zuid – projecten 1.005.305,23 Cofinanciering van projecten 591.297,98
in het Zuiden

Uitgaven ontwikkelingseducatie 2.356,01 Cofinancieringen van activiteit 0,00
en sensibilisatie ontwikkelingseducatie

Werkingskosten en  95.969,80 Private stichtingens 216.822,93
personeelskosten algemeen

Fondsenwerving 20.388,56 Giften van het publiek 497.371,74

Afschrijving en waardevermindering 1.056,68 Andere inkomsten (legaten inclusief) 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 boekjaar1 216.826,26



Mensen die de stad Manilla op de Fi-
lippijnen bezoeken, worden getroffen
door de sloppenwijken die een beetje
overal opduiken lans de rivieren en
zelfs in het centrum van de stad. 

Sinds 6 maanden echter werden
350.000 families van Manilla verdre-
ven. Wanneer een gezin gemiddeld
5 personen telt, is dat een aantal van
1 750 000 mensen. Ze worden ver
weg van Manilla gestuurd, vaak op
meer dan 100 Km zonder zelfs altijd
een plaats te hebben om te wonen.

De sloppenwijkbewoners hebben ge-
durende vijf maanden moeten wach-
ten om gehoord te worden door de
nieuwe president, ondanks de belofte
(!) van deze laatste om hen onmid-
dellijk na de verkiezingen te ontvan-
gen. Hun enige vraag is dat elke uit-
gedreven familie over een terrein en
een huis zou beschikken, en werk om
fatsoenlijk te leven.

Een zoete droom voor die miljoenen
mensen die nog steeds in een krot
leven in Manilla !

Maar de uitdrijvingen zijn niet het
enige probleem… Er is voor die ge-
zinnen die in Manilla wonen ook de
legalisering van elektriciteit, van wa -
ter, de gezondheidsposten, de scho-
len enz….
Het is een uitdaging voor de nieuwe
president, die gesteund zou kunnen

worden door de armsten in zijn strijd
tegen corruptie en om een land op te
bouwen met meer rechtvaardigheid…
op voorwaarde dat hij zorg draagt
voor hen.

� �

FISCALE VRIJSTELLING

INDIEN UW GIFTEN OP JAARBASIS  40  € OF MEER BEDRAGEN,  ONTVANGT U EEN F ISCAAL ATTEST.
KDW is verantwoordelijk voor het project op juridisch, administratief, financieel en boekhoudkundig vlak. KDW heeft het juridische
eigendomsrecht over uw gift, en beslist autonoom over het gebruik ervan. (Ci.RH.26/567.400 betreffende het KB/WIB92)
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De sloppenwijken
Door Dominique Lemay, 

voorzitter en oprichter van de stichting Virlanie 
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Onze felicitaties aan de Heer Albert
Barroo met zijn verjaardag.
Onze gelukwensen aan Lorraine en
Paul-Eric Legein ter gelegenheid van
hun huwelijk.

Suzy is 21 jaar. Ze woont in de krot-
tenwijk Estero. Haar huis van 3 vier-
kante meter, waarvan een deel dienst
doet als klein winkeltje, bevindt zich
juist boven de erg vervuilde rivier. On-
danks deze moeilijke omstandighe-
den is Suzy in haar vierde jaar aan de
universiteit. Haar droom ? Werken
om haar familie te helpen deze slop-
penwijk voorgoed te verlaten. �

In memoriam

Een groot man heeft ons op 27 mei verlaten. Baron Jean Peterbroeck,
overleed op de leeftijd van 74 jaar na een langdurige ziekte. Wij wil-
len hem eer betonen en danken voor zijn steun en die van zijn stich-
ting Jean-François Peterbroeck. We zullen hem herinneren als een
grootmoedige mecenas, die talrijke humanitaire en culturele doelen
steunde, inclusief de onze, in België en in de hele wereld.

Zijn persoonlijke toegevoegde wapenspreuk “Ob amorem fortior”,
“Moediger door de Liefde”, vat precies de essentie van het leven
samen voor de man die hij was.

Kinderen Derde Wereld neemt deel aan het verdriet van zijn naasten
en betuigt haar oprechte medeleven en steun aan zijn echtgenote en
dochters, en aan de hele familie Peterbroeck.


