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E D I T O R I A A L

Beste vrienden,
Veel duizenden kinderen en jongeren
gaan, al dan niet met veel zin, binnenkort
terug naar school. Het is, gelukkig, een
vanzelfsprekendheid geworden dat allen
school lopen of een opleiding kunnen volgen zodat ze een diploma kunnen halen of
een beroep aanleren en werk vinden.
Genieten van onderwijs is een recht dat
helaas nog vaak geschonden wordt in de
ontwikkelingslanden, maar ook in de rijke
landen waar vooral de bevolkingsgroep
met lagere inkomens getroffen wordt. Dit
heeft als gevolg een afschuwelijke vicieuze
cirkel die armoede heet : geen onderwijs
noch opleiding, geen kansen op een goedbetaalde baan, onvoldoende inkomen om
goed onderwijs te betalen, geen onderwijs
noch opleiding, geen betrekking m.a.w. armoede. Het is dus meer dan terecht om
alle nodige aandacht op onderwijs te richten en ervoor te zorgen dat er genoeg
geïnvesteerd wordt in de vorming van kinderen en jongeren : Dit is de meest efficiënte manier om armoede te bestrijden.
Voor diezelfde redenen blijven onderwijs
en opvoeding de grootste prioriteit bij al
onze interventies in de landen van het zuiden en focussen wij vooral op meisjes en
jonge vrouwen. Waarom is onderwijs aan
meisjes zo belangrijk ?
Het eenvoudige antwoord op deze vraag
is : omdat ze er recht op hebben. In artikel 1 van de Universele Verklaring van de
Rechten van de Mens staat: ‘Alle mensen
worden vrij geboren en moeten op dezelfde manier worden behandeld’. In artikel 2 : Iedereen heeft recht op alle rechten
ongeacht of je jongen of meisje, man of
vrouw bent, welke huidkleur of godsdienst
je hebt en welke taal je spreekt. En in artikel 26 : Je hebt het recht om naar school te
gaan. Ook in het Kinderrechtenverdrag van
1989 (artikel 28) staat het zo : Elk kind
heeft recht op (gratis) onderwijs.
Maar er is meer natuurlijk. Als alle meisjes
onderwijs zouden volgen, zou zowel de
kinder-sterfte, de moedersterfte als de bevolkingsgroei dalen. Op school leert men
veel wat betreft het bevorderen van een
goede gezondheid : kennis m.b.t. hygiëne,
het verschil tussen gezonde en ongezonde
voeding, e.a. Men kan de gebruiksvoor-

schriften van een geneesmiddel lezen en
of men die wel of niet moet gebruiken.
Moeders met een opleiding kunnen hun
kennis overdragen aan hun kinderen. Uit
onderzoek blijkt dat vrouwen die een paar
jaar onderwijs genoten, later als eerste
nieuwe ideeën oppikken uit voorlichting
over voeding en hygiëne.
Vrouwen met een opleiding die een baan
vonden, krijgen ook minder kinderen dan
vrouwen die deze kans niet kregen. Geschoolde meisjes trouwen op een latere
leeftijd en leerden wat gezinsplanning is;
ze hebben een eigen inkomen en kunnen
beter voor zichzelf opkomen.
Maar in veel landen in het Zuiden zijn, ondanks de soms goede intenties, de vereiste
condities om kinderen naar school te sturen gewoonweg niet aanwezig; er is bijvoorbeeld geen school in de buurt of geen
onderwijzend personeel, geen lesmateriaal
noch boeken… Onze partners die actief
zijn op het vlak van onderwijs op dit domein steunen is dus een eerste stap naar
het recht bieden op kwaliteitsvol onderwijs,
maar scholen of opleidingscentra bouwen
en/of educatief materiaal aanschaffen zijn
natuurlijk niet een doel op zich.
In dit nummer stellen wij u graag ons
nieuw project voor in Jinja, een industriestad in Oeganda, dat we in partnerschap
met de congregatie “Queen of Apostles”
pas opgestart hebben. Deze zusters hebben reeds verschillende projecten lopen in
India en zij beslisten de voorbije jaren om
hun missiewerk ook in Afrika uit te breiden.
Begin juli was onze partner slachtoffer van
een brand, gelukkig zonder slachtoffers
maar wel met enorme materiële schade.
Het kloostergebouw en alle materiaal en
persoonlijke bezittingen werden verwoest.
Er moet dus nu in allerijl een nieuw gebouw opgetrokken en materiaal aangekocht worden. Normaal gezien doen wij
niet aan noodhulp, maar deze uitzondering bevestigt de regel.
We danken u dan ook bij voorbaat voor
uw steun aan deze degelijke partnerorganisatie met wie we al jaren in goed vertrouwen samenwerken. ÿ

Johanna Vandamme
Algemeen secretaris
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G E D A C H T E
Een kaart
waarop het land
Utopia
niet voorkomt,
is de moeite
van het bekijken
niet waard.
Oscar Wilde
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Integraal programma ten gunste
van sloppenwijkbewoners…



Scala & Kolacny brothers zingt
voor de kindere

Integraal programma voor het welzijn
van de bewoners en kinderen
in de sloppenwijken van Jinja, Oeganda
Het project in Oeganda zal worden uitgevoerd door een Oegandese vereniging, erkend door de plaatselijke autoriteiten : Missionary Sisters of the Queen
of Apostles, hierna vermeld als SRA.
Sinds 4 jaar wijdt deze congregatie van
katholieke zusters zich aan de sociale en
menselijke ontwikkeling van de werkloze bevolking, met speciale aandacht
voor kinderen, jonge meisjes en vrouwen. Deze organisatie creëerde integrale ontwikkelingsprogramma’s die
een combinatie zijn van gezondheidszorg, onderwijs, geestelijke vorming, sociale en culturele vorming en het bege-

grote aantal weeskinderen, slachtoffer van de gevolgen van AIDS,
blijft een belangrijke uitdaging.
De doelstelling van dit project is de levensomstandigheden van de sloppenwijkbewoners te verbeteren door
gelijktijdig problemen op meerdere
fronten aan te pakken : enerzijds problemen m.b.t. medische zorgverlening,
specifieke ziektes zoals AIDS, toegang
tot kwaliteitsvol onderwijs en beroepsopleiding en anderzijds, de doelgroepen
sensibiliseren en voorbereiden op hun
verantwoordelijkheden als burger, zowel ten opzichte van zichzelf als ten op-

ven van een betere positie van de
vrouw;
• Mogelijk maken voor adolescenten
een waardig leven op te bouwen,
dankzij motiverende ethische vorming
gericht tot alle leden van de gemeenschap.
Het is de bedoeling om jaarlijks meer
dan 2.000 mensen zorg en onderwijs te
bieden. Dit project zal kinderen en adolescenten de kans geven om op te
groeien tot volwassenen in optimale
omstandigheden m.b.t. gezondheid,
onderwijs en hygiëne.

Openluchtklassen in de sloppenwijken van Jinja aangeboden door de SRA.

leiden van de begunstigden naar het
vinden van werk. Momenteel zijn er ter
plaatse 6 zusters werkzaam, 5 Indische
en 1 Oostenrijkse.
Oeganda stond in 1993 op de eerste
plaats van de wereldranglijst voor mensen besmet met het HIV virus. Ondanks
een scherpe daling in de landelijke en
stedelijke gebieden, blijft dit virus een
grote uitdaging voor de ontwikkeling.
Met een totaal van ongeveer 1 miljoen
besmette volwassenen, blijft het huidige
proportionele percentage van 6,7% veel
te hoog. Het alarmerende aantal HIV
besmettingen en meer bijzonder het
seksuele gedrag van partners en koppels, zijn zeer verontrustend. Ook het

zichte van de leden van hun gemeenschap.
Meer bepaald moet het project – dat
wordt gespreid over 2 jaar – komen tot
het
• Verbeteren van de gezondheid van
vrouwen en een daling van de kindsterfte;
• Bevorderen van de opvoeding van
kinderen en technische vaardigheden
verschaffen aan meisjes die voortijdig
de school verlieten;
• Bijbrengen van kennis m.b.t. AIDS,
hygiëne, gezondheid en een verantwoordelijk gedrag;
• Bewerkstelligen van meer gelijkheid
in de gemeenschap door het nastre-

Verwachte resultaten :
• Na verloop van deze 2 jaren zal de gezondheidstoestand van 1.500 mensen
zijn verbeterd. 200 zwangere vrouwen
minstens en 200 kinderen zijn prioritair betrokken.
• Onderwijs en de opleidingsvoorwaarden zijn verbeterd voor 180 kinderen
van wie 80 meisjes die voortijdig
school verlieten.
• 100 vrouwen waken om verschillende thema’s zoals gezondheid, zorg
voor en hulpverlening aan AIDS getroffenen, communicatie in de praktijk, vorming, recht, economie, justitie, wetenschap en technologie te
promoten.

ý blz. 4

U bent allen van harte uitgenodigd op dit uitzonderlijke evenement !
Reservatie via de Website http://www.etmscala2011.be/HOME26NL.asp

Na ontvangst van uw betaling ontvangt u een bevestiging per E-mail waarmee u uw
tickets kan afhalen vanaf 19u30 (om 18 uur voor de VIP – plaatsen).

FISCALE VRIJSTELLING

I N D I E N U W G I F T E N O P J A A R B A S I S 4 0 € O F M E E R B E D R A G E N , O N T VA N G T U E E N F I S C A A L AT T E S T.

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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Het budget voor dit ambitieuze project
bedraagt 43.850 €. Dankzij de vrijgevigheid van een stichting die discreet
wenst te blijven, werd al een groot deel
van de financiering verworven. Er rest

ons nog de taak om fondsen te werven
voor onze eigen bijdrage, namelijk een
bedrag van 4.850 euro.
Zoals eerder vermeld in het editoriaal,
waren de SRA zusters onlangs het
slachtoffer van een vernietigende
brand die het klooster, de inboedel en
alle persoonlijke bezittingen van de zusters verwoestte. De schade is enorm en
de heropbouw van het klooster en de

aankoop van de uitrusting wordt geschat op ongeveer 85.000 euro…
Ligt dit project je nauw aan het hart en
wil je graag deze partner steunen, verwijs dan in het onderstaande betalingsformulier naar « SOS Jinja ».

Wij danken u hartelijk in naam van de
partnerorganisatie en haar begunstigden.

BELANGRIJK ! Het artikel 176 van de Belastingencode 92 voorziet een automatische aanpassing van bepaalde
bedragen, na het overschrijden van een spilindex. Ten gevolge de evolutie van de index van de consumptieprijzen
over het jaar 2010, mocht men zich verwachten aan die aanpassing. Het is nu zeker en officieel bevestigd door
het FOD Financiën: het bedrag van de giften moet voortaan minstens 40 € of meer bedragen, om fiscaal aftrekbaar te zijn. Deze verhoging gaat in per 1 januari 2011, en betreft het totale bedrag aan giften overgemaakt
per jaar aan dezelfde erkende vereniging.

Van harte proficiat Mijnheer Albert
Barroo met uw 60ste verjaardag, Mevrouw Barroo uw 93ste en Mevrouw
Vandamme met uw 94ste verjaardag.
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• 300 sloppenwijkbewoners werden
opgeleid en gesensibiliseerd betreffende seksualiteit, HIV/AIDS, hygiëne
en gezondheid, SOA’s en gedragswijziging.

