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E D I T O R I A A L

Onlangs kondigde een zeer vermogende kennis van mij zeer trots en
luid aan, nog nooit belastingen te
hebben betaald, en dat ook nooit
van plan was te doen. Het deed mij
de wenkbrauwen fronsen, maar ik
kon er ook wel begrip voor op brengen want zeg nu zelf: wie betaalt er
echt van harte belastingen aan de
staat?
En toch, indien iedereen in ons
land genoeg middelen had om de
achterpoortjes te vinden om geen
belastingen te moeten betalen,
waar gaat onze gemeenschappelijke
welstand dan naar toe? Ook rijke
mensen vinden het normaal om op
goed onderhouden wegen naar hun
werk of bedrijf te rijden, om hun
kinderen aan betaalbare voorwaarden naar goede scholen of universiteiten te kunnen sturen, om toegang te hebben tot kwaliteitsvolle
gezondheidszorg, om ’s avonds een
film of opera te kunnen meepikken
voor een luttel bedrag. En al deze sociale voorzieningen worden voorzien
door de staat, met de financiën die
de heffingen voortbrengen. Openbare diensten, niemand kan zonder!
Er is momenteel veel heisa in de
media over al dan niet te veel belast
worden. En veel mensen, vooral de
werknemers dan, zijn verontwaardigd over hun te betalen bijdrage.
Maar is het niet veeleer verontwaardiging over de verdeling van de
koek in ons landje? Volgens het FAN
(Financieel Actie Netwerk), dat onlangs een sensibiliseringscampagne
startte en een petitie naar de Minister van Financiën voor meer fiscale
rechtvaardigheid, zijn de personenbelastingen en sociale bijdragen van
de werknemers goed voor meer dan
55 % van de staatsinkomsten, en de
vennootschappen en grote vermo-

gens respectievelijk slechts 11,8 %
en 0.58 %...
Belastingen staan in zekere zin
garant voor beschaving. En in veel
landen van het Zuiden wringt daar
het schoentje: de rijken dragen weinig of helemaal niets bij en voor initiatieven van duurzame ontwikkeling
is er bijgevolg geen ruimte noch middelen. Ook de alom aanwezige corruptie remt de hoognodige evolutie
naar meer welstand voor iedereen.
Veel organisaties hangen dan ook
volledig af van de goede wil en de
goedheid van enkelingen, en van
steun van niet-gouvernementele
organisaties, om hun projecten te
kunnen bekostigen. Tot ons groot
genoegen blijven veel van onze partners niet bij de pakken zitten en proberen ze op allerlei manieren zelf bedruipend te worden, toch voor een
deel van hun werking. Een oproep
voor dergelijk inkomsten verwervend
projectje leest u in dit nummer. Dank
bij voorbaat in naam van onze Braziliaanse partner voor uw steun.
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G E D A C H T E
Alleen
de waakzaamheid
van de publieke
opinie verzekert
de toekomst
van een
maatschappij.
Noam Chomsky
Amerikaans linguist en
politiek activist.

Naar jaarlijkse gewoonte publiceren
wij ook onze financiële gegevens
en balans voor 2011. Het was een
moeilijk jaar, met minder inkomsten
en dus moest er opnieuw flink getast
worden in de buidel van de disponibele reserve.
Wij nemen van de gelegenheid gebruik om onze 1.698 schenkers te
bedanken voor hun steun en sympathie!
Veel leesgenot, en onze vernieuwde
oprechte erkentelijkheid voor uw
niet aflatende steun. ■
Johanna Vandamme
Algemeen secretaris

I n h et kort i n di t n um m e r
⎮ Editoriaal
⎮ Financieel rapport 2011
⎮ Inkomsten verwervend project
in Brazilië
⎮ Dromen bedenken…

Financieel rapport 2011
Resultatenrekeningen per 31 december 2011 (in €)
Uitgaven 2011
Verleende hulp Zuid – projecten
Uitgaven ontwikkelingseducatie
en sensibilisatie
Werkingskosten en
personeelskosten algemeen
Fondsenwerving
Afschrijving en
waardevermindering
Andere kosten
Totaal van de uitgaven

Inkomsten 2011
899.563,10 Cofinanciering van projecten in
het Zuiden
73.477,14 Cofinancieringen van
activiteit ontwikkelingseducatie

153.289,51

111.647,19 Private stichtingen

151.471,00

0,00

20.667,33 Giften van het publiek

420.655,27

277 Andere inkomsten
(legaten inclusief)
1.672,95 Financiële producten

137.661,95

1.107.304,71 Totaal van de inkomsten
Resultaat van het boekjaar

2.231,15
865.308,88
-241.995,83

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 belang. Hierdoor kan KDW haar onafhankelijkheid bewaren. In 2011 kwamen meer
dan 82% van onze inkomsten van schenkers, ondernemingen en stichtingen.
Dankzij de schenkers, hebben wij toegang tot de medefinancieringen!
De bedragen die bij het publiek ingezameld worden, zijn eveneens een onmisbare voorwaarde om
toegang te krijgen tot co-financieringen van de overheid. Elke gift kan zo door vier
vermenigvuldigd worden. Zo steunt ons globaal budget de projecten van onze partners nog beter.
In 2011 vertegenwoordigden DGD 17,7% subsidies en WBI 2,3% subsidies van onze inkomsten,
m.a.w. 20% van onze totale inkomsten.
Een minimale uitgave voor het werven van fondsen.
Slechts 1,87% van de totale uitgaven zijn gewijd aan geldinzamelingen. 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: 899.563,10 € of 81% van de totale uitgaven.
899.563,10€ of 81,2 % van de totale uitgaven zijn rechtstreeks bestemd voor de projecten in
Azië (35%), en Afrika (59%) en Latijns Amerika (6%). De algemene werkingskosten en de
personeelskosten vertegenwoordigen 10 % van de uitgaven.
Doorzichtigheid. Onze rekeningen onder officiële controle.
 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.

Project “Bazaar”
Bouw van een opslagplaats voor tweedehandsmateriaal
in Casa da Crianca Santo Antonio
Het tehuis “Casa da Crianca Santo
Antonio” is een NGO die dagelijkse
opvang biedt aan 250 risicokinderen die tussen enkele maanden en
10 jaar oud zijn. Ze worden er verzorgd, gevoed en opgevoed in een
veilige omgeving.
Het tehuis is hoofdzakelijk afhankelijk van giften. De bevolking helpt ons

met het geven van gebruikt materiaal,
kleren, schoenen, stoelen, meubels,
matrassen, enz. Dat kunnen we dan
verkopen aan de minder begoeden
voor een kleine prijs. Maar de ruimte
waar alles opgestapeld werd, moest
worden geruimd om plaats te maken
voor lokalen waar nu psychologische
opvang aan kinderen wordt gegeven.
Daar is steeds meer nood aan want

die kinderen komen uit kansarme
gezinnen waar alcoholisme, drugs en
prostitutie hoogtij vieren.
De nood aan een nieuwe stapelruimte
dringt zich op. Er moet geselecteerd
en beter georganiseerd worden. We
denken aan een lokaal van 15 m op
4 m, waar de mensen kunnen komen
kijken en kopen. Zo zullen we ook
meer materiaal kunnen aannemen.
De verkoop ervan, zelfs aan een symbolische prijs, zal ons toelaten om
melk, brood, bonen, rijst, enz. te kopen voor 250 kinderen in het tehuis
en ook nog wat geld over te houden
om de werkingskosten te dekken.
Allen die dit project willen steunen
zijn wij en de kinderen zeer dankbaar. ■
Indien u dit project wil steunen, gelieve op uw overschrijvingsformulier
« Bazaar » te willen vermelden.

Jacqueline Heylen

FISCALE VRIJSTELLING
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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 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.
De in een ervaren kader verworven
leerstof zal gesystematiseerd en gedeeld worden met minstens 100 leerkrachten en leiders uit de gemeens-

chap om zodoende de impact van
het project uit te breiden. Het project
zal verder veralgemeend worden in
scholen, sociale milieus, gemeenschappen en het bedrijfsleven.
KDW verleende in 2011 de som 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. Nu wil
men werk maken van inkomen genererende activiteiten, en daarvoor is er
terug geld nodig.
Indien u dit project wil helpen, gelieve “Dromen” te vermelden op uw
overschrijving.
Christine Meert en haar team danken
u van harte!
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