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wordt rijk door 
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het hart  
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In het kort  in dit  nummer

⎮ Editoriaal

⎮ De straatkinderen  
in de DR Congo

⎮ Kinshasa, een globaal  
project voor een betere  
toekomst

E D I T O R I A A L

De graanreserves in de wereld zijn zo 
laag, dat extreme weersomstandighe-
den in de Verenigde Staten of andere 
voedselexporterende landen volgend 
jaar zouden leiden tot een hongercri-
sis op wereldschaal, zo waarschuwen 
de Verenigde Naties. We treden een 
tijdperk binnen van stijgende voedsel-
prijzen en toenemende honger. Voor-
raden raken uitgeput en grond wordt 
het meest gezochte goed. We schui-
ven op van een tijdperk van overvloed 
naar een tijdperk van schaarste…
Door mislukte oogsten door hittegol-
ven en droogte in de VS, Oekraïne en 
andere landen zijn de graanreserves dit 
jaar geslonken tot hun laagste niveau 
sinds 1974. De VS hebben nu een his-
torisch lage reserve aan maïs van 6,5% 
van wat het volgend jaar verwacht te 
consumeren.
We produceren minder dan we consu-
meren: voorraden raken uitgeput. De 
aanvoer is enorm klein en over de hele 
wereld zijn de reserves bijzonder klein. 
Daardoor is er geen ruimte voor onver-
wachte omstandigheden volgend jaar.
De voedselconsumptie was in 6 van de 
afgelopen 11 jaar groter was dan de 
productie, en landen zagen hun reser-
ves slinken van gemiddeld 107 dagen 
tien jaar geleden tot gemiddeld 74 da-
gen recent. 
De prijzen van belangrijke gewas-
sen als graan en maïs komen al in de 
buurt van het peil waardoor in 2008 
rellen uitbraken in 25 landen. Volgens 
nieuwe cijfers van de FAO zijn wereld-
wijd 870 miljoen mensen ondervoed 
en grijpt de voedselcrisis om zich heen 
in het Midden-Oosten en in Afrika. De 
productie van graan zal dit jaar 5,2% 
kleiner zijn dan vorig jaar en ook de 
oogsten van de meeste andere gewas-
sen, rijst uitgezonderd, dalen.

Daarbij wordt gewaarschuwd dat het 
wereldwijde voedselsysteem elk mo-
ment kan instorten, wat voor nog eens 
honderden miljoenen mensen onder-
voeding zou betekenen en tot rellen 

zou leiden. Het klimaat is immers niet 
meer betrouwbaar en de vraag naar 
voedsel neemt zo snel toe dat een in-
storting onafwendbaar is. Tenzij drin-
gend wordt ingegrepen.

Voedseltekorten hebben in het verle-
den al beschavingen ondermijnd. Ik 
vrees dat we op dat pad zijn...Volgens 
meerdere experten stort de voedselbe-
voorrading in door toedoen van spe-
culanten die de hand leggen op mil-
joenen vierkante kilometers goedkope 
landbouwgrond, de verdubbeling van 
de internationale voedselprijzen op 
10 jaar tijd en de dramatische inkrim-
ping van de voedselreserves.

De prijs van sleutelgewassen zo-
als graan en rijst kan in de komende 
20 jaar verdubbelen, wat rampzalig 
zou zijn voor de miljoenen mensen die 
een groot deel van hun inkomen aan 
voedsel besteden. De geopolitiek van 
het voedsel overschaduwt snel die van 
de olie. De situatie is niet tijdelijk: We 
snijden een nieuw hoofdstuk aan en 
zullen op steeds meer plaatsen voed-
selrellen zien. Gewapende conflicten 
vormen niet langer de grootste bedrei-
ging voor onze toekomst, maar wel 
de klimaatverandering, de bevolkings-
groei, watertekorten en de toenemen-
de prijzen van voeding.

Beste vrienden,
Het jaar loopt alweer op zijn einde. 
Veel van onze partners bieden naast 
onderwijs aan de kinderen ook een 
maaltijd aan, die aanpak maakt deel 
uit van onze integrale strategie. Het 
gaat voor hen over honderden en 
zelfs duizenden maaltijden per maand. 
Een stijging van de voedselprijzen, en 
vooral dan van de basisproducten, 
is voor hen dan ook een regelrechte 
ramp. Heel dikwijls is die maaltijd het 
enige deftige voedsel dat de kinderen 
dagelijks te eten krijgen. Wanneer die 
weg zou vallen, gaan ook veel kinde-
ren weg blijven van de lessen. Daarom 
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doen wij een oproep om uw gulle 
steun, in deze feesttijden en royaal 
eten en drinken. Want we beseffen 
hoe goed wij het eigenlijk wel heb-
ben, en hoe moeilijk of zelfs onmo-
gelijk wij het ons kunnen voorstel-

len echt honger te lijden. Het blijft 
de grootste uitdaging, want zolang 
die honger, is er geen gezondheid, 
geen onderwijs, geen toekomst-
perspectief. U dankend voor uw 
trouwe steun, wensen wij u een 

prettig kerstfeest en een gelukkig 
Nieuwjaar. ■

Johanna Vandamme
Algemeen secretaris

De straatkinderen in de DR Congo

Kinderen Derde Wereld steunt 
meerdere partners die straatkin-
deren een alternatief leven aan-
bieden en een opvoeding. Wij pre-
senteren in dit eindejaarsnummer 
enige informatie over onze metho-
dologie van duurzame re-integra-
tie in Afrika en meer bepaald in de 
Democratische Republiek Congo.

Straatkinderen en straatjongeren, in 
breuk met hun familie en hun naas-
ten, hebben bijgevolg allen een diep 
gebrek aan affectie. Dit bepaalt in 
grote mate hun gedrag: er is zowel 
het risico te vluchten in geweld en 
in drugs, maar eveneens hun reactie 
ten opzichte van een eerlijk voorstel 
tot vriendschap, of ten opzichte van 
een voorstel met de bedoeling deze 
kinderen uit te buiten.

Maar juist deze sterke vraag naar af-
fectie van het straatkind, meisje of 
jongen en van om het even welke 
leeftijd, laat de volwassenen toe een 
band met hem of haar aan te kno-
pen. Het is een aanpak die veel tijd 
en engagement vergt en die nood-
gedwongen erg persoonlijk is. Men 
moet eerst een vertrouwensrelatie 

opbouwen met het kind, en het dan 
een sociale re-integratie bieden, aan-
gepast aan zijn geval, en steeds met 
respect voor zijn persoonlijkheid, zijn 
vrijheid, zijn vaardigheden en zijn 
cultuur. Deze persoonlijke aanpak is 
enkel mogelijk door te werken met 
structuren van kleine menselijke 
schaal, zoals onze talrijke ervaringen 
op dit domein aantonen.

De integratie: het onthaal
Ondanks het feit dat hereniging het 
belangrijkste objectief blijft, is het 
een feit dat dit niet altijd mogelijk 
is. Het kind of de ouders zijn te erg 
gemarkeerd door de redenen die aan 
de basis liggen van hun slechte ver-
standhouding.
Dikwijls en naargelang de bijgelovig-
heden is het kind beschuldigd van 
hekserij en brengt het hierdoor on-
geluk in de familie. In dit geval is het 
onmogelijk het kind te re-integreren. 
Deze kinderen worden dan opgevan-
gen ofwel in onthaalgezinnen, ofwel 
in een onthaalcentrum.

Naar school gaan en een oplei-
ding volgen zijn zeer belangrijke 
factoren in het proces

Professioneel onderwijs wil de jonge-
ren een beroep aanleren die hen la-
ter zal toelaten om als zelfstandige te 
werken, of om werk te vinden en al-
dus te voorzien in hun behoeften. De 
meeste jongeren met een verleden 
als straatkind kunnen het regulier 
onderwijs niet meer volgen, gezien 
hun achterstand en gevorderde leef-
tijd. Het is dus belangrijk dat zij op-
geleid worden in ofwel professionele 
informele opleidingscentra ofwel bij 
lokale ambachtslui waar het studieni-
veau aan hen wordt aangepast.

De onafhankelijkheid
Net zoals voor de kinderen die het 
geluk hadden op te groeien en zich 
te ontwikkelen in de schoot van hun 
familie, komt ook voor de jongeren 
van de onthaalfamilies en -centra de 
tijd van de zelfstandigheid. KDW en 
haar partners willen de jongeren niet 
enkel de kans geven om een beroep 
aan te leren maar willen hen ook be-
geleiden naar hun autonomie.
De projecten voorzien dus eveneens 
een educatie op het vlak van hun 
rechten en plichten in het kader van 
deze zelfstandigheid. ■

Kinshasa, een project van globale bijstand 
voor een betere toekomst…

Onze partner, de vzw PECS (Pont 
d’Entraide pour la Chaîne de Solida-
rité) begeleidt sinds 2005 straatkin-
deren in de omgeving van de markt 
Delvaux in de gemeente Ngaliema.

Ondanks de moeilijkheden door het 
gebrek aan financiën, hebben de ac-
tiviteiten zich in 2012 verder gezet, 
dankzij de begeleiding van 3 sociale 
werkers, die een vorming genoten bij 
het CAFES1, een kokkin, een leraar 
snit en naad en de verantwoordelijke 
van de ECJ.

Het voornaamste doel van het 
project bestaat erin om de kin-
deren van het tehuis Bongisa2 
alsook de kinderen die op straat 
leven, te begeleiden om ze te re-

integreren of ze voor te bereiden 
op een autonoom leven.

74 straatkinderen worden elke zon-
dag onthaald, ze krijgen een warme 
maaltijd en kunnen een douche ne-
men. Deze kinderen komen echter 
op onregelmatige basis. 

Wekelijkse lessen worden voor hen 
georganiseerd betreffende verschil-
lende thema’s. De meisjes die naailes-
sen volgen genieten ook van deze 
lessen. 

Jonge meisjes en mama’s uit de buurt 
worden eveneens op sommige ses-
sies uitgenodigd, in het bijzonder 
wanneer het gaat over zwanger-
schapspreventie en abortus. 
Om gezondheidszorg te kunnen blij-
ven verzekeren voor de kinderen, 
werkt PECS samen met het zieken-

1 Centre Africain de Formation Supérieure 
des Educateurs Sociaux = Afrikaans Centrum 
voor Hogere Opleiding van Maatschappelijke 
Opvoeders.
2  Bongisa betekent « bouwen », « zich 
ontwikkelen » in Lingala.



fonds MUSECKIN, waar 
één van de begeleiders 
van PECS deelneemt 
aan de Algemene Ver-
gaderingen. Dankzij de  

aansluiting bij die mutualiteit, ge-
nieten de onthaalde kinderen in de 

directe omgeving van het tehuis van 
kwaliteitsvolle gezondheidszorg.
De kinderen die op straat leven wor-
den gestuurd naar het Kabongo-cen-
trum van Binza Delvaux, waar de ge-

zondheidszorgen gratis zijn. Bovenop 
de georganiseerde samenkomsten in 
het Bongisa tehuis voor de jongeren 
die op straat leven, bezoeken de op-
voeders verschillende sites samen met 
Papitcho, een ex-straatjongere die mo-
menteel een opleiding volgt, en alle 

straatkinderen van de buurt vertegen-
woordigt. Een 24-uur-dienst verlening 
wordt in het tehuis verzekerd door een 
lid van het team bij wie de jongeren 
een luisterend oor krijgen. 

« Therapeutische wandelingen » wor-
den nog altijd georganiseerd voor die 
kinderen die drugs gebruiken. Sport-
activiteiten, waaronder voetbal, wor-
den ook georganiseerd, zo blijven de 
kinderen bezig tijdens de vakantiepe-
riode. Ook oefent het folkloristisch 
ballet op regelmatige basis… Een 
kleine bibliotheek en video’s staan ter 
beschikking van de jongeren van het 
Bongisa tehuis.

Sinds begin 2012 heeft PECS in het 
totaal 69 kinderen en jongeren be-
geleidt in het formele onderwijs en 
23 in het niet formele onderwijs 
in verschillende instellingen. 
Formeel onderwijs: 24 kinderen in het 
basisonderwijs, 14 jongeren in het se-
condair en 27 jongeren in de humane 
wetenschappen. Daarbovenop vol-
gen 4 jongeren universitaire studies. 
20 jonge meisjes volgen snit en naad 
in het atelier van PECS en 3 jongens 
volgen een opleiding in schrijnwerk 
en stofferen.

INDIEN UW GIFTEN OP JAARBASIS  40  E  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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Oefensessies van het folkloristisch ballet, waaraan meisjes én jongens deelnemen,  
hebben veel bekijks in de buurt…



Albertinaplein 2 -1000 Brussel - Tel. 02 503 11 53 - Fax 02 513 20 66

De resultaten blijven opmerkelijk, 
met 99% geslaagden in het basison-
derwijs, het secondair en in humane 
wetenschappen. Deze allerbeste re-
sultaten zijn te danken aan de goede 
keuze van scholen, de intensieve 
opvolging door de opvoeders gedu-
rende het ganse schooljaar, en aan 
de kinderen die leerden vechten om 
te overleven in de straten van Kins-
hasa…
Het hele team geniet overigens van 
de mogelijkheid om zich continu te 
bij te scholen en zich te professionali-
seren. PECS is eveneens aangesloten 
bij, en werkt met, gespecialiseerde 
organisaties op het gebied van straat-
kinderen en de Rechten van het Kind.
De activiteiten worden volledig uit-
gevoerd door Congolees personeel. 

Het project is dus sociaal, administra-
tief en sociologisch geïntegreerd in 
het Kinees leven, en bereikt zijn doel 
zonder de permanente aanwezigheid 
van een buitenlands expert. Het pro-
ject wordt jaarlijks één tot twee maal 
kosteloos gesuperviseerd door een lid 
van KDW. Maar de aard van de edu-
catieve activiteiten, het herbergen en 
de zorgen, maken dat dit project niet 
zelfbedruipend is, hoewel er activitei-
ten plaatsvinden die inkomsten ge-
nereren ten einde de vaste algemene 
kosten te verminderen, zoals het snit 
en naad atelier.
Om minder afhankelijk te zijn van 
externe geldschieters, besliste onze 
partner om diverse inkomsten gene-
rerende microprojecten op te starten 
en de kinderen erin te betrekken, wat 

hem alle eer aandoet. Voeding verte-
genwoordigt bijna 25% van het wer-
kingsbudget en daar de prijzen sinds 
enkele maanden de pan uitvliegen, 
wordt het zeer moeilijk om dagelijks 
3 maaltijden te bieden aan de inwo-
nende kinderen van Bongisa. 
In deze eindejaarsperiode zijn wij zo 
vrij beroep te doen op uw vrijgevig-
heid om PECS te helpen om afdoen-
de en evenwichtige voedsel te geven 
aan alle kinderen die de doelgroep 
vormen van dit project. Zij zijn u zeer 
erkentelijk! ■

Johanna Vandamme
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Felicitaties aan Dienstengroep Barroo 
met zijn 25ste verjaardag.
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Indien u dit project wenst te steunen, gelieve dan « PECS 2013 »  
te willen vermelden onderaan uw overschrijvingsformulier.


