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 Wist U…

E D I T O R I A A L

Elf Centraal- en Zuid-Afrikaanse lan-
den hebben op 24 februari een ka-
derakkoord voor vrede, veiligheid 
en samenwerking in de Democrati-
sche Republiek Congo en de regio 
ondertekend. Het moet een einde 
maken aan de burgeroorlog die 
Congo al meer dan 20 jaar teistert. 
Op de feestelijke plechtigheid in Ad-
dis Abeba waren onder anderen de 
presidenten van Tanzania, Rwanda, 
Zuid-Afrika en Congo aanwezig. 
Ook de vertegenwoordigers van Bu-
rundi, Oeganda, Zuid-Soedan, de 
Centraal-Afrikaanse Republiek, Zam-
bia, Angola en Congo- Brazzaville 
plaatsten hun handtekening onder 
het akkoord.

In het kaderakkoord verklaren de be-
trokken landen dat ze zich voortaan 
niet meer met conflicten in de buur-
landen zullen bemoeien en geen re-
bellengroepen meer zullen steunen. 
Dat was in het verleden vaak anders. 
De voorbije 20 jaar was Congo het 
toneel van een brutale burgeroorlog 
met verkrachtingen, verminkingen 
en het gebruik van kindsoldaten. 
Steeds weer werd met een beschul-
digende vinger naar de buurlanden 
gewezen. De deelnemende landen 
engageren zich voorts om de vrede 
en economische ontwikkeling in 
Congo en de hele regio vooruit hel-
pen.
VN-secretaris-generaal Ban Ki-Moon, 
die het proces voor het verdrag op 
gang had gebracht, noemde het een 
"historisch document" en sprak van 
een "nieuw tijdperk" voor het door 
crises geteisterde land en de hele re-
gio. 
"Het is tijd om een bladzijde in de 
geschiedenis van de regio om te 
slaan", zei de Congolese president 
Joseph Kabila. "We zijn een vrede-
lievend land en zullen onze verplich-
tingen nakomen. Ik hoop dat de ver-

dragsstaten hetzelfde zullen doen", 
voegde hij eraan toe.

Ban Ki-Moon zal nu zo snel mogelijk 
een speciale VN-gezant naar Congo 
sturen die de naleving van het ak-
koord moet opvolgen. Bovendien 
zullen alle landen uit de regio twee 
keer per jaar de vooruitgang be-
spreken en eventuele bijkomende 
maatregelen treffen. Mogelijk kan 
de aanstelling van de VN-gezant het 
onderhandelingsproces in Kampala 
met rebellenbeweging M23, dat 
ondertussen muurvast zit, weer vlot 
trekken.

Dit hoopgevende bericht kwam on-
langs in de pers, vluchtig en bijna als 
een “fait divers” aangebracht. On-
begrijpelijk, als men beseft wat de 
resultaten van het naleven van het 
akkoord door alle betrokken partijen 
voor miljoenen mensen, en voor-
namelijk vrouwen en kinderen, zou 
kunnen betekenen. 

Nu nog altijd worden dagelijks tien-
tallen vrouwen brutaal verkracht, 
verminkt en vermoord. Jonge vrou-
wen, oude vrouwen, kinderen en 
zelfs baby’s moeten er aan geloven. 
Vrouwen die het land bewerken in 
Oost-Congo en zo voor de kost zor-
gen, riskeren elke dag hun leven. 
Meestal wordt na een verkrachting 
geen aangifte gedaan, of hulp ge-
zocht, uit vrees door hun echtgenoot 
te worden verstoten. Waar zouden zij 
wel naartoe moeten? Het werkelijk 
aantal verkrachtingen is dus veel en 
veel hoger dan de gekende cijfers… 
Er is ook totale straffeloosheid. De 
verkrachters weten dat maar al te 
goed, en worden alsmaar driester. 

Wat de Congolese bevolking sinds 
vele jaren moet ondergaan, tart 
ieders verbeelding. Overal in het 
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De DRC in het algemeen, en de 
stad Kinshasa in het bijzonder, lijdt 
aan de nefaste gevolgen van de 
veelzijdige crisis die er woedt sinds 
het begin van haar geschiedenis.

Kinderen en vrouwen zijn de eerste 
slachtoffers van problemen die ver-
oorzaakt worden door de politieke 
instabiliteit, de onzekerheid van de 
sociaal – economische toestand, de 
gewapende conflicten en de oor-

logen… Zo worden vele kinderen 
geweerd uit de samenleving: kin-
deren uit gebroken gezinnen, kin-
deren die van hekserij beschuldigd 
worden... Anderen hebben hun 
ouders verloren ten gevolge van 
oorlogen, chronische ziektes en on-
gevallen. Daar toe behoren wezen, 

verlaten kinderen, verwaarloosde 
kinderen, de delinquenten… Deze 
kinderen wor den uitgesloten van 
het reguliere onderwijs, zijn inactief 
en worden vaak vroegtijdig ouders 
(ongehuwde moeders).

Zowel jongens als meisjes zijn het 
slachtoffer van geweld en riskeren 
economische uitbuiting. Om te 
overleven op straat plegen som-
migen dief stallen, plunderingen…

anderen werken loyaal voor hun 
onderhoud. Bij deze kinderen zijn 
er ook bandieten en bendes. Som-
migen gebruiken en misbruiken ze 
echter ook door ze te associëren 
met criminele feiten. Meisjes zijn 
bijzonder kwetsbaar voor verkrach-
ting en aanranding. 

De organisatie « CHERO », gelegen 
in de volkswijk Congo van de ge-
meente Ngaliema, is een antwoord 
op de problemen van de talrijke 
uitgesloten of verlaten kinderen 
en wezen en anderen die in zeer 
moeilijke omstandigheden leven. 
Aanvankelijk een gewoon ont-
haalgezin, is het nu een opvang-
centrum geworden met inhaalon-
derwijs en professionele opleiding 
voor wezen, straatkinderen en an-
dere kwetsbare kinderen. Dagelijks 
worden er verschillende activiteiten 
georganiseerd met een holistische 
aanpak voor de 48 meisjes en jon-
gens die er zijn verblijven en voor 
de 156 kinderen die er inhaallessen 
volgen. De meerderheid van het 
onderwijzend personeel werkt op 
vrijwillige basis. 
 
Familiale re-integratie blijft een 
topprioriteit voor ons en voor onze 
partner. Een benadering die uitste-
kende resultaten geeft, is het verle-
nen van begeleiding en steun voor 
het lanceren van een economisch 
microproject, een AGR1 aan de 
familie (de moeder of de vervang-
moeder) die aanvaardt dat het kind 
terug in het gezin komt wonen en 
voor zijn opvoeding instaat. 

Zo krijgen deze biologische (in de 
brede zin) families, of de gastgezin-
nen, een vorming van drie dagen 
door een vereniging die gespecia-
liseerd is in dit domein, en moeten 

prachtige aan grondstoffen rijke 
land worden de meest elemen-
taire mensenrechten met de 
voeten getreden, en heerst ge-
dwongen gelatenheid bij zoveel 
onrecht. Onze Congolese zusters 
en broeders stellen zich elke dag 
opnieuw de vraag of zij die dag 
iets zullen eten of hun kinderen 
naar school kunnen sturen, of er-
ger nog of zij de dag levend en 
heelhuids zullen doorkomen…

Onlangs op werkbezoek in Kins-
hasa, vergeet ik nooit meer de 
reddeloze blik van de opvoeder 

die net zijn dertigjarige schoonzus 
verloren had na een kortstondige 
mysterieuze ziekte. Ze woonde 
bij hem in en zorgde voor zijn 
kinderen terwijl hij werkt…Ver-
antwoordelijk voor de organisatie 
en het betalen van haar kostelijke 
begrafenis was hij ten einde raad. 
Of het verhaal van het geduren-
de drie dagen vermiste meisje, 
13 jaar oud…Ze bleek ontvoerd 
en dagenlang verkracht door 
meerdere mannen. Men kent 
de daders, maar er wordt geen 
aangifte gedaan, want daarvoor 
moet je de politie betalen; voor 

de administratie en om te be-
ginnen om een blad papier aan 
te schaffen. Je kunt het zo gek 
niet bedenken…En hoe moet dat 
meisje zich voor de rest van haar 
leven voelen en mogelijk nog die 
groepsverkrachting verwerken? 
Ik geef toe dat ik op dat moment 
te perplex was en niet verder 
durfde te vragen naar haar fysie-
ke toestand… Dank om hen niet 
te vergeten, en ons te helpen hen 
te helpen. ■

Johanna Vandamme
Algemeen secretaris

Kinshasa :
Bezoek aan het « Centre d’Hébergement des Enfants  

de la Rue et Orphelins, of « CHERO »,  
een opvangcentrum voor straatkinderen en wezen

1 “Activité Génératrice de Revenus” hetzij een 
activiteit die inkomsten genereert.



zij hun eigen AGR nadien voorleg-
gen. Eens hun project aanvaard, 
krijgen zij de som van 100 Ame-

rikaanse dollar of ± 80 € bij het 
ondertekenen van het contract. 
De familie dient na drie maanden 
de helft van dit bedrag terug te 
betalen, en mogen niet meer dan 

20% van het bedrag besteden aan 
investeringen… om zodoende vol-
doende geld over te houden voor 

de weerkerende artikelen van hun 
kleine onderneming. De opvolging 
van de gezinnen is voorzien en 
verzekerd gedurende 6 maanden. 
Indien alles vlot verloopt, wordt na 

de proefperiode de 50 door hen 
terugbetaalde dollar aan de familie 
teruggegeven. 

Onze ervaringen van de voorbije 
jaren geven een slaagkans van 
meer dan 93%..., vandaar onze 
wens om onze steun te vervolgen 
om deze ge zin nen uit de extreme 
armoede te halen, en hen tegelijk 
verantwoordelijkheid bij te bren-
gen over de opvoeding van hun 
kinderen.

De noden van CHERO zijn aanzien-
lijk! Sommige partners hebben hun 
engagement voor 2013 verbroken. 
Bijgevolg is de uitdaging des te gro-
ter. Graag vragen wij uw hulp om:
•	De	156	kinderen	te	voorzien	van	

het nodige schoolgerief: een 
school kit kost 15 €, vervangs-
chriftjes inbegrepen, of een to-
taal bedrag van 2.340 euro per 
schooljaar.

•	Twee	maaltijden	per	dag	te	voor-
zien voor de 48 inwonende kin-
deren van het centrum: hetzij 
0,70 € per dag en per kind, of 
meer dan 12.000 € voor 2013. 

Gelieve « CHERO » te vermelden 
bij de overschrijving van uw gift. In 
hun naam: zeer hartelijk bedankt!

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)

 

FISCALE VRIJSTELLING

B  E  5  7  0  0  0  0  0  3  9  9  9  9  3  5

K  I  N  D  E  R  E  N  -  D  E  R  D  E  -  W  E  R  E  L  D     V  Z  W
A  L  B  E  R  T  I  N  A  P  L  E  I  N  ,  2
1  0  0  0     B  R  U  S  S  E  L

Door een tekort aan middelen krijgen de kinderen één maaltijd per dag, omstreeks 17h. ze volgen 
dus verplicht de lessen met een lege maag….
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Onze gelukwensen aan de familie 
Garcia Fons-Voet met de geboorte 
van hun dochtertje Luz.

Medewerking

Logo

Vertaling

Coördinatie en correctie

 Paulin Ndiadia
 Marilyn Shipman
 Johanna Vandamme

 Slava P. Bersier

 Danielle Kegels

 Johanna Vandamme

Wist U…

- dat met terugwerkende kracht per 1 januari 2012 de fiscale aftrek voor uw giften van 
40 euro en meer forfaitair 45% bedraagt, ongeacht uw inkomen? Uw gift van 100 euro 
kost u dus in realiteit nog 55 euro.

- dat U het straatkinderenproject van PECS in Kinshasa kunt steunen door deel te nemen op za-
terdagavond 27 of zondagmiddag 28 april aan het benefiet met heerlijke moambe te 1150 Brus-
sel, Park Parmentier? Meer informatie en inschrijven bij Mimi Gerniers: mmgerniers@yahoo.fr of 
tel. 02/673 12 84.

- dat op zondag 14 april te Ieper, Dikkebus, een uniek concert plaatsvindt met optreden 
van het ex-straatkinderenkoor uit Manilla, in aanwezigheid van de stichter en voorzitter van 
onze partner Virlanie Foundation? Het concert wordt gevolgd door een heerlijke Filip-
pijnse maaltijd, bereid door de Filippijnse diaspora. Meer informatie en inschrijven bij KDW  
etm.kdw.brussels@skynet.be of tel. 02/503 11 53.


