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In het kort  in dit  nummer

 Editoriaal

 Financieel rapport 2012

 Een dag op bezoek met Virlanie 
in Manilla

E D I T O R I A A L

Vandaag bereikten de regerings
partijen in Vlaanderen eindelijk 
een verwaterd en vrijblijvend ak
koord over de “grote onderwijs
hervorming”. Onafhankelijk van 
de inhoud en de noodzaak voor 
een grondige hervorming, was de 
manier waarop het akkoord tot 
stand kwam, op zijn minst mar
kant. Soms had men de indruk 
zich al in volle verkiezingsstrijd te 
bevinden…

Maar het hele debat heeft ook 
een positief aspect: een aantal 
fundamentele vragen liggen nu 
op tafel. Wat is eigenlijk het doel 
van onderwijs? Mikken we op 
hoge scores, willen we ons onder
wijs filteren tot iedereen die niet 
meekan er uit ligt? Of willen we 
ernaar streven dat elk kind zijn 
of haar talenten optimaal kan 
ontplooien zonder belemmerd te 
worden door sociale achtergrond 
of status? Willen we er voor zor
gen dat technische richtingen ook 
cognitief sterke leerlingen uit al
lerlei sociale milieus aantrekken 
en dat kansarme kinderen meer 
kunnen doorgroeien naar acade
mische richtingen? Dan is de on
derwijshervorming met een brede 
eerste graad cruciaal. Deze on
derwijshervorming brengt op zijn 
minst een zinvolle discussie over 
de maatschappij naar voor.

Wat mij vooral opgevallen is in de 
debatten, is de grote afwezigheid 
van de direct betrokkenen van die 
hervorming: de kinderen en jon
geren. Wat zij zelf van die plan
nen vinden is amper aan bod ge
komen…laat staan dat zij iets in 
de pap te brokken hadden.

En participatie is nochtans een 
zeer belangrijk recht. Dit is voor 
ons cruciaal, overal, dus ook ze
ker in de landen van het Zuiden. 
De partners en projecten die wij 
ondersteunen berusten bijgevolg 
verplicht op geïdentificeerde no
den door de begunstigden zelf. 
Van contextanalyse, doelstelling 
en strategie tot zelfevaluatie: zij 
zijn de belangrijkste actoren.

Onze interventiesector bij uitstek 
is en blijft onderwijs, in de breed
ste zin van de term. Overtuigd dat 
opvoeding de meest adequate 
manier is om de vicieuze cirkel 
van armoede en het schenden 
van de meest elementaire men
senrechten te door breken, blijven 
wij investeren in onderwijsprojec
ten. Ook in de zogeheten “opko
mende landen”, waar we streven 
naar meer rechtvaardigheid bin
nen de gemeenschappen en we 
samen met onze partners de te 
grote kloof tussen rijk en arm hel
pen dichten. 

Op het einde van dit schooljaar, 
informeren wij u graag betref
fende de jaarrekeningen en de 
balans 2012 van onze vzw. Een 
groot deel van het zware gele
den verlies van 2011 kon geluk
kig worden weggewerkt en al
dus konden enkele reserves weer 
worden opgebouwd. Wij danken 
u hiervoor.

Enkele leden bezochten onlangs 
onze partner in Manilla, de stich
ting Virlanie. Wij nodigen u graag 
uit om een dagje mee op be
zoek te gaan met de oprichter
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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 2012 
kwamen meer dan 56% van onze 
inkomsten van schenkers, onder
nemingen 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 cofinancie
ringen van de overheid. Elke gift 
kan zo door vier vermenigvuldigd 
worden. Zo steunt ons globaal 
budget de projecten van onze part

ners nog beter. In 2012 vertegen
woordigden DGD 37,3% subsidies 
en WBI 5,9% subsidies van onze 
inkomsten, m.a.w. 43,3% van 
onze totale inkomsten.

Een minimale uitgave voor 
het werven van fondsen.
Slechts 1,8% van de totale uitga
ven zijn gewijd aan geldinzamelin
gen. Deze som dient voor het druk
ken en versturen van onze briefwis
seling m.b.t. fondsenwerving en 
verzekert tevens een goed beheer 
van het adressenbestand van onze 
schenkers.

Prioriteit aan de projecten: 
953.917,89 e of 87% van de 
totale uitgaven.
953.917,89 € of 86,8% van de 
totale uitgaven zijn rechtstreeks 
bestemd voor de projecten in Azië 
(33%), en Afrika (60%) en Latijns 
Amerika (7%). De algemene wer
kingskosten en de personeelskos
ten vertegenwoordigen 10% van 
de uitgaven.

Doorzichtigheid. Onze 
rekeningen onder officiële 
controle.
➢ De projectfinancieringen worden 

gecontroleerd door DGOS (de 
Belgische administratie voor on
twikkelingshulp), alsook door het 
Ministerie van Financiën.

➢ De rekeningen en balansen van 
2011 werden geauditeerd door 
Bedrijfsrevisor, Hault & C° en 
goed gekeurd door de Algemene 
Vergadering op juni 2013.

➢ De financiële rekeningen en ba
lansen van de vereniging worden 
gedeponeerd bij de griffie van de 
Handelsrechtbank van Brussel.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dominique Lemay naar ver
schillende gevangenissen, naar 
het RAC, een centrum waar 
elke arme die door de straten 
doolt binnen gegooid en op
gesloten wordt. Of nog naar 
het Open Day Center van 
Virlanie, het open dagverblijf 

waar straatfamilies en straat
kinderen zich kunnen wassen, 
koken, hun kleren wassen en 
lessen kunnen volgen. Dat 
centrum is momenteel met 
sluiting bedreigd, bij gebrek 
aan middelen om de huur en 
het personeel te betalen…

We danken u bij voorbaat voor 
wat u kunt doen en wensen u 
alvast een prettige vakantie! ■

Johanna Vandamme
Algemeen secretaris

Financieel rapport 2012

Resultatenrekeningen per 31 december 2012 (in €)

 Uitgaven 2012 Inkomsten 2012

Verleende hulp Zuid – projecten 953.917,89 Cofinanciering van projecten  
   in het Zuiden 572.265,74

Uitgaven ontwikkelingseducatie  6.780,19 Cofinancieringen van 0,00 
en sensibilisatie  activiteit ontwikkelingseducatie

Werkingskosten en  116.921,23 Private stichtingen 184.505,00 
personeelskosten algemeen

Fondsenwerving 19.659,18 Giften van het publiek 490.975,03

Afschrijving en waardevermindering 470,00 Andere inkomsten (legaten inclusief) 70.976,17

Andere kosten 1.579,31 Financiële producten 1.082,30

Totaal van de uitgaven 1.099.327,70 Totaal van de inkomsten 1.319.804,24

   Resultaat van het boekjaar 220.476,50



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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Een dag op bezoek met Virlanie in Manilla 

Vandaag, laatste dag van januari: 
zware dag.
Start met een bezoek aan de 
 vrouwengevangenis die 2.500 jon
ge en oude dames een onderdak, 
voeding en heropvoeding ver
schaft.
Een dorp op zich met alle facili
teiten. De gedetineerde vrouwen 
dragen een Tshirt met een kleur 
volgens de zwaarte van het de 
lict.
Van enkele % voor moord tot 53% 
drugdealers. De slaapzalen zijn 
tientallen opeen gepropte stapel
bedden. Er is geen airco.
Eén dokter en één maatschappelijk 
werker voor allen. Daarom springt 
Virlanie bij met een Franse vrijwil
ligste. Er hangt een feestsfeer, mu
ziek “We are one family”……maar 
ergens krijg je het gevoel van een 
verborgen ijzeren discipline…er 
klopt iets niet.

Er is hier ook een mannengevange
nis van 22.000 personen. Een dorp 
met huisjes en zelfs de bewakers 
zijn “gangs”. Enkel de adminis 
tratie wordt door personeel ge
daan.

Naar het ODC dagcentrum waar 
een hele rij frisse kindjes de trap op 
hollen voor hun lessen. Straatfa
milies worden er zachtjes bewerkt 
o.a. om hun kinderen naar school 
te sturen…

Naar het RAC (Reception Ac
tion Center) waar net een nieuwe 

 lichting jongens werd gedropt. 
Waar kunnen ze anders terecht?
We hebben als buit één jongen van 
9 en één meisje van 11 om een 
toekomst te bieden in Virlanie. Hun 
Tshirt was té klein om hun tranen 
te drogen als ze in het busje stap
ten…Hun vriendjes in de gevange
nis… De afdeling van de mentaal 
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IstasBoes met hun huwelijk. 
Onze beste verjaardagswensen aan 
Mevr. Van Den Broeck.
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gehandicapten in het RAC kan niet 
beter omschreven worden als ‘het 
voorgeborchte van de hel’ of is dat 
de hel zelf?
Een meisje op de grond met 
 epilepsie en huidvlekken over het 
gehele lichaampje; een moeder 
met 3 kleintjes in 1 klein bedje 
wacht sinds september op peso’s 
voor de boottocht terug naar haar 
familie; de kleintjes zitten inmid
dels ook al onder de huidvlekken, 
de stank en de luizen…Dominique 
zal morgen het budget zoeken. Hij 
krijgt zeker een eersteklas ticket 
naar de hemel. ■

Brigitte Barroo-Vandamme
31 januari 2013

U kunt helpen met een gift met 
vermelding « SOS Virlanie ». Dui
zend maal dank!


