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In het kort in dit nummer

 Editoriaal

 Nieuws uit Kampala, Oeganda

 Exclusieve uitnodiging!

E D I T O R I A A L

Vrouwen maken 70 procent uit
van de armen in de wereld. Ze
worden - vooral in ontwikkelings-
landen - dagelijks geconfronteerd
met discriminatie in het onder-
wijs, werkgelegenheid, gezond-
heidszorg en maatschappelijke
participatie. Toch ligt de sleutel
voor minder honger en ondervoe-
ding wereldwijd bij de vrouwen
zelf: door hen meer recht op zelf-
beschikking en maatschappelijke
ontplooiingskansen te geven.
Vrouwen die in armoede leven lo-
pen een groter risico op geweld
en mensenrechtenschendingen.
Ze worden vaak gemarginaliseerd
en hun deelname aan de samen-
leving wordt gefnuikt. Tijdens
conflicten maken vrouwen bo-
vendien het merendeel uit van de
burgerslachtoffers.
Een vluchtige blik op de ongelijk-
heden die vrouwen elke dag aan
den lijve ondervinden, schetst een
verontrustend beeld: elke dag
sterven er nog steeds 800 vrou-
wen tijdens hun zwangerschap of
de bevalling, 80% van de vluch-
telingen wereldwijd zijn vrouwen
en gender gerelateerd geweld
doodt meer vrouwen tussen 15
en 44 jaar dan kanker, malaria,
verkeersongelukken en oorlog sa-
men.
Duurzame groei en ontwikkeling
kunnen alleen maar plaatsvinden
als iedereen – vrouwen, mannen
en kinderen – betrokken zijn.
Economische empowerment van
vrouwen is vaak voordelig voor de
hele gemeenschap. Onderzoek
toont aan dat vrouwen vaker dan
mannen hun inkomsten besteden
aan de gezondheid en het welzijn

van hun familie door het verstrek-
ken van voedsel en onderwijs.
Vele barrières verhinderen vrou-
wen echter om hun sociale, eco-
nomische en politieke status op
te krikken. Zo is bijvoorbeeld de
toegang tot land een groot pro-
bleem voor vrouwen in talrijke
landen in de derde wereld. In die
landen waar landbouw vaak een
belangrijke bron is van werkgele-
genheid, is grondeigendom ver-
weven met macht.
“Het wegwerken van zulke cultu-
rele belemmeringen en het her-
verdelen van rollen tussen man en
vrouw zijn essentieel voor duur-
zame voedselzekerheid,” stelt
Olivier Deschutter, VN-rapporteur
voor het recht op voedsel. “Het
delen van de macht met vrouwen
zal honger en ondervoeding snel-
ler doen afnemen.”
Voor vele vrouwen en meisjes in
Afrikaanse landen, is het een dag-
taak om water uit een put of bron
te gaan halen. Vele uren per dag
gaan hieraan verloren waardoor
ze geen tijd meer hebben om naar
school te gaan of voor activiteiten
die inkomsten genereren voor de
familie of de gemeenschap. Meis-
jes die wel naar school gaan, ver-
zuimen vaak in de periode dat ze
menstrueren omdat er op school
geen sanitaire voorzieningen zijn.
Vaak leidt het maandelijkse ver-
zuim ertoe dat ze helemaal geen
onderwijs meer volgen. Toch is
onderwijs voor meisjes van le-
vensbelang. Uit onderzoek blijkt
immers dat een hoger opleiding-
sniveau van vrouwen samengaat
met een betere gezondheid en
grotere overlevingskansen voor
kinderen.
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Kinderen Derde Wereld legt
in haar acties al decennialang
de focus op het welzijn van de
vrouw en de gelijkwaardigheid
tussen man en vrouw. In onze
projecten streven we naar par-
ticipatie en bescherming van
de vrouw en staat empower-
ment van vrouwen centraal.
Daarom blijven we investeren

in kwaliteitsvol onderwijs en
professionele opleidingen voor
meisjes en vrouwen in kwets-
bare situaties, en werken we
samen met onze partners om
vrouwen toegang te garande-
ren tot microkredieten opdat
zij hun economische afhan-
kelijkheid zouden verkrijgen.
Ook kunnen onze partneror-

ganisaties blijven rekenen op
onze steun voor het constant
bijscholen van hun personeel,
in het bijzonder de vrouwen.
Want een betere investering in
de strijd tegen armoede is er
vooralsnog niet. ■

Johanna Vandamme
Algemeen secretaris

De strijd was erg competitief,
maar tot Rita’s verrassing werd
ze verkozen tot voorzitster van

de Gilderaad. De verkiezing voor
het voorzitterschap gebeurde
op een vrijdagavond, er waren

slechts drie kandidaten onder
wie één enkel meisje, Rita. Ze
beloofde te ijveren voor onder-
wijs voor de meisjes, en ook
om haar functie aan te wenden
om erop toe te zien dat vrou-
wen niet voortdurend gediscri-
mineerd worden ten opzichte
van mannen. Rita verkreeg 87
stemmen achter haar naam en
is in die mate een actieve jonge
vrouw, dat haar eerste activiteit
erin bestond om samen met
haar kabinet het Oegandese
parlement te bezoeken. We blij-
ven haar activiteiten op het ter-
rein volgen.

UCC Professioneel Opleidingsinstituut
krijgt een vrouwelijke Gilde-voorzitster

UCC POI aspirant raadsleden voor de Gilde
tijdens het voeren van hun campagne

Een straatkind in het formeel onderwijs
sponsoring programma

Agaba, 13 jaar oud, belandde
op straat omdat hij het inkomen
van zijn moeder wou helpen ver-
hogen. Hij vertelde ons dat hij
zijn moeder zag afzien, en haar
wou helpen met een beetje geld.
Hij kwam naar de straat met zijn
vrienden en hoopte dat hij het
geld zou verdienen om dan terug
naar huis te gaan om zijn moeder
te helpen. Zijn moeder graaft de
grond op zoek naar stenen voor
de bouw van huizen. Dit harde
werk doet ze om de kost te ver-
dienen voor de hele familie.
Helaas was alles wat hem werd
beloofd en wat hij had gedacht
geen rozengeur en maneschijn,
en hij vertelde ons dat de politie
en de oudere straatjongeren hem
het leven op straat te moeilijk ge-

maakt hadden. Als je
al niet verrot werd ge-
slagen, dan beroof-

de men je
van al je be-
z i t t i n g e n .
Zelfs de vuil-
nis die we
v e r z a m e l d
hadden…
Hij probeer-

de andere orga-
nisaties voor on-
derdak uit, maar
vond UCC vrien-
delijker want alle
aangeboden dien-
sten lijken voor
hem veelbelovend
en realistisch. Vol-

gens de rapporten

van de sociaal werkers is Agaba een
heel intelligente en positieve jongen
en na zijn hereniging, was zijn moe-
der zeer gelukkig haar jongen terug
te zien. Hoewel de familie extreem
arm is, heeft ze toch de familiale
waarden.
Omdat er niets veranderde, werd
Agaba sponsoring gegeven om
de zware last op de rug van de
moeder te helpen verlichten. Met
een schooltoelage en geschon-
ken schoolmateriaal, dient de
moeder nog altijd te zorgen voor
voedsel en kleren. Ze is zeer ge-
lukkig en bidt voortdurend voor
het Centrum dat haar jongen
gered heeft en hem de kans ge-
geven heeft om naar school te
gaan, iets waar zijzelf geen hoop
voor had.
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INDIEN UW GIFTEN OP JAARBASIS 40 E OF MEER BEDRAGEN, ONTVANGT U EEN FISCAAL 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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“Grow Up!” is een musical die speciaal voor KDW en BCWK ge-
schreven en geregisseerd werd door David Miller.
Deze voorstelling is resoluut gericht op de thematiek van het op-
groeiende kind en brengt verschillende bekende artiesten samen
op één podium, onder wie bariton Stéphane Degout, die in 2012
de titel van “Lyrisch Artiest van het jaar” ontving.

Ook Anna Bednarczuk verleent haar medewerking. Zij is een
jonge, talentvolle Poolse pianiste, die op haar 14e al een aantal
internationale prijzen gewonnen heeft.

Amalia Avilan, Laura Ford, het kamerorkest “Brussels Sinfonietta”
en het kinderkoor “Canto Bello” vervolledigen onze affiche. Al
deze artiesten verlenen gratis hun medewerking aan ons evene-
ment. Het gevarieerde programma is erg toegankelijk en bestrijkt
alle muzikale genres.

Elke toeschouwer zal zich aangesproken voelen!

UITNODIGING – Galaconcert met een walking dinner

Het organisatiecomité van KDW heeft het genoegen u uit te nodigen voor een Galaconcert met een
walking dinner op woensdag 13 november 2013 om 19.30 in de Studio IV Flagey - Heilig-Kruisplein
- 1050 Elsene (parking Flagey). Reservatie kan via www.growup2013.com. De plaatsen worden toe-
gewezen in volgorde van ontvangst van de reservaties!
Volwassenen categorie 1: 60 €

Jongeren (-30 jaar) en categorie 2: 30 €

Dress code : stadskledij
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Coördinatie en correctie

 Marilyn Shipman
 Josephine Namujjumbi Wasswa
 Johanna Vandamme

 Slava P. Bersier

 Danielle Kegels

 Marilyn Shipman

Beste Johanna,

Ik hoop dat jij en jouw lieve familie het goed stellen.
Het academische jaar is officieel op 26 augustus 2013 gestart.
Maar ik wil jou vooral bedanken voor jouw steun die mij toelaat mijn droom waar te maken,
namelijk professioneel raadgever/begeleider te zijn. Woorden ontbreken om mijn dankbaar-
heid te uiten.
In het centrum verloopt alles goed en ik moet toegeven dat ik de problemen van de kinde-
ren professioneler kan verwoorden en de gevallen gemakkelijker kan behandelen door de
theorie die ik aan de universiteit leerde, toe te passen.
Onlangs adviseerde ik een jongeman die aan alcohol en drugs verslaafd was. Hij is nu in
staat om zich op zijn probleem te focussen en is gestopt met drinken en drugs te nemen.
Hij studeert nu counseling en begeleiding aan de universiteit. Je weet niet hoe gelukkig zijn
familie hiermee is, want zij hadden hem helemaal opgegeven. Dit dankzij onderwijs!

Groeten aan iedereen en tot ziens.
Josephine

Een sociaal assistente, werkzaam bij onze partnerorganisatie UCC (Uganda
Children’s Centre) en voor wie bijkomende studies aan de universiteit van

Kampala worden gefinancierd, schrijft ons:
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