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 Bezoek aan het voorschoolse 
project in Natal, BraziliëBrésil

E D I T O R I A A L

Beste vrienden,

De 85 grootste fortuinen zijn rijker 
dan de armste helft van de wereld-
bevolking…
In haar nieuw rapport « Working for 
the Few, Political capture and econo-
mic inequality » gepubliceerd in janu-
ari 2014, veroordeelt de internationale 
ontwikkelingsorganisatie Oxfam de 
verstandhouding tussen een gefortu-
neerde elite en de politieke machts-
hebbers om de regels van het econo-
mische spel te vervalsen, de democra-
tie te ondermijnen en een wereld te 
creëren waarin de 85 grootste fortui-
nen evenveel bezitten als de armste 
helft van de totale wereldbevolking.
Het rapport analyseert de nefaste ge-
volgen van het verder uitdiepen van 
de ongelijkheden in de ontwikkelde 
landen en de ontwikkelingslanden. 
Nog volgens het rapport is de pu-
blieke opinie zich wereldwijd meer en 
meer bewust van dit toe-eigenen van 
de macht. De laatste jaren is de onge-
lijkheid een belangrijke internationale 
bezorgdheid geworden. De Ameri-
kaanse president Obama heeft er een 
prioriteit van gemaakt voor 2014. 
Het Wereld Economisch Forum rang-
schikte de toename van de inkomens-
ongelijkheden op de tweede plaats 
van de risico’s waarmee de wereld zal 
geconfronteerd worden binnen de 
volgende 12 à 18 maanden. In haar 
rapport aangaande de perspectieven 
voor 2014, waarschuwt het Forum 
dat de ongelijkheid de sociale stabili-
teit in gevaar brengt en de veiligheid 
van de wereld bedreigt.
Er moeten dringend maatregelen ge-
nomen worden om deze trend te ke-
ren. Er is geen hoop dat de armoede 
verdwijnen zal, zonder de ongelijkhe-
den aan te pakken. De toename van 
de ongelijkheden veroorzaakt een vi-
cieuze cirkel waarin rijkdom en macht 
zich meer en meer concentreren in de 
handen van een minderheid. 
Zowel in de ontwikkelde als in de ont-
wikkelingslanden, leven wij in een we-
reld waar de laagste belastingtarieven, 
de beste gezondheidsdiensten, de bes-

te scholen en de mogelijkheid om een 
invloed uit te oefenen, meer en meer 
voorbehouden zijn voor de rijksten en 
ook voor hun kinderen: zonder een 
gezamenlijke actie om de verschillen 
te verminderen, zullen zowel de voor-
rechten als de nadelen van generatie 
tot generatie doorgegeven worden. 
In de Verenigde Staten toonde een re-
cente statistische studie, de verpletteren-
de vertegenwoordiging van de belangen 
van de rijke klasse binnen de Ameri-
kaanse regering aan, tegenover die van 
de middenklasse. De voorkeuren van de 
armste burgers hebben niet gewogen bij 
de stemmen van de verkozenen. 
In India is het aantal miljardairs ver-
tienvoudigd in het laatste decennia. 
Een tendens, begunstigd door een 
zeer regressieve fiscaliteit en door de 
bestaande banden tussen de grote 
vermogens en de regering. Tegelijker-
tijd zijn de uitgaven ten gunste van de 
armsten extreem zwak gebleven. 
In Afrika profiteren de multinationals, 
onder meer in de sector van de extrac-
tieve industrieën, van hun invloed om 
geen belastingen en rechten te beta-
len, wat de beschikbare geldmiddelen 
van de landen voor de armoedebe-
strijding sterk verminderen.
Vandaag leven op aarde 7 personen op 
10 in landen waar de ongelijkheden 
groter zijn geworden sinds het begin 
van de jaren 1980, en bezit 1 % van de 
huishoudens 46 % van de rijkdommen.
KDW zal de ongelijkheden blijven be-
strijden in haar interventielanden van 
het Zuiden, door te investeren in uni-
verseel onderwijs en in toegang tot ba-
sisgezondheidszorg ten gunste van de 
minst bedeelden, de straatkinderen, de 
gehandicapte kinderen, de kinderen in 
de gevangenis of in conflict met de wet, 
de ex-kindsoldaten, de ex-geprostitu-
eerde of misbruikte kinderen, de arm-
sten onder de armen, daarbij meisjes en 
vrouwen positief te discrimineren.
Hartelijk dank voor uw trouwe 
steun die ons de mogelijkheid geeft 
om hen te helpen!. ■

Johanna Vandamme
Algemeen secretaris
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Verleende hulp 
Zuid - projecten

968.394,13 Cofinanciering van 
projecten in het 

Zuiden 

136.189,54

Uitgaven 
ontwikkelingseduca
tie en sensibilisatie

48.047,34 Cofinancieringen 
van activiteiten 
ontwikkelings-
educatie

0,00

Algemene 
werkingskosten en 
personeelskosten

121.226,66 Private stichtingen 167.808,50

Fondsenwerving 23.775,25 Giften van het 
publiek

567.584,10

Afschrijving en 
waardevermindering

663,00 Andere inkomsten
(legaten inclusief)

144.527,38

Andere kosten 1.310,48 Financiële 
producten

3.428,44

Totaal van de 
uitgaven

1.163.416,86 Totaal van de 
inkomsten

1.019.537,96

  

NB: Resultaat boekjaar 2012: +220.476,44 €. Gecumuleerd 2012-2013: +76.597,54 €

FINANCIEEL RAPPORT 2013

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 van het 
Zuiden. Of de gift nu regelmatig 
of eenmalig is, elke bijdrage van 
de schenkers is van enorm belang. 
Hierdoor kan KDW haar onafhan-
kelijkheid bewaren. In 2013 kwa-
men meer dan 86 % 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. Zo steunt 
ons globaal budget de projecten 
van onze partners nog beter. In 
2013 heeft de DGD een subsidie 
toegekend à rato van 11,9 % van 
onze inkomsten, en WBI, de Pro-
vincies en Gemeenten à rato van 
1,5 %, hetzij bijna 13,4 % van 
onze totale inkomsten.
 
Een minimale uitgave 
voor het werven van 
de fondsen.
Slechts 2,04 % van de totale uit-
gaven zijn gewijd aan fondsen-
werving. Deze uitgaven dienen 
voor het drukken en versturen van 
onze briefwisseling m.b.t. fond-
senwerving en verzekert tevens 
een goed beheer van het adres-
senbestand van onze schenkers.

Prioriteit aan de 
projecten: 968.394 € 
of 83,3% van de totale 
uitgaven.

968.394,13 € of 83,3 % van de 
totale uitgaven zijn rechtstreeks 
bestemd voor de projecten in Azië 
(40%), in Afrika (57%) en in La-
tijns Amerika (3%). De algemene 
werkingskosten en de personeels-
kosten vertegenwoordigen 10,4 
% van de uitgaven.

Doorzichtigheid. Onze 
rekeningen onder 
officiële controle.
De projectfinancieringen worden 
gecontroleerd door het Ministerie 
van Financiën en door de Belgi-
sche administratie voor Ontwik-
kelingshulp.
De rekeningen en balansen van 
2013 werden geauditeerd door 
een Bedrijfsrevisor en goedge-
keurd door de Algemene Verga-
dering op 24 mei 2014. 
De financiële rekeningen en ba-
lansen van de vereniging worden 
neergelegd bij de Griffie van de 
Handelsrechtbank van Brussel.

We zijn trots u te melden dat Dominique Lemay, stichter en voorzitter  
van de Stichting Virlanie in Manilla op de Filippijnen, begin 2014 de eretekens 
van « Chevalier de la Légion d’Honneur » ontving uit handen van de Franse 

Premier. Gefeliciteerd Dominique!

Resultatenrekeningen per 31 december 2013 in €

Uitgaven 2013 Inkomsten 2013

Resultaat van het 
boekjaar - 143.878,90



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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Ik had onlangs het genoegen om 
een bezoekje te brengen aan pries-
ter Jacques Theisen, genoemd Pad-
re Tiago. Uit Namen afkomstig, is 
hij priester in Natal ten Noordoos-
ten van Brazilië sinds 1968. Daar 
heeft hij een voorschools project 
ontwikkeld, waar Kinderen Derde 
Wereld een kostbare steun voor is.
Vandaag, aan de leeftijd van 83 jaar, 
zet hij zijn missie verder, geholpen 
door een gedreven team in drie 
kleutertuinen. 482 kinderen van 2 
½ tot 6 jaar krijgen er onderwijs ge-
baseerd op het basisprincipe van on-
derwijs: autonoom maken door on-
dervinden, door socialiseren en door 
kennis. De eerste kleutertuin vierde 
haar 40-jarig bestaan in 2013.
De kinderen komen uit de periferie 
van de stad, zijn straatkinderen, of 

kinderen die in een favela wonen. 
Om aanvaard te worden, mogen 
de ouders niet meer verdienen dan 
één minimumsalaris (equivalent 
aan +- 260 euro, wetend dat een 
brood 1,17 euro kost).
Bewust van « een lege maag luis-
tert naar geen rede », is voedsel 
voor de Padre een belangrijke kom-
mernis. Elk kind krijgt bij aankomst 
op school een glas melk en een 
koek, en een volle maaltijd voor 
het terug naar huis gaat. Er is ook 
mineraal drinkbaar water ter hun 
beschikking. Eveneens wordt hen 
een uniform gegeven bij het begin 
van het schooljaar.
Het schooljaar loopt van januari tot 
november, en de klassen worden 
opgedeeld in twee sessies zodat 
een maximaal aantal kinderen van 
het onderwijs kan genieten. De kin-
deren leren er rekenen, schrijven, 
krijgen opvoeding over hygiëne, 
respect voor de natuur, en creatieve 
en psychomotorische activiteiten…
De burgerlijke en godsdienstige 
feesten worden gevierd en vormen 
een leidraad over het schooljaar. 
Een maandelijkse vergadering met 
de ouders wordt georganiseerd, 
ten einde hen op de hoogte te 

houden van het schoolproject en 
hen te helpen om bepaalde reac-
ties van hun kinderen te begrijpen. 
De leerkrachten genieten van per-
manente pedagogische opleiding. 
Ongeveer dertig kinderen worden 
in een familiale sfeer omkaderd 
per klas. Structuur en discipline 
zijn ontegensprekelijk aanwezig. 
De kleuters houden er van te ont-
dekken, te creëren en zijn fier om 
hun werk en realisaties te tonen. 
De leerkrachten zijn gemotiveerd 
en nemen deel aan internationale 
colloquia betreffende pedagogie, 
ze zijn experten in voorschoolse 
ontwikkeling. 
Hier voelt men echt teamwerk. Een 
psycholoog ondersteunt op vrijwil-
lige basis, de families en het perso-
neel in de begeleiding van de moei-
lijkere of gehandicapte kinderen.

Dit voorschoolse 
onderwijs is erkend 
in gans Brazilië en 
dient als voorbeeld.
Talrijke kinderen hebben ondertus-
sen de universiteit gehaald, en zijn 
vandaag zelf professor of hebben 

Bezoek aan het voorschoolse project in Natal, BraziliëBrésil
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Onze gelukwensen aan 

het jonge paar Mijnheer en 

Mevrouw  Dimitri en Madeleine 

Vandormael - Fautré

een verantwoordelijke baan in de 
stad of elders (dokter, advocaat, 
ingenieur, burgemeester…). Het 
“kleintje” van de achtergestelde 
wijk heeft geleerd om te praten, 
zich uit te drukken, na te denken, 
en, zoals anderen, kan het klim-
men op de ladder van het succes.
Maar dit alles heeft een kost. On-
danks het feit dat de stad de sa-
larissen van de leerkrachten, het 
keuken- en onderhoudspersoneel 
ten laste neemt, zijn alle andere 
kosten te dragen…pedagogisch 
en psychomotorisch materiaal, 
voedingswaren, mineraal water en 
kraantjeswater, gas om te koken, 
elektriciteit, onderhoudsmiddelen, 
onderhoud van de gebouwen, uni-
formen, vorming van de onderwij-
zeressen…

We berekenden dat een kleuter-
tuin, exclusief loonkosten, gemid-
deld jaarlijks 7.860 € kost, hetzij 
23.584 € voor de drie kleutertui-
nen. Of per kind, de kost van om 
en bij de 49 euro.
Priester Jacques Theisen wenst jul-
lie, trouwe schenkers, te bedan-
ken. Zonder uw steun zou hij zijn 
opdracht niet kunnen realiseren. 
De noden zijn er nog steeds, hij 
probeert met zijn ploeg om maxi-
maal steun te zoeken ter plaatste, 
en vandaag toont zich één van 
de kleutertuinen zich al meer en 
meer zelfstandig in het zoeken 
naar fondsen, daarbij de ouders, 
de wijk, het netwerk betrekkend. 
Maar de voeding van de kinderen 
blijft desondanks een zwaarwe-
gende uitgavepost.

Zoals vermeld in het editoriaal van 
het maart-april krantje, is de orga-
nisatie van de World Cup in Brazilië 
een echte ramp met dramatische 
gevolgen voor de arme families 
die dit evenement betreuren. De 
kinderen zullen op dat moment 
“wettelijk op verlof” zijn…maar 
ze zullen niet in de voetbalstadia 
te zien zijn…
Dank in naam van Padre Tiago voor 
uw steun!■

MARIE-ASTRID DE VIRON

 LID KDW BEVOEGD VOOR 
HET PROJECT IN NATAL

Dank om « Kleutertuinen Natal » te vermelden op uw overschrijvingsformulier.


