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In  het kort  in dit  nummer

 Editoriaal

 Honger in Congo

 Een solidair geschenk

E D I T O R I A A L

Beste kindervrienden en vrienden van 
KDW,

Op 20 november lln. vierden we de 
25ste verjaardag van het Verdrag van 
de Rechten van het Kind.

Een symbolische verjaardag voor ons 
die, samen met onze partners in het 
zuiden, al 47 jaar lang dagelijks strij-
den om de fundamentele rechten van 
de allerarmste en de meest kwetsbare 
kinderen te doen naleven.

Nooit telde onze aardbol zoveel kinde-
ren en jongeren als vandaag: 1,8 miljard 
op een totale bevolking van 7,3 mil jard 
mensen, dit komt overeen met bijna 
25%. Dit blijkt uit het rapport "State of 
the World Population" van de UNFPA, 
de organisatie voor demografie van 
de Verenigde Naties. Bijna een kwart 
van de wereldbevolking is tussen 10 
en 24 jaar oud. Het grootste deel van 
deze groep leeft in India (356 miljoen), 
gevolgd door China (269 miljoen), In-
donesië (67 miljoen) en de Verenigde 
Staten (65 miljoen).

Ongeveer 89% van deze 1,8 miljard 
jonge mensen leeft in ontwikkelings-
landen. Het percentage jongeren ligt 
hoger in de minst ontwikkelde landen 
van de wereld –33 Afrikaanse landen 
ten zuiden de Sahara, 8 in Azië, en 
6 landen in Oceanië en Haïti- waar het 
32% bereikt.

Welke toekomst wordt voorbereid, in-
dien normaliteit synoniem wordt van 
misbruik, uitbuiting en discriminatie, 
zoals nu het geval is voor miljoenen 
kinderen die momenteel opgroeien. 

En wat voor een toekomst voor al die 
verweesde kinderen, vaak onschuldig 
opgesloten in gesloten heropvoedings-
centra, enkel en alleen omdat ze arm 
zijn en gênant omdat ze rondzwerven 
in de straten van de grootstad. Centra 
waar deze jongeren vaak geen enkele 
activiteit wordt geboden m.b.t. ver-
betering of socio-familiale herenigin. 

Waar de lokale autoriteiten vaak ge-
noegen nemen met deze kinderen in 
leven te houden door middel van een 
minimum aan voedsel en bescherming.

Het is de trieste realiteit die verschil-
lende van onze partners beleven in Oe-
ganda, in de Democratische Republiek 
Congo en op de Filipijnen...

De huidige dringende noodgevallen be-
vinden zich ook op lange termijn.

In deze eindejaarsperiode, een tijd van 
feesten en overvloed, doen onze part-
ners een beroep op ons om een maxi-
maal aantal kinderen te kunnen voor-
zien van een re-integratiekit. Deze kit 
bestaat uit eetwaren, een matras, kle-
ding, schoolgerief enz…en de inhoud 
wordt altijd opgesteld in functie van 
de behoeften van het te reconciliëren 
kind, zijn familie en andere kinderen 
en familieleden. Het is een uitstekende 
manier om de terugkeer te faciliteren 
van het kind in zijn vaak ook al zeer 
arme familie. 

Uit ervaring weten we dat de samen-
stelling van een dergelijk kit ongeveer 
50 €1 bedraagt. Legt u dit jaar dat 
meer dan formidabele geschenk onder 
uw kerstboom? 

Ons steunen, is ook opkomen voor de 
Rechten van het Kind, vandaag en mor-
gen. Om onze missie te realiseren en 
tot een goed einde te brengen, hebben 
we jullie nodig. Dank om jullie samen 
met ons te engageren.

Onze voltallige ploeg wenst U een Vro-
lijk kerstfeest en een excellent Nieuw-
jaar 2015. ■

Johanna Vandamme
Algemeen secretaris
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G E D A C H T E

1 Uw fiscaal aftrekbare gift van 50 € komt voor u in 
realiteit neer op een kost van 27,50 €.



Op VN-indexen over honger en on-
dervoeding prijkt Congo steevast 
bovenaan. 70% van de bevolking 
is ondervoed en krijgt onvoldoende 
eiwitten, koolhydraten en vitamines 
binnen. Dat verbijstert des te meer 
omdat Congo eigenlijk een land-
bouwmogendheid zou kunnen zijn 
die een deel van Afrika voedt. Congo 

is immers de “watertoren” van Afri-
ka met een goed klimaat en einde-
loos veel grond.
Kinshasa voert ongeveer de helft van 
zijn voedsel in. Nochtans werken vier 
op vijf Congolezen in de landbouw.
Waarom is er zo’n dramatisch ver-
schil tussen de mogelijkheden en 
de werkelijkheid? De oorlog en het 
geweld die het land tussen 1996 en 
2006 teisterden, en in het oosten van 
Congo nog steeds niet gestopt zijn, 
bieden zeker een deel van de verkla-
ring. Tegenwoordig moet Oeganda 
Congo van vlees voorzien. Het vee 
dat ooit overvloedig aanwezig was in 
Congo, zeker in het oosten, is mas-

saal afgeslacht tijdens de oorlog door 
de vele mensen met wapens.
Maar de oorlog is niet de enige ver-
klaring. In de provincie Bandundu 
hield de oorlog nooit lang huis. Toch 
kwijnde ook daar de landbouweco-
nomie weg. In het stadje Lusanga 
kan men nog de overblijfselen zien 
van wat ooit een grote palmoliefa-

briek was. Opgericht door Unilever 
in 1911 werden hier de palmnoten 
van duizenden hectaren palmbomen 
door ruim 5.000 fabrieksarbeiders 
verwerkt tot olie. De fabriek zonk, 
net als vele anderen in de streek, weg 
in het economische moeras waarin 
Congo onder president Mobutu 
 belandde. De palmplantage staat 
er nu verwilderd bij. Tegenwoordig 
wordt palmolie ambachtelijk gepro-
duceerd: in de dorpen zie je overal 
gele jerrycans met palmolie, die met 
primitieve middelen uit de noten 
wordt geperst. Een groot deel van de 
agro-industrie verdween nog voor de 
oorlog begon.

Naast die agro-industrie had en heb 
je nog altijd miljoenen kleine boeren. 
Ook zij hebben de voorbije veertig 
jaar geleden. Stap voor stap viel elke 
vorm van ondersteuning en omkade-
ring weg –goed zaaigoed, krediet, 
meststoffen, wegen, vorming en 
informatie… De staat is de boeren 
meer tot last dan tot hulp.

Het gevolg is een zeer primitieve 
landbouw die vooral gericht is op 
het naakte overleven van de eigen 
familie en steunt op het traditionele 
“kappen en branden”. Een boer kapt 
een deel van het bos, laat het dro-
gen en steekt daarna alles in de fik. 
Waarna hij – eigenlijk vooral zij – over 
een veld beschikt waar alle onkruid 
verbrand is, de as als mest fungeert 
en de bodem vruchtbaar is voor een 
jaar.
Toen Congo nog dunbevolkt was, 
werkte dat prima: men kwam immers 
pas na 25 jaar, als het bos zich her-
steld had, naar hetzelfde stuk grond 
terug. Nu steekt men een zelfde veld 

Honger in Congo

Bron: Mo, John Vandaele, oktober 2011.

Kinderen van C.H.E.R.O. – KDW februari 2014



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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soms al na drie jaar weer in brand. Zo 
raakt de bodem uitgeput en daalt de 
opbrengst.  Het gevolg van dat alles 
is een landbouw met zeer lage ren-
dementen.

Op de 
schoolbanken  

met een lege maag
Kinderen Derde Wereld steunt sinds 
verschillende jaren een aantal part-
ners in Kinshasa, die zich ontfermen 
over straatkinderen, wezen, en ui-
terst kwetsbare kinderen en jonge-
ren. Een grote uitdaging is voor hen 
telkens weer, erin te slagen de kinde-
ren die ze onder hun hoede hebben, 
minstens 2 volwaardige maaltijden 
per dag aan te bieden. 
Zo is onze partner “Centre d’Héber-
gement d’Enfants de la Rue et Or-
phe lins”, afgekort, C.H.E.R.O., af-

hankelijk van externe steun om de 
50-tal kinderen die ze herbergt in 
haar centrum, waaronder een groot 
aantal weeskinderen, elke dag eten 
te kunnen geven. 
Een goed deel van de kinderen wer-
den aangebracht door de autoritei-
ten van de stad, die echter geen en-
kele steun verlenen voor de opvang 
van deze kinderen. Maar weigeren 
kan ook niet natuurlijk. Kinderen in 
nood zijn kinderen in nood. En het 
is niet aan te raden in te gaan tegen 
de wens van de overheid, als men 
de toestemming en de erkenning 
om te functioneren wil behouden.
Het is momenteel zo dat de kinderen 
slechts één enkele maaltijd krijgen, 
omstreeks 17u s ‘avonds, na school-
tijd. Kunnen we van hen verwachten 
dat ze goed presteren, goed oplet-
ten, zich ontwikkelen met een con-
stant hongergevoel?
Het is een schrijnende situatie die hun 
algemene ontwikkeling ondermijnt 

en ernstige lichamelijke schade kan 
aanrichten. Het is veel en veel erger 
dan geen fatsoenlijke kledij hebben 
of geen bed noch matras. Honger is 
een scherp zwaard…
Het dagelijkse budget om alle kinde-
ren minstens één maaltijd te geven, 
inclusief de kleine toelage voor de 
kokkin, bedraagt 37 euro. Die maal-
tijd omvat geen vlees noch vis, maar 
toch bonen die de nodige proteïnen 
verschaffen.
Elke bijdrage, hoe klein ook, wordt 
heel erg geapprecieerd. In naam van 
de kinderen van C.H.E.R.O. en het 
personeel, die voor een groot deel 
vrijwillig werkt, heel veel dank! ■

TIP : Met de drukte bij de banken en de post aan het eind van het jaar, raden wij u 
aan uw  gift uiterlijk op vrijdag 26 december. over te maken. Zo geniet u zeker 
van een fiscaal attest in 2015.
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Coördinatie en correctie

 Slava P. Bersier

 Danielle Kegels

 Marilyn Shipman

Onze gelukwensen aan de familie 
Orban-Desclee met de geboorte van 
hun zoon Joachim.

 Mimi Gerniers
 Johanna Vandamme

Een solidariteitsgeschenk van over de oceaan…. 
Door aan zijn meest dringende noden te beantwoorden, maakt u de re-integratie in zijn familie van een straatkind mogelijk!  

 
Omwille van de grote armoede van de gezinnen, is de terugkomst van een straatkind in zijn gezin enkel mogelijk, indien het kind het meest 
onmisbare materiaal voor zijn dagelijks leven met zich meebrengt. Deze uitrusting, die "begeleidingsmateriaal" wordt genoemd, betekent een 
belangrijke steun voor de familie. Het verbetert de levenscondities en maakt het mogelijk om de terugkeer van het kind beter te aanvaarden en 
op te vangen.  
Red het leven van een straatkind door hem zijn "begeleidingsmateriaal" te schenken. Dankzij uw gift, zal hij zijn plaats temidden van zijn 
familie terugkrijgen en eindelijk kunnen leven als een kind. Dankzij dit solidariteitsgeschenk wordt uw vrijgevigheid vermenigvuldigd met twee: 
het maakt de terugkomst van het straatkind in zijn gezin mogelijk, en het geeft tegelijkertijd een impuls aan de locale economie. 

Uw geschenk ter waarde van 50 €, een voorbeeld:  
 

 
 

 

 

 

  
 

 
Deken 
 5 € 

Bord en 
beker 1 € 
 

Stuk zeep  
1 € 

Jerrycan  
3 € 

Kom 
3 € 

Hak 
4 € 

2 kg rijst 
2 € 

Fles olie  
1 € 

Geit 
30 € 

 


