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E D I T O R I A A L

Een glimlach kost 

niets en brengt 

veel op. 

Het maakt niet 

armer wie hem 

geeft, wel rijker 

wie hem krijgt.
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alrijk zijn zij, die onze projecten 
steunen met private initiatieven, 
ter gelegendheid van verlovingen, 
huwelijken, verjaardagen en alle 
grote evenementen van hun leven. 
Wij nodigen U uit hetzelfde te 
ondernemen en danken U hiervoor.

Onze oprechte deelneming aan de 
van de Heer 

anneer u een gift doet, noteert KDW uw gegevens in haar database om u beter te informeren. Conform de wet  
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België is één van de sterkste stijgers 
in de 2016 Aid Transparency Index, 
de index die de transparantie van 
hulpstromen in kaart brengt. Ons land 
stijgt van 18,8% bij de vorige analyse 
in 2014 naar 47,7% dit jaar. “Met deze 
waardering bevinden we ons in de 
middengroep en scoren we beter dan 
organisaties als de Gates Foundation 
of landen als Zwitserland, Frankrijk en 
Noorwegen. De volgende jaren moeten 
we extra inspanningen leveren om tot 
de absolute wereldtop te horen qua 
transparantie van onze hulpstromen,” 
zegt vicepremier en minister van 
Ontwikkelingssamenwerking Alexander  
De Croo.

“Burgers hebben het recht om te weten 
waar in de wereld hun belastinggeld 
terecht komt en welke resultaten ermee 
worden geboekt. Deze transparantie 
draagt bij tot het verhogen van de 
hulpeffectiviteit en is noodzakelijk 
om het maatschappelijk draagvlak 
voor internationale ontwikkeling te 
vergroten,” aldus De Croo.

De voorbije jaren behaalde België 
een bijzonder lage score voor haar 
beleidstransparantie op het vlak van 
internationale ontwikkeling: In 2013 
behaalde ons land 23,4%, in 2014 deden 
we het nog slechter, met 18,8%. Dit jaar 
tekent België een sterke vooruitgang op 
naar 47,7% en behoort ons land voor het 
eerst tot de middengroep, met onder 
meer Australië, USAID en de Europese 
Investeringsbank. Die middengroep 
krijgt de classificatie ‘fair’ en verzamelt 
donoren die al heel wat basisinformatie 
ontsluiten, maar nog tekortschieten op 
het vlak van gedetailleerde informatie 
op projectniveau en het rapporteren 
over resultaten.

Minister De Croo wil dat ons land de 
volgende jaren extra inspanningen 
levert om de beleidstransparantie op het 
vlak van internationale ontwikkeling 
te verhogen. Dat voornemen kadert 
in de keuze om sterker te focussen op 

het boeken van resultaten in plaats van 
enkel maar het uitgeven van budgetten 
als graadmeter voor de kwaliteit van 
het Belgische ontwikkelingsbeleid.

In de loop van volgend jaar zullen 
de gouvernementele en niet-
gouvernementele actoren van de 
Belgische Ontwikkelingssamenwerking 
de besteding van hun budgetten en de 
behaalde resultaten kunnen opladen op 
een nieuw transparantieportaal van de 
Federale Overheidsdienst Buitenlandse 
Zaken, Buitenlandse Handel en 
Ontwikkelingssamenwerking. Met 
deze aanpak zal sneller zichtbaar zijn 
waar de middelen van de Belgische 
Ontwikkelingssamenwerking naar toe 
stromen.

Tegelijk verlaagt voor de ontwik-
kelingsactoren ook de administratieve 
rompslomp. Gegevens die voldoen 
aan de IATI-standaarden, zullen na het 
opladen in het transparantieportaal 
meteen beschikbaar zijn voor alle 
federale overheidsdiensten, en 
zullen niet langer via andere wegen 
gerapporteerd moeten worden. 

Deze geplande hervormingen juichen 
wij uiteraard toe. Er is werk genoeg aan 
de winkel zonder alle administratieve 
verplichtingen. 
Maar vooral transparantie is ook voor 
ons geen loos begrip en dragen wij 
hoog in het vaandel. Ons jaarrapport 
wordt eerstdaags gepubliceerd op onze 
website. De jaarrekeningen en balans 
vinden jullie, naar goede gewoonte, 
hier alvast terug. 
We schetsen hier ook een beeld van de 
gloednieuwe Filipijnse president die 
eind juni formeel wordt benoemd. 

We wensen u veel leesplezier en een 
welverdiende ontspannende vakantie 
toe! ■

Johanna Vandamme
Algemeen secretaris
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Financieel rapport 2015
Resultatenrekeningen per 31 december 2015 in € 

   
Uitgaven 2015  

   
Inkomsten 2015  

  

Verleende hulp Zuid - projecten  992.399  Cofinanciering van projecten in 
het Zuiden  

52.996,11  
  

Uitgaven ontwikkelingseducatie 
en sensibilisatie  

 
1.608,71  

Cofinancieringen van activiteiten 
ontwikkelingseducatie  

0,00  

Algemene werkingskosten en 
personeelskosten  

 
129.725,98  

Private stichtingen  116.360,00  
  

Fondsenwerving  
  

 
24.863,02  

Giften van het publiek  802.963,44  

Afschrijving en 
waardevermindering  

720,31  Andere inkomsten (legaten 
inclusief)  

21.167,59   

Andere kosten  
  

2.254,50  Financiële producten  2.001,23  
  

  
Totaal van de uitgaven  

 
1.151.571,1 

  
Totaal van de inkomsten  

  
995.488,37 

  

 

 
Resultaat van het boekjaar 

 
-156.082,73 

 

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 onafhankelijkheid bewaren. In 2015 kwamen meer dan 94 % van 
onze inkomsten van schenkers, ondernemingen 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 cofinancieringen van de overheid. Zo steunt ons globaal budget de projecten 
van onze partners nog beter. In 2015 hebben de DGD, WBI, de Provincies en Gemeenten een steun 
verleend à rato van 3,5 % van onze totale inkomsten.  
  
Een minimale uitgave voor het werven van de fondsen.  
Slechts 2,2 % van de totale uitgaven zijn gewijd aan fondsenwerving. Deze uitgaven dienen voor het 
drukken en versturen van onze briefwisseling m.b.t. fondsenwerving en verzekert tevens een goed 
beheer van het adressenbestand van onze schenkers.  
  
Prioriteit aan de projecten: 992.399 € of 86,2 % van de totale uitgaven.  
992.399 € of 86,2 % van de totale uitgaven zijn rechtstreeks bestemd voor de projecten in Azië (43 
%), in Afrika (52 %) en in Latijns Amerika (5 %). De algemene werkingskosten en de 
personeelskosten vertegenwoordigen 11,2 % van de uitgaven.  
  
Doorzichtigheid. Onze rekeningen onder officiële controle.  
 De projectfinancieringen worden gecontroleerd door het Ministerie van Financiën en door de 
Belgische administratie voor Ontwikkelingshulp.  
 De rekeningen en balansen van 2015 werden geauditeerd door een Bedrijfsrevisor en 
goedgekeurd door de Algemene Vergadering op 28 mei 2016.  
 De financiële rekeningen en balansen van de vereniging worden neergelegd bij de Griffie van 
de Handelsrechtbank van Brussel.  

Teneinde de verwerking van de fiscale attesten te vergemakkelijken, wenst het Ministerie meer 
gegevens, zoals de voornaam, de geboortedatum of eventueel het nationaal nummer van de schenker. 
Zou u ons die gegevens per mail kunnen communiceren, of bij uw eerstvolgende gift? In geval van een 
gezamenlijke rekening van gehuwden, gelieve te melden over wiens gegevens het gaat. Bij voorbaat 
dank.    etm.kdw.brussels@skynet.be
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FISCALE VRIJSTELLING

INDIEN UW GIFTEN OP JAARBASIS 40 € OF MEER BEDRAGEN, ONTVANGT U EEN FISCAAL ATTEST. 
KDW is verantwoordelijk 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)

Plots haalt de Filipijnen nog eens 
de media. Deze keer niet met de 
zoveelste orkaan die door het land 
raast, maar met een politieke storm, 
genaamd «Duterte».
Dat Duterte een controversieel 
politicus is konden we uitvoerig in 
de mainstreammedia lezen, maar 
waarom hebben de Filipino’s nu en 
masse op deze man gestemd?

Manila vs. de rest
Duterte, in de Filipijnen afgekort 
als Du30, wordt de eerste president 
die niet uit Luzon komt, het 
noordelijk gelegen eiland met de 
hoofdstad Manilla. Hij is geboren 

in het centraal gelegen Leyte, van 
de eilandgroep de Visayas, en heeft 
furore gemaakt als burgemeester 
van Davao. Dit op zich, maakt hem 
al een buitenbeentje.
Het eerste wat Filipino’s aan elkaar 
vragen is ‘van waar ze afkomstig 
zijn’. Afkomst schept een band, en 
Du30 heeft perfect ingespeeld op 
het gevoel dat de economische en 
politieke macht van Metro Manilla 
te dominant is. Bijna de helft van 
het BNP wordt gegenereerd in 
de metropool, en om een betere 
verdeling van de rijkdom te 
bekomen, is Du30 voorstander 
van een federaal systeem, waarbij 
de provincies een groter aandeel 
krijgen van de nationale begroting.

Ongelijkheid aanpakken
Hoewel zijn vader ook reeds 
gouverneur was, wordt hij niet 
beschouwd als behorend tot het 
establishment dat het schone weer 
maakt in en rond Manilla.
Ondanks de vrij spectaculaire 
economische groei onder de 
uittredende president Aquino, 

gemiddeld 6.2%, is het aantal 
armen niet gedaald. Angelo-met-
de-pet concludeert daaruit dat de 
rijken nog rijker zijn geworden, en 
dit wordt ook door de statistieken 
bevestigd.
Du30 noemt zichzelf een 
‘socialist’, en heeft beloofd werk 
te maken van landhervorming, 
toegankelijke gezondheidszorg en 
beter onderwijs. Hij wil eveneens 
een fonds creëren om de kleine 
bedrijven te ondersteunen.
Over het verderzetten van het 
privatiseringsbeleid of de mate 
waarin hij wil inzetten op mijnbouw 
heeft hij minder uitgesproken 
ideeën. Nochtans zal hij meer geld 
naar de staatskas moeten laten 
vloeien om zijn sociale agenda te 
realiseren.
Hij heeft beloofd de ‘grote’ 
corruptie te gaan bestrijden, en 
belastingfraudeurs aan te pakken. 

De Taal van het volk
Verkiezingen in de Filipijnen zijn 
sterk gericht op de persoonlijkheid 
van de kandidaten, waar ze voor 

Verkiezingen Filipijnen.  
Waarom koos men voor Duterte?
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Indien U ons regelmatig wil helpen en manuele betalingen vermijden, nodigen 
wij U uit onderstaand formulier met bestendige opdracht af te geven aan uw 
financiele instelling :

.................................................................................................................................

Gelieve maandelijks de som van .................... € te willen overschrijven van mijn 

rekeningnr .......................... ten gunste van het nummer BE57 0000 0399 9935 

van Kinderen Derde Wereld, Albertinaplein 2, 1000 Brussel.

Ik behoud het recht om deze bestendige opdracht te heeroepen of te wijzigen.

Naam  ..................................................  Voornaam  ...............................................

Straat  ..................................................  Nummer  .................................................

Postnummer  ......................................  Gemeente  ...............................................

Datum  ................................................  Handtekening  ........................................

Indien U een schenking wil doen bij testament, gelieve ons te contacteren
op onze bureen of contact te nemen met de notaris van uw keuze.

P.C.R. BE57 0000 0399 9935
van de V.Z.W. KINDEREN DERDE WERELD

Albertinaplein 2 - 1000 Brussel - Tel. 02 503 11 53 - Fax 02 513 20 66
E-mail : etm.kdw.brussels@skynet.be  -  www.kinderenderdewereld.be

DEEL IN UW
VREUGDE....
Talrijk zijn zij, die onze projecten 
steunen met private initiatieven, 
ter gelegendheid van verlovingen, 
huwelijken, verjaardagen en alle 
grote evenementen van hun leven. 
Wij nodigen U uit hetzelfde te 
ondernemen en danken U hiervoor.

Onze oprechte deelneming aan de 
familie en vrienden van de Heer 
Michel Majerus

Medewerking

| Danielle Kegels
| Pierre-Yves Lahaye
| Johanna Vandamme

Wanneer u een gift doet, noteert KDW uw gegevens in haar database om u beter te informeren. Conform de wet  
    van 8 september 1992 over de bescherming van de privacy, staat het u vrij om die gegevens te consulteren, te  
      veranderen of te laten schrappen. We spelen uw gegevens niet door aan andere organisaties.

staan komt op het tweede plan. 
En ook daar kroonde Du30 zich tot 
winnaar. Hij spreekt de taal van het 
volk, heel letterlijk. Op elke meeting 
maakt hij, vaak schuine grappen, 
en vertelt hij over heroïsche 
politieacties waaraan hij deelnam. 
Hij krijgt elke massa in de ban, 
hij entertaint, vraagt aan knappe 
dames ‘waar hun moeder is’, hij 
steekt de draak met de ‘selfie-
cultuur’ en hij vloekt, wat vaak op 
het meeste gelach kan rekenen.

Grote schoonmaak?
Wellicht haalde Du30 het meeste 
bijval met zijn harde taal over 
criminelen en druggebruikers. 
Ook daar ging hij diverse keren in 
overdrive, met uitspraken als ‘we 
gaan de straten schoonvegen’ en ‘ik 
zou zelfs mijn kinderen vermoorden 
als die aan de drugs gaan’.

Onder zijn harde beleid, volgens 
mensenrechtenorganisaties mede  
door het inzetten van doodses-
kaders, veranderde de kwalijke 
reputatie van Davao en is het nu 
één van de meest veilige steden in 
het land.
Hij gaf openlijk toe de opdracht 
gegeven te hebben voor het 
vermoorden van honderden 
straatkinderen en kleine criminelen, 
maar vreemd genoeg gaf dit zijn 
campagne een flinke boost. Is 
dit tekenend voor een land waar 
moordzaken nauwelijks opgelost 
raken?

30 juni
Het blijft uiteraard afwachten 
of Duterte zijn beloftes kan 
waarmaken. De komende maanden 
zal blijken of hij enkel een populist 
is die uit is op macht en mogelijk 

een bloedbad zal aanrichten, of 
dat hij echt werk maakt van de 
broodnodige hervormingen.
Zijn nultolerantie tegen criminaliteit 
zal hem in elk geval in bepaalde 
milieus niet in dank worden 
afgenomen, maar de belofte voor 
een veiliger samenleving met 
minder armoede ging er bij het 
kiezerspubliek in als zoete broodjes.
Daarnaast wachten er ook nog vele 
andere heikele dossiers, zoals het 
vredesproces in Mindanao en het 
conflict met China over delen van 
de South China Sea.
Op 30 juni wordt de nieuwe 
president ingehuldigd. Dan weten 
we meer. ■

Kris Vanslambrouck
Verantwoordelijke partnerwerking 

Azië Noord-Zuid koepel 11.11.11


