Wij zijn bijgevolg op zoek naar gratis
materiaal en medicijnen die bij
onze eerstvolgende werkbezoeken
meegenomen zullen worden. Deze
generische
of
merkproducten
mogen vervallen zijn, met een
maximum van 3 maanden. Meer
bepaald gaat het om onderstaande
benodigde middelen:
•	Ontsmettingsproducten (sprays,
crèmes, zeep en zalven)
•	Gaasverbanden,
watten,
pleisters, thermometers
• Antischimmel zalven en sprays
•	
Multi vitamines, vooral voor
kinderen
•	
Pijnstillers en koortswerende
middelen
•	Antibiotica met breed spectrum

toepassing
Anti diarree pillen
Hoestsiroop
….

Heeft u nog iets liggen die u
niet meer nodig heeft, of kent u
apothekers of medische bedrijven
die bereid zijn een aantal van deze
producten te schenken? Geef ons
dan zo snel mogelijk een seintje om
concreet af te spreken. Ook uw gift,
hoe klein ook, is zeer gewaardeerd !
In naam van de kinderen, dankbare
groeten !

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.

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.

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

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
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Verantwoordelijke uitgever : Albert Barroo Albertinaplein, 2 1000 Brussel

mutualiteit blijft een verre droom
voor de meesten.
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Beste vrienden,
Zoals jullie weten, ondersteunt
onze NGO verscheidene partners in
Afrika, Azië en Latijns-Amerika die
zich ontfermen om straatkinderen.
Deze kinderen hebben allemaal,
zonder
uitzondering,
open
wonden, huidproblemen en nood
aan medische zorgen bij aankomst
in de onthaalhuizen, door het
ruwe leven en het geweld op straat
veroorzaakt.
Onze partners zijn dan ook
voortdurend op zoek naar gratis
of goedkope producten om die
verwondingen te behandelen, maar
ook naar vitaminen en antibiotica
met breed spectrum toepassing. In
sommige gevallen zijn de gezochte
middelen lokaal zelfs niet te vinden,
of zijn ze slechts te koop tegen
woekerprijzen, stukken duurder
dan bij ons. Terugbetaling door een

E

D

I

T

O

R

I

A

A

PB- PP B-09802
BELGIE(N) - BELGIQUE

L

Beste vrienden,
We staan alweer voor een nieuw
schooljaar, na een lange vakantie van
9 weken voor onze kinderen. Zoals
elk jaar gaan er stemmen op om die
vakantie met minstens 2 weken in te
korten, om meerdere redenen. Een van
de redenen behelst een poging om de
grote leerachterstand bij kansarme
kinderen in te perken. De school, of
liever de afwezigheid van de school,
zou een belangrijke factor zijn in de
ongelijkheid in het Belgische onderwijs.
Kinderen uit kansrijke middens gaan
tijdens de vakantie met ouders of
grootouders naar een museum, lezen
boeken, gaan op vakantie waar ze hun
nieuwsgierigheid kunnen ontplooien
of hun talenten kunnen ontdekken…
Kinderen uit kansarme middens zitten
thuis en zouden in die lange periode
een groot deel vergeten van wat ze
tijdens het voorbije schooljaar geleerd
hadden…
Ik heb mijn bedenkingen bij die
stellingen, die nochtans geuit worden
door experten op het gebied van
onderwijs uit beide landsdelen.
Het is een feit dat ons onderwijs
heel goed scoort op het gebied van
kwaliteit binnen Europa, maar ook dat
de ongelijkheid in ons land enorme
proporties aanneemt.
Persoonlijk denk ik, dat een invoering
van minstens één jaar verplicht
kleuteronderwijs al een grote stap
zou zijn richting vervlakken van de
ongelijkheid. Het is aan de heel jonge
leeftijd dat de meest elementaire
vaardigheden het best, het vlotst en het
meest worden aangeleerd.
Maar ook gezien de toename van
het aantal kinderen dat thuis geen
van onze beide landstalen spreekt en
zonder die elementaire talenkennis
op de schoolbanken terecht komt in
het eerste leerjaar, zou een dergelijke
verplichting zeer nuttig zijn en met
relatief weinig te investeren middelen,
enorme resultaten kunnen boeken.
Ik
was
ooit,
lang
geleden,
onderwijzeres in een Gentse school en
kon het fenomeen toen al persoonlijk
meemaken met kinderen van Turkse
afkomst. Wat ik onderwees, leek
wel Chinees voor hen. Allen, zonder

onderscheid, moesten minstens één
jaar overdoen door hun gebrekkige
talenkennis. Demotivering en snel
afhaken was een logisch gevolg, maar
ook stigmatisering…Velen zaten op
15-jarige leeftijd nog in het zesde
leerjaar, te wachten tot ze wettelijk van
school weg mochten.
De stimulerende rol van de ouders,
de familie en leefwereld is zeker ook
belangrijk om de kinderen optimaal
kansen te bieden.
Het belang van de voorbeeldfunctie
is al lang bewezen. Zo zal een kind
van wie de ouders regelmatig leest,
gemakkelijker ook zelf lezen, maar
wiens ouders de ganse dag voor de
televisie in de zetel hangen, zal eerder
ook veel voor het kastje zitten.
Het is in de landen van het Zuiden
niet anders. En daarom blijven wij ook
investeren in onderwijs en opvoeding
van de kleinste kinderen uit kansarme
milieus, en proberen we daarbij zoveel
mogelijk de ouders te betrekken en
te sensibiliseren over het belang van
onderwijs voor hun aller ontwikkeling.
Soms merken we dat de kleuters of
jonge kinderen hun ouders die nooit
naar school konden, of veel te weinig,
helpen opvoeden…
In veel landen is het lager onderwijs
verplicht, net als in België, en zelfs
gratis.
Maar toch blijft de kost voor het
uniform, het schoolmateriaal en het
transport naar school voor veel ouders
een grote uitdaging, gezien hun
extreme armoede.
En dus blijven hun kinderen thuis. Of
als er gekozen moet worden, want er
zijn niet genoeg centen om allen naar
school te sturen, blijven doorgaans de
meisjes thuis. En die meisjes zullen op
hun beurt later niet echt het nut inzien
om hun kinderen naar school te sturen,
en we staan weer even ver.
Dank in hun naam voor uw steun om
deze infernale vicieuze cirkel te helpen
doorbreken.

■

Johanna Vandamme
Algemeen secretaris
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G E D A C H T E
De armoede
overwinnen is
geen daad van
liefdadigheid,
maar een daad van
rechtvaardigheid
Nelson Mandela

In het kort in dit nummer
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|	Oeganda: Onderwijs
en opleiding verzekeren
in sloppenwijken …

Oeganda: Onderwijs en opleiding verzekeren
in sloppenwijken

De grote bevolkingsgroei is
gedeeltelijk
verantwoordelijk
voor de snelle verstedelijking in
het land, met het aantal stedelijke
centra dat verhoogde van 75 in
2002 naar 197 in 2014.
Jammer genoeg ging deze vlugge
expansie niet gepaard met de
capaciteiten om de stedelijke
groei te plannen en te beheren.
De groei van de sloppenwijken
is een natuurlijke indicator
geworden
van
het
urbanisatieproces
met
naar
schatting 6,4 miljoen bewoners
in Oeganda ’s steden. Kampala en
Wakiso alleen tellen voor 55% of
3,5 miljoen mensen.
60% van hen of 2,1 miljoen
mensen leven in sloppenwijken,
de meerderheid van hen zijn

jongeren en kinderen…
Ondanks een enorme stijging in
het aantal kinderen in de lagere
en secondaire scholen van de
laatste twee decennia, na de
invoering van het “Universal
Primary Education (UPE)” in 1997
steeg het aantal van 2,9 miljoen
kinderen naar 8,5 miljoen in 2013,
heeft 60 % van de werknemers
in het land de lagere school niet
afgemaakt.
Een immense uitdaging voor
de scholen, zowel publieke als
private, betreffen de kwaliteit van
het onderwijs en de verbetering
van de leeromstandigheden.
Kinderen Derde Wereld steunt
al vele jaren een partner in
Jinja, een stad aan de Nijl, op
een 80-tal kilometer van de
hoofdstad Kampala. Samen met
onze partnerorganisatie, werd
een schooltje opgericht in de
grote sloppenwijk Soweto, een
opleidingscentrum voor meisjes
en een steunprogramma voor
een twintigtal vrouwengroepen.
De levensomstandigheden van
de Oegandezen in de sloppen
zijn echt mensonterend. De
jeugd heeft er geen of weinig

perspectieven, en velen vluchten
dan ook naar de hoofdstad
om zich daar opnieuw te gaan
vestigen in een sloppenwijk, met
de hoop op een beter leven.

seksuele
rechten,
seksueel
overdraagbare ziektes en HIV/
AIDS.
Het schooltje met de naam
“Excel Education Centre (EEC)”
telt ondertussen al meer dan
200 kinderen, maar is nog een
gammel gebouwtje opgetrokken
uit goedkope spaanplaten en met
weinig educatief materiaal.

Een van die sloppen in Kampala,
met een geschatte bevolking van
om en bij 90.000 personen, is
Bwaise.
De levensverwachting is er 46 jaar,
gevoelig lager dan het gemiddelde
voor Oeganda; een groot deel
van de bevolking is getroffen
door of besmet met HIV/AIDS,
het druggebruik is alarmerend,
de armoede is extreem en de
prostitutie tiert er welig…ook
met kinderen die tot vijf keer per
dag een klant ontvangen voor een
povere dollar om te overleven...
Vier jongeren, 2 moslims en 2
christenen die er zelf opgroeiden
in
de
meest
hachelijke
omstandigheden, hebben er in
2009 een vereniging opgericht
om de jeugd bij te staan om
een menswaardig bestaan op te
bouwen, en om radicalisering en
extreem geweld te voorkomen.

Het programma van “Action
for Fundamental Change and
Development”
(Actie
voor
fundamentele verandering en
ontwikkeling), AFFCAD in het
kort, richt zich op drie pijlers, en:

Het
opleidingscentrum
heeft
ondertussen al een duizendtal
jongeren opgeleid waarvan er
600 daarna een betaalde baan
vonden of zich als zelfstandig
ondernemer vestigden. 80 % van
de geslaagden waren meisjes!

1.	Kwaliteitsvol gratis kleuter en
lager onderwijs voor de armste
kinderen van de sloppenwijk;
2.	Intensieve beroepsopleidingen
met sterke verweving met de
arbeidsmarkt;
3.	Sensibiliseringsprogramma’s
over reproductieve

1.650 jongeren werden bereikt met
het
sensibiliseringsprogramma,
108 positieve gevallen van HIV/
AIDS
werden
doorverwezen,
156.000
condooms
werden
verdeeld en 5 tienerprostituees
werden gerehabiliteerd.

Gezien deze meer dan positieve
resultaten en de gedrevenheid
van de oprichters, werd beslist
deze jonge mensen een duwtje in
de rug te geven.
Een werkbezoek is gepland
eind oktober. We zouden graag
de EEC school voorzien van
educatief materiaal, en er een
bureau installeren voor de twaalf
leerkrachten.
De
mogelijkheid
om
een
bibliotheek en cybercafé op te
starten zal worden onderzocht.
Een positieve evaluatie kan
leiden tot een verdiepen van de
samenwerking.
Wij danken u bij voorbaat voor uw
gift met vermelding: “AFFCAD”
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Fiscaal attest met belastingaftrek van 45 %

voor elke gift van minstens 40 €.

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)
➤

In Oeganda, enorm Afrikaans land
met een geschat bevolkingsaantal
van 35 miljoen mensen, bedraagt
het aantal jongeren met de
leeftijd van 18 tot 30 jaar, 18%
van de bevolking of ongeveer 6,4
miljoen jongeren. Bij het hanteren
van de bredere definitie van de
jeugd, 10-30 jaar, loopt dit aantal
op tot 14,2 miljoen, of ongeveer
41% van de nationale bevolking.
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