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Onlangs
was
onze
Minister
van
Ontwikkelingssamenwerking De Croo
op werkbezoek in West-Afrika in het
kader van de internationale campagne
rond vrouwenrechten “She decides”
(zij beslist). In het voorjaar werd die
campagne gestart samen met enkele van
zijn collega’s uit Europese landen, in de
directe nasleep van het besluit van de
Amerikaanse president Trump om de steun
stop te zetten aan alle organisaties die zich
rechtstreeks of onrechtstreeks inlaten met
voorbehoedsmiddelen, familieplanning en
abortus…
Een breed gedragen coalitie moet de
zelfbeschikkingsrechten over het lichaam
van vrouwen en meisjes garanderen, overal
ter wereld waar deze geschonden worden
of onbestaande zijn. Een lovenswaardig
initiatief, dat ook de private sector
inschakelt met het oog op de nodige
bekostiging. Onlangs zei Microsoft –
oprichter Bill Gates nog een belangrijk
bedrag toe, en vele regeringsleiders
engageerden zich om toe te treden, met
politieke acties of geldelijke middelen.
Wat ik persoonlijk een beetje mis in het
programma en de aanpak, is de rol van de
mannen in de kwestie. Er is de vrees dat
zonder hun effectieve betrekking in de
programma’s die steun ontvangen of nieuw
opgestart worden, deze gedoemd zijn te
mislukken. Alle betrokken partijen moeten
niet alleen hun inspraak kunnen hebben,
maar ook en vooral de overtuiging dat er
ook voor hen iets positiefs in zit, dat de
beoogde veranderingen een meerwaarde
betekent voor iedereen.
Mensenrechten, inclusief vrouwen- en
kinderrechten, en de klimaatverandering
zijn belangrijke thema’s in de huidige
Belgische Ontwikkelingssamenwerking, en
daar kunnen wij enkel maar verheugd om
zijn. Onze vzw streeft al om en bij de 50
jaar naar een meer rechtvaardige wereld,
minder armoede en meer gelijkheid, met
speciale aandacht voor de allerarmste
kinderen, jongeren en vrouwen.
Ook sinds 23 jaar al op de Filippijnen,
waar sinds het aantreden van de nieuwe
president Duterte nu bijna een jaar terug,
de mensenrechten blijkbaar van geen
belang meer zijn, of zelfs onthaald worden
met de uitgestoken middelvinger. F…xxxck
Human Rights, zo klinkt het daar…
De politiek van harde repressie, met
doodseskaders en buitengerechtelijke
executies in de bijna persoonlijke oorlog

tegen drugs, gebruikers én dealers,
heeft geleid tot heel veel slachtoffers,
kinderen en tieners inclusief, en tot vele
afrekeningen binnen het milieu.
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Volgens betrouwbare bronnen werden
er in de eerste 9 maanden van de
administratie onder Duterte meer dan
9000 mensen vermoord, zonder enige vorm
van rechtelijke beschuldiging of juridisch
proces. Of meer dan 30 moorden per dag…

G E D A C H T E

De president blijft echter bijzonder
populair onder de brede bevolking, alleen
de Katholieke kerk biedt weerstand maar
heeft geen enkele troef om concrete
resultaten te boeken zolang zijn imago zo
roemrijk blijft.

om een jongeling

Zeer verontrustend zijn de lopende twee
wetsvoorstellen: één om de doodstraf
opnieuw in te voeren, die zou gelden voor
een hele rist misdaden (liefst 21 ! ), maar
ook en vooral om de leeftijd te verlagen
van 15 jaar naar 9 jaar voor de wettelijke
justitiële
verantwoordelijkheid
van
minderjarige criminelen. Het invoeren van
de doodstraf komt er heel waarschijnlijk
binnenkort al, bij de stemming onlangs in
het Congres werd de wetswijziging met
217 pro-stemmen, 54 tegenstemmen en
één enkele onthouding onthaald. Het
wetsvoorstel kan nu naar de Senaat.

De zekerste manier
te bederven, is hem
er toe brengen,
gelijkgezinden
hoger te
achten dan
andersgezinden.
Friedrich Nietzsche

Wat de verlaging van de leeftijd betreft
voor
penitentiaire
responsabiliteit,
kunnen we alleen maar hopen dat, indien
beide wetten van kracht zouden zijn, het
spookbeeld van een negenjarig kind dat
de doodstraf krijgt door verhanging, voor
het bezit van drugs of het stelen van eten,
het draagvlak door de bevolking voor
deze onmenselijke oorlogspolitiek, als een
pudding in elkaar doet zakken.
Het middenveld, inclusief onze partners
blijven ook niet gespaard van de
spierballenpolitiek, en moeten zeer
behoedzaam omgaan met getuigenissen en
de kennis omtrent eventuele “gevaarlijke”
daden door de kinderen en tieners die zij
helpen…Er heerst angst onder de bevolking.
Ook onder de meer gegoede lagen is er de
vrees van verraad en terechtstelling. Angst
die de hoognodige sociale cohesie bedreigt
en de samenwerking en solidariteit op de
proef stelt.
Dank voor uw trouwe steun om onze
partners te helpen. ■
Johanna Vandamme
Algemeen secretaris
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Financieel rapport 2016
Resultatenrekeningen per 31 december 2016 in €
Uitgaven 2016
Verleende hulp Zuid - projecten
Uitgaven ontwikkelingseducatie
en sensibilisatie
Algemene werkingskosten en
personeelskosten
Fondsenwerving
Afschrijving en
waardevermindering
Andere kosten
Totaal van de uitgaven

Inkomsten 2016
928.477,69 Cofinanciering van projecten in
het Zuiden
17.431,6 Cofinancieringen van activiteiten
ontwikkelingseducatie
128.023,19 Private stichtingen

19.794,05 Giften van het publiek
873,12 Andere inkomsten
(legaten inclusief)
1.880,95 Financiële producten
1.096.480,6

Totaal van de inkomsten

Resultaat van het boekjaar

700,00
0,00
64.214,00

922.133,65
54.653,82

762,41

1.042.463,88
-54.016,72

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 2016 kwamen meer dan 94,6 % van onze
inkomsten van schenkers, ondernemingen en stichtingen.

Een minimale uitgave voor het werven van de fondsen.
Slechts 1,8% 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: 928.478 € of 84.7% van de totale uitgaven.
928.478 € of 84,7% van de totale uitgaven zijn rechtstreeks bestemd voor de projecten in Azië (50%),
in Afrika (31%) en in Latijns Amerika (18%). De algemene werkingskosten en de personeelskosten
vertegenwoordigen 11,67% van de uitgaven.
Doorzichtigheid. Onze rekeningen onder officiële controle.

De projectfinancieringen worden gecontroleerd door het Ministerie van Financiën en door de
Belgische administratie van het Ministerie van Ontwikkelingssamenwerking.

De rekeningen en balansen van 2016 werden geauditeerd door de bedrijfsrevisor Callens,
Pirenne, Theunissen & Co, en goedgekeurd door de Algemene Vergadering op 20 mei 2017.

De financiële rekeningen en balansen van de vereniging worden neergelegd bij de Griffie van
de Handelsrechtbank van Brussel.

➤

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 2016 werd geen subsidie door de overheid toegekend, om budgetaire
redenen.

Kinderen in de gevangenis
Ik herinner me, nu al dertig jaar
geleden, de ontmoeting met
kinderen van 9 jaar oud, soms
nog jonger, achter de tralies en
omringd door jongeren van 15 jaar
of ouder…ze verbleven met een
vijftigtal in één cel, in schrijnende
hygiënische omstandigheden…

Het is niet in het gevangeniswezen
dat het kind aandacht, opvoeding
en liefde zal ontvangen..

Zoals een gevangene me op een
dag zei, toen ik bezoeker was in
een Franse gevangenis :
“wanneer ik binnen moest in de

Gezichten van kinderen, soms
glimlachend, soms wenend….
ogen waarin men het verdriet of
de ontreddering kon lezen. Een
kind van 9 jaar achter de tralies…
Kunnen wij ons een terugkeer
van kinderen in overbevolkte
cellen in een vijandige omgeving
inbeelden ?
De strijd tegen drugs vergoelijkt
niet alle misbruiken. Een kind is
een kind…het vraagt om begeleid
te
worden,
gerustgesteld,
bemind…

Duizenden jongeren meldden zich aan bij de gevangenis, uit schrik te worden
vermoord op straat

FISCALE VRIJSTELLING

INDIEN UW GIFTEN OP JAARBASIS 40 € 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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De stichting Virlanie levert strijd
die we vlug zullen officialiseren
tijdens een uiteenzetting met het
personeel en de vrijwilligers.
Een strijd tegen de doodstraf,
voor het recht op leven en tegen
de wet die toelaat dat kinderen
terug worden gevangen gezet
vanaf de leeftijd van 9 jaar. ■

Dominique Lemay,
Maart 2017

Bij het ter perse gaan van dit krantje, vernemen we dat de krijgswet
afgekondigd werd op Mindanao, eenzijdig door de president zonder
de wettelijke procedure te volgen die stelt dat het congres dit moet
doen, en dit voor maximaal 6 weken kan. Er is nu al sprake dat de
krijgswet zeker voor een jaar zal gelden…
Ook komt de president in het nieuws met zijn alweer zeer
vrouwonvriendelijke uitspraak tegenover zijn militairen, waar hij
verkrachting vergoelijkt, als het “niet met meer dan 3 vrouwen
gebeurt”…
Deze laatste zogenaamd “grappige” toespraak moet het moreel van
zijn leger opkrikken, en van allen die meevechten tegen de islamisten,
die er een kalifaat zouden willen oprichten.
Deze krijgswet was al gewenst door de president voor de opstand, in
het kader van de harde strijd tegen drugs, en het huidige bloedige
conflict is een geweldig geschenk om de wet er zonder veel problemen
of lastige vragen door te jagen.
Is het land op weg naar een nieuwe dictatuur?

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 :

DEEL IN UW
VREUGDE....

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

Onze gelukwensen aan Gentiane en
Quentin Willaume.

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.

Onze innige deelneming aan de
familie van de Heer Gaëtan de
Maere d’Aertrycke.

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

Medewerking
|
|
|
|

Danielle Kegels
Pierre-Yves Lahaye
Dominique Lemay
Johanna Vandamme

Verantwoordelijke uitgever : Helena De Backer Albertinaplein, 2 1000 Brussel

gevangenis, wist ik hoe ik een
auto te openen, wanneer ik hier
buiten mag, zal ik weten hoe ik
een auto moet stelen”.

