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 Manilla, sluiting van het RAC…

E D I T O R I A A L

Minister van Ontwikkelingssamenwer
king Alexander De Croo heeft een hele 
resem hervormingen in petto voor onze 
sector. Zo werd onlangs beslist om het 
aantal partnerlanden terug te brengen 
van 18 naar 14, met bijzondere aandacht 
voor de minst ontwikkelde landen en de 
fragiele staten. 

Wat moet worden verstaan onder fragiele  
staten is nogal wazig, want er bestaat 
geen consensus over de definitie ervan. 
De meest gangbare definitie van fragiele 
staten, zijn landen die niet in staat of 
 bereid zijn essentiële overheidstaken te 
vervullen en diensten aan hun bevolking 
te verlenen, zoals het garanderen van 
veiligheid en mensenrechten, maar ook 
het leveren van onderwijs, gezondheids
zorg en economische ontwikkeling1. Ter
wijl fragiliteit zich in de meeste van deze 
landen vooral manifesteert in ernstige 
vormen van onderontwikkeling, mondt 
zij in sommige gevallen uit in geweld
dadige praktijken, al dan niet met grens
overschrijdende gevolgen.

De keuze van de minister en zijn beleid is 
op zijn zachtst uitgedrukt een moedige 
keuze.

De bedoeling is om versnippering van de 
Belgische hulp tegen te gaan, en op die 
manier de impact te verhogen. Versnip
pering zou slecht zijn, en de hulp beter 
geconcentreerd op een beperkt aantal 
landen met als achterliggende gedachte  
dat het effect van hulp samenhangt met 
de schaal ervan. Er moet massa zijn, 
kleine beetjes helpen niet, omvangrijke 
hulp heeft een groter effect, meer dan 
evenredig zelfs. En gezien de mogelijk
heden van België budgettair beperkt zijn 
is het beter om slechts een aantal landen 
te steunen.
Persoonlijk ben ik het daar niet echt mee 
eens, en vind ik dat een drogreden. Het 
gaat volgens mij veel meer om de effi
ciën tie van onze hulp vanuit het ge zichts 
 punt van het donorland, dan om de 
doeltreffendheid van het ontwikkelings
beleid in het land zelf.  
Meer efficiëntie beogen is natuurlijk niet 
verkeerd, wel integendeel.

Maar het uitgangspunt dat de resulta
ten van ontwikkelingshulp gepaard gaan 
met de omvang van de steun, is nogal 
 bizar. Want die resultaten worden voor
namelijk bepaald door de inspanningen 
van de betrokken bevolking: burgers, 
overheid, ondernemers, civiele organi
saties, overheidsinstellingen enz. De be
oogde verbetering van de levensomstan
digheden, van emancipatie en vooruit
gang, groei en ontwikkeling zijn in eerste 
en laatste instantie afhankelijk van hun 
eigen inzet, van de manier waarop zij de 
middelen aanwenden waarover zij be
schikken: kennis, kapitaal, grond, grond
stoffen, ondernemerschap, creativiteit en  
normen en waarden. De verleende hulp 
van buitenaf kan bij die inzet een beetje 
helpen, maar neemt het eigenlijke werk 
niet over. De toelage ondersteunt de 
uitvoering ervan, geeft een zetje in de 
goede richting.

De vraag dus is of het doel van ontwik
kelingshulp gediend is door de hulp te 
beperken tot landen en sectoren waarin 
de donor goed is? 
Veel organisaties die worden gesteund 
door Kinderen Derde Wereld, ontvangen 
relatief gezien weinig financiële midde
len, maar genieten ons vertrouwen. En 
onze nauwe opvolging van de partner
schappen en de ondersteunde program
ma’s bevestigt dat de impact, ondanks 
de geringe omvang van de verstrekte 
fondsen, belangrijk is of kan zijn.
Naar jaarlijkse gewoonte bezorgen wij 
u de rekeningen en de balans van het 
voorbije jaar, dat positief kon worden af
gesloten. De voornaamste redenen voor 
dit resultaat is enerzijds de opgelopen 
vertraging in een project in Kinshasa, en 
dus het uitstellen van het versturen van 
een belangrijk bedrag aan fondsen, en 
anderzijds de uitstekende cijfers wat be
treft de ontvangen giften. 
En daarvoor zeggen wij jullie allen: van 
harte dank! ■

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

1 Ball & Anten, 2008



Financieel rapport 2014  

Resultatenrekeningen per 31 december 2014 in € 
  

  
Uitgaven 2014  

   
Inkomsten 2014  

  

Verleende hulp Zuid - projecten  796.519,84  Cofinanciering van projecten in het Zuiden   253.568,63 
  

Uitgaven ontwikkelingseducatie en 
sensibilisatie  

511,96 
  
Cofinancieringen van activiteiten 
ontwikkelingseducatie  

0,00  

Algemene werkingskosten en 
personeelskosten  

120.684,32  
  
Private stichtingen  151.590 

  

Fondsenwerving  
  

22.849,68 
  
Giften van het publiek  657.776,73 

  

Afschrijving en waardevermindering  680  Andere inkomsten (legaten 
inclusief)  

35.101,19  

Andere kosten  
  

2252,22 
  
Financiële producten  3.818,43 

  

  
Totaal van de uitgaven  

  
943.498,02  

  
Totaal van de inkomsten  

  
1.100.854,98 

  

 

 
Resultaat van het boekjaar 

 
157.356,96 

 
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 2014 kwamen meer dan 76 % 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 2013 heeft de DGD een 
subsidie toegekend à rato van 22% van onze inkomsten, en WBI, de Provincies en Gemeenten à rato van 1%, hetzij bijna 23% van onze 
totale inkomsten.  
    
Een minimale uitgave voor het werven van de fondsen.  
Slechts 2,4% 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: 796.520 € of 84,4% van de totale uitgaven.  
796.520 € of 84,4% van de totale uitgaven zijn rechtstreeks bestemd voor de projecten in Azië (44%), in Afrika (49%) en in Latijns 
Amerika (8%). De algemene werkingskosten en de personeelskosten vertegenwoordigen 13,1% 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 2014 werden geauditeerd door een Bedrijfsrevisor en goedgekeurd door de Algemene 
Vergadering op 30 mei 2015.   
 De financiële rekeningen en balansen van de vereniging worden neergelegd bij de Griffie van de Handelsrechtbank van 
Brussel.  

ENFANCE TIERS MONDE



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)

 

FISCALE VRIJSTELLING
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Sinds meer dan 20 jaar werkte de 
stichting samen met haar vrijwilli
gers in deze plek die RAC (Reception 
 Action Center) werd genoemd. 

Honderden vrijwilligers van Virlanie 
hebben er met hartstocht hun tijd 

en hun passie gedeeld met de straat
kinderen en de straatfamilies die er 
 werden gedropt. 

Soms tragisch, soms grappig… maar 
meestal tragisch waren de toestanden 
waarmee ze werden geconfronteerd.

Alleen maar ontmoetingen waarbij 
het kind en de families hun dagelijkse 
zorgen en hun kwetsbaarheid deel
den, dikwijls bestaande uit geweld, uit 
wanhoop, uit miserabel overleven, uit 
gezondheidsproblemen en zeer grote 
armoede, met die jongeren of minder 
jonge mensen die uit bevoorrechte 
milieus kwamen en vaak voor de eer
ste keer in hun leven kennis maakten 
met extreme armoede en de dood.

Het leven van de gezinnen en de 
kinderen in het RAC was moeilijk in 
deze eerder vijandelijke omgeving… 
De stichting heeft veel geïnvesteerd 
in de bouw of het opknappen van 
de infrastructuur om te proberen aan 
deze  geschonden mensen een meer 
humaan kader te schenken.
De vaak zieke “gasten” van het RAC 
zochten Jeff op, de uitgezonden ver
pleger van de stichting. Eén en al luis
terend oor was hij dikwijls de band 
tussen de families, de kinderen en de 
vrijwilligers, soms in extreme situa
ties….soms met dringende hospitaal
opnames.

De vrijwilligers die er diverse activitei
ten organiseerden werden er vanaf de 
vroege ochtend opgewacht, het was 
telkens weer het moment van de dag, 

Manilla, sluiting van het RAC…

Kinderen in het RAC wachten vol spanning op de vrijwilligers van Virlanie
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 Slava P. Bersier

 Danielle Kegels

Onze innige deelneming aan de fami
lie en vrienden van de Heer Louis Piret

Gelukkige verjaardag Mevrouw Marie 
De Bus

 Dominique Lemay
 Johanna Vandamme

een moment van vrijheid, van expres
sie door het woord, het spel en de 
 artistieke activiteiten.
De aandacht voor de armste kinde
ren, zoals de mentaal gehandicapte 
kinderen was een absolute prioriteit…
Kinderen en jongeren verstoten uit 
de samenleving, geparkeerd in deze 
plaats zonder toekomst, uitgezonderd 
het perspectief om er voor lang te blij
ven want niemand die zich voor hen 
interesseert.

Geconfronteerd met deze realiteit 
opende de stichting enkele jaren ge
leden een huis om een twintigtal van 
deze gehandicapte kinderen, gekomen  
uit het RAC, op te vangen.
Lokalen om zich in vrijheid uit te kun
nen drukken werden ingericht, zodat 

onze vrijwilligers deze harde dagelijk
se realiteit zouden kunnen delen.
Realiteit die wij altijd aangeklaagd 
hebben zonder schandaal te maken…
Als enige stichting in deze door de 
 regering gerunde plaats, circuleerde 
er laatst in oktober een foto1 van een 
 gehandicapt en zwaar ondervoed 
kind, genomen door een lid van een 
andere vereniging op bezoek… De 
foto veroorzaakte een groot schan
daal en heeft niet lang daarna tot de 
sluiting van het RAC geleid…

Is de straat beter geschikt om te leven 
dan het RAC?
Vandaag vangen de straten van deze 
grootstand Manilla iedereen op die 
geen plaats heeft om te wonen, de 
stad die de allerarmsten uitsluit. Wat 

te antwoorden ten overstaan van deze 
isolering?

De stichting heeft een tehuis geopend, 
genaamd ODC (Open Day Center) die 
enkele straatfamilies ontvangt… maar 
hoeveel kinderen, families, blijven er in  
gevaar…
Laat ons andere humane oplossingen 
zoeken opdat iedereen zijn waardig
heid kan terugvinden.

Dominique Lemay
Stichter-voorzitter  

Virlanie Foundation

1 Wij beschikken over de foto in kwestie maar 
willen die niet publiceren uit respect voor het 
kind en om onze lezers niet te choqueren.

Uw gewaardeerde gift, klein of groot, met de vermelding « SOS Manilla »  

zal toelaten om meer kwetsbare kinderen in gevaar te kunnen helpen. Dank in hun naam!


