
Het woord 

vooruitgang 

zal geen enkele 

betekenis 

hebben, zolang 

er ongelukkige 

kinderen zijn

Albert Einstein
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In  het kort  in dit  nummer

 Editoriaal

 Overleven in de sloppenwijken 
van Manila

 Feest voor iedereen…

 Geef je kimono's een nieuw 
leven

E D I T O R I A A L

Terwijl ik deze woorden schrijf, geldt 
het hoogste terreurniveau in Brussel. 
Ik werd deze morgen geconfron-
teerd met meerdere zwaarbewapen-
de militairen en politieagenten in het 
zo goed als lege station. Het zou me 
een veilig gevoel moeten geven... 
Massa events zijn verboden, en daar 
heb ik begrip voor. Maar hoelang 
kan deze maatregel worden aange-
houden?

Ik moet spontaan denken aan de mil-
joenen mensen die in sloppenwijken 
wonen, opeengepakt in schamele 
hutten en eigenlijk bij problemen, 
zoals het uitbreken van brand of bij 
een zware storm, gevangen zitten 
als ratten in een val. 

Meer dan 200.000 gemeenschappen 
in de wereld kunnen worden gedefi-
nieerd als 'sloppenwijk'. Ze hebben 
vele namen: ghetto, krottenwijk, 
bidonville, favela, barrio  popular, 
informele nederzetting. Voor meer 
dan één miljard mensen is het hun 
“thuis”.
Het aantal sloppenwijkbewoners 
groeit wereldwijd met een onrust-
wekkende snelheid. Men voorspelt 
dat in 2030 maar liefst 2 miljard 
mensen in sloppenwijken zal wo-
nen.

Het leven daar is onzeker, onveilig 
en arm. De meesten verdienen net 
genoeg voor een houten hutje met 
een blikken dak en een moddervloer, 
zonder toilet of stromend water. 
 Essentiële basisvoorzieningen zoals 
elektriciteit, sanitair, ziekenhuizen en 
scholen zijn er nauwelijks. 

Sloppenwijkbewoners zijn ook zeer 
kwetsbaar voor gedwongen uithuis-
zettingen, vaak het gevolg van stads-
vernieuwingsplannen of het bouwen 
van een toeristisch resort. Ze  hebben 

vrijwel geen woonrechten, geen 
inspraak en geen toegang tot het 
rechtelijk systeem. Naar schatting is 
jaarlijks twee miljoen mannen, vrou-
wen en kinderen het slachtoffer van 
gedwongen uithuiszetting, vaak met 
geweld. Mensen verliezen hun huis, 
land en niet onbelangrijk, hun soci-
aal netwerk. 

De mensen die hiervan de dupe zijn, 
zijn bijna altijd de armen. 
Na een verplichte verhuis wacht 
voor velen een onzeker leven. Men 
is alles kwijt en komt terecht in een 
nog slechtere situatie dan voorheen. 
Slechts enkelen krijgen een nieuwe 
woning toebedeeld, de meerderheid 
wordt dakloos. Het alternatief on-
derdak is ook vaak nog ondermaats, 
men wordt opnieuw gevestigd in 
gebieden ver buiten de stad, in on-
geschikte wijken om in te wonen 
zonder basisvoorzieningen, en waar 
geen of weinig werk te vinden is. 
En ook hier krijgt men geen eigen-
domspapieren, wat het risico op een 
volgende gedwongen uithuiszetting 
alweer vergroot...

Beste vrienden,
Kinderen Derde Wereld steunt sinds 
vele jaren enkele partners die zich 
ontfermen over deze kwetsbare fa-
milies in sloppenwijken. In veel ge-
vallen hebben zij al hun biezen moe-
ten pakken, een catastrofe, want 
meestal zonder enige compensatie 
of zonder een alternatieve woonst 
te kunnen betrekken. Ambtenaren 
zonder scrupules nemen hun luttele, 
vaak al miserabele bezittingen op de 
koop toe nog dikwijls in beslag…

Ook zo in Metro Manila, hoofdstad 
van de Filippijnen. Mensenrechten? 
Nooit van gehoord hier. De stad, een 
agglomeratie van 17 deelgemeen-
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De familie Sanchez had in een 
sloppenwijk gewoond, waar 
steun werd geboden door de 
stichting Virlanie, en gelegen was 
in de stad Quezon (stad van het 
Metro Manilla).
Het gemeentebestuur van Que-
zon wilde een nieuwe weg aan-
leggen en besliste om de slop-

penwijk af te breken. Het gezin 
woonde al vele jaren op deze 
plek. De vader was bestuurder 
van een vuilniswagen en de moe-
der bleef thuis en werkte voor de 
buren, door hun was of door klei-
ne werkjes te doen voor hen. Dit 
was hun manier om te overleven 
en de dagelijkse noden van hun 
kinderen te beantwoorden.
Er waren geruchten dat de krot-
tenwijk misschien zou afgebro-
ken worden, maar eigenlijk kreeg 

de familie de officiële uitzettings-
brief pas enkele dagen voordat 
de sloppenwijk volledig van de 
kaart werd geveegd, wat ge-
paard ging met geweld en enkele 
schermutselingen. 
Een vrachtwagen werd ter be-
schikking gesteld van de fami-
lies om hun weinige bezittingen 

te verplaatsen, en dat was het 
dan…
De familie zat in een zeer moei-
lijke situatie, overgeplaatst ver 
van Manilla, ver van alles, zonder 
drinkbaar water, zonder elektrici-
teit, zonder mogelijkheid om een 
uitweg te vinden, en zonder vei-
ligheid.

Zo verplaatst de gemeente Que-
zón families zonder hen een toe-
komst te geven…

Hetzelfde gold voor de familie 
Enriquez die verdreven werd uit 
een sloppenwijk in Manilla en  
in ook moeilijke omstandighe-
den moest verder leven, zonder 
water, elektriciteit en zonder de 
mogelijkheid om hun kinderen 
een goede opvoeding te geven. 
Zij vond geen enkele plek om te 
wonen want geen geld. 
Uiteindelijk vond de familie iets 
op een vuilnisbelt en at men er 
het voedsel dat ze tussen de vuil-
nisresten vond. Tijdens een be-
zoek merkten we dat het gezin 
dit voedsel uit de vuilnis rookte 
om het enigszins eetbaar te ma-
ken!
Niemand, geen enkel mens, zou 
dergelijke toestanden mogen 
meemaken. 
De regering zou een minimum 
aan diensten moeten verlenen 
opdat de families fatsoenlijk zou-
den kunnen leven op sociaal en 
medisch gebied.
Deze families, die geen enkel on-
derwijs genoten, hebben niet de 
middelen om zich te verdedigen, 
om hun rechten te laten gelden, 
hun rechten als mens, als burger 
van een land dat verplicht is om 
hen te respecteren en om voor 
hen te zorgen.
Zo gaan de beleidsmakers van dit 
land om met de arme bevolking 
en trachten ze de armoede te ver-
doezelen… ■

Dominique Lemay,
Oprichter en voorzitter  

van Virlanie Foundation

Overleven in Manilla…

Dank voor uw gift met vermelding  

“Hulp voor families” voor het familieprogramma.

Op zoek naar voedsel om voorwerpen om te recycleren op de vuilnisbelt…

ten, staat in de top 10 ter wereld 
qua bevolkingsdichtheid en zou 
ongeveer 20 miljoen inwoners 
tellen. Het land heeft een bevol-
king van om en bij 108 miljoen 
mensen, met een bevolkingstoe-
name van 1,8%. Ruim 33,7% 
van die bevolking is jonger dan 
15  jaar….
Tondo is een enorme sloppen-
wijk, waar tot voor enkele jaren 
ook de grote dumpingsite Smo-
key Mountain gelegen was, nu 

een “gewone” berg waarop ook 
sloppen werden opgetrokken op 
de verborgen vuilnis.
In deze tijd van eindejaar met 
overvloed en feesten, willen wij 
onze partner Virlanie Foundation 
speciaal helpen in de strijd om 
de meest cruciale rechten van de 
sloppenwijkbewoners te doen 
respecteren. 
Wij weten dat wij op uw steun 
mogen rekenen, en danken u in 
hun naam. 

We wensen u allen een vrolijk 
kerstfeest en een Vredevol en 
voorspoedig 2016. ■

Johanna Vandamme
Algemeen secretaris



De legende gaat dat kaboutertjes 
het hele jaar in de fabriek van 
de Kerstman werken om de ge-
schenken te maken die op oude-
jaarsavond verdeeld worden door 
de patroonheilige der kinderen, 
om de wensen te vervullen van 
onze brave kinderen. 
Wist u dat deze kabouters be-
staan, dat de stadslegende een 
duistere keerzijde is van de waar-
heid en dat de feesten niet voor 
iedereen dezelfde zijn…
Volgens de Internationale Ar-
beidsorganisatie (IAO) omvat de 
term “kinderarbeid” “alle vor-
men van werk die door kinderen 
uitgevoerd worden, van wie de 
leeftijd lager is dan deze door in-
ternationaal vastgelegde normen 
voor dit type van werk”.
In 2013 waren er wereldwijd 168 
miljoen kinderen genoodzaakt 
om te werken, 85 miljoen onder 
hen in extreem gevaarlijke en 
kwetsbare omstandigheden.
In deze tijd van feestvieren, van 
liefde en mededogen, wenst 
KDW er aan te herinneren dat 

de economische uitbuiting van 
kinderen een belediging is aan de 
mensheid, aan het humanisme 
en haar waarden. We willen kin-
derarbeid niet alleen aanklagen, 
maar samen met u nadenken 
over de tegenstellingen in onze 
wereld.

We kennen verband tussen oor-
zaak en gevolg, maar hoe uit-
dagend het idee ook moge zijn, 
het verbod op kinderarbeid is on-
productief en kan zelfs leiden tot 
kwalijke effecten. Onze wereld 
is niet perfect. In samenlevingen 
zonder sociale bescherming, over 
het algemeen in het Zuiden, ver-
minderen de inkomsten van de 
kinderen gedeeltelijk de onzekere 
situatie van de gezinnen.
Onze partners, geconfronteerd 
met dit ondraaglijk gegeven, 
werken dagelijks met hart en ziel 
om dit perverse en onrechtvaar-
dige feit te stoppen.
Armoede is de belangrijkste fac-
tor die kinderen verplicht om te 
werken: 

1,3 miljard bewoners van de pla-
neet bevinden zich nog steeds 
onder de armoedegrens.
Zolang dit probleem aanhoudt, 
zal de uitbuiting van minderjari-
gen jammer genoeg niet worden 
opgelost.
Laat ons dit jaar samen een brug 
bouwen tussen deze twee werel-
den en in deze feestdagen, een 
gedachte hebben, en misschien 
een geste doen voor de kleine 
kaboutertjes van de landen in het 
Zuiden.

Uw gift kan het verschil maken.

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

B  E  5  7  0  0  0  0  0  3  9  9  9  9  3  5

K  I  N  D  E  R  E  N  -  D  E  R  D  E  -  W  E  R  E  L  D     V  Z  W
A  L  B  E  R  T  I  N  A  P  L  E  I  N  ,  2
1  0  0  0     B  R  U  S  S  E  L

Feest voor iedereen...

1 Rapport l'OIT: Mesurer les progrès de la lutte 
contre le travail des enfants - Estimations et 
tendances mondiales 2000-2012, OIT-IPEC,  
2013,  URL http://www.ilo.org/ipec/
Informationresources/WCMS_221515/lang--fr/
index.htm, geraadpleegd op 2 december 2015.
2 idem
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Medewerking

Logo

Vertaling

 Slava P. Bersier

 Danielle Kegels

Onze beste gelukswensen aan de Heer  
en Mevrouw Frederic en Anneleen 
Osterrieth

 Dominique Lemay
 Pierre-Yves Lahaye
 Johanna Vandamme

OPROEP
Verschillende partners die 
werken met straatkinderen, 
organiseren ludieke en spor-

tieve activiteiten. Krijgskun-
sten, zoals judo en karate 
zijn bijzonder heilzaam, en 

laat hen toe hun agressie 
en boosheid te kanaliseren 
en op een gedisciplineerde 
wijze te uiten. Wij roepen 
op om ons uw afgedankte 
kimono’s en gordels te be-
zorgen.

De kledij kan afgehaald wor-
den, na onderlinge afspraak, 
of gedeponeerd worden 
in Brussel, Ieper, Gent of 
 Namen. 

Wij zorgen dat ze terecht 
 geraken. 

Met dank!Karateles in Kinshasa, DR Congo. 
Geen aangepaste kledij, geen matten…maar veel plezier!


