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Voorwoord 

 
Het jaar 2009 is weer een mijlpaal in de geschiedenis van Kinderen Derde Wereld.  
De dynamische en positieve lijn die enkele jaren geleden werd ingezet, is verder terug te vinden 
in de evolutie van onze activiteiten in 2009. Enkele markante feiten dienen echter onderlijnd te 
worden. 
 
Enkele leden wensten zelf het terrein te verkennen om een idee te krijgen hoe men nog beter 
steun kan verlenen en zo het werk van Kinderen Derde Wereld nog beter te kunnen waarderen, 
en begaven zich het voorbije jaar naar de partnerlanden in het zuiden. Luc Petre, Philippe Dubois, 
Jean-Paul Straus en Agnes Gillieaux zetten zich in voor India, Johanna Vandamme nam de   
Filippijnen, Oeganda en de DR Congo onder haar hoede; Albert Barroo en Brigitte Vandamme op 
kozen ook voor de Filippijnen en Vietnam; Véronique Peterbroeck voor India en de DR Congo; 
Florence Legein en Mimi Gerniers voor de DR Congo en Isabelle Parentani voor Mexico. 
 
Wij danken onze leden, die zich engageerden ondanks een drukke agenda en niet twijfelden om 
een belangrijk aandeel van hun tijd te wijden aan de activiteiten van Kinderen Derde Wereld. Dit 
deden ze in een soms moeilijke omgeving via vermoeiende missies en in de meeste gevallen op 
eigen kosten. 
 
Ten slotte maar niet in het minst gaat onze dank eveneens aan onze 1.623 schenkers, aan de 
ondernemingen die zich mobiliseren, aan de stichtingen die ons steunen, aan onze sponsors, 
publieke fondsenverstrekkers en aan onze partners, die ons de middelen geven en ons zo de 
mogelijkheid bieden onze doelstellingen te realiseren. 
 
We grijpen dus deze kans aan om in alle eenvoud allen te bedanken die toelieten onze activiteiten 
te realiseren ten gunste van de meest kwetsbare en arme kinderen en vrouwen van de landen in 
ontwikkeling. 
 

A. Het rapport 2009 in een notendop 

 
Ieder jaar probeert ETM/KDW de informatie die naar aanleiding van het jaarrapport verstrekt 
wordt, te verbeteren. Dit jaar vormt geen uitzondering. 
 
Het rapport presenteert de interventies die het jaar 2009 van ETM/KDW gemarkeerd hebben. 
Enkele belangrijke feiten van 2009:  

� het verder op punt stellen van een speciale strategie voor de ontwikkelingssamenwerking 
in de Regio van de Grote Meren,  

� de voorbereidingswerken voor het lanceren van nieuwe projecten,  
� de programma’s en projecten in de 9 partnerlanden van ETM/KDW,  
� de voortdurende verbetering van de interventiemiddelen 
� de versterking van de capaciteiten van de partners en de medewerkers. 

 
Het gaat er niet om een complete inventaris te maken van de ondernomen acties, maar om het 
accent te leggen op de initiatieven en/of op de resultaten die de diversiteit van de 
ontwikkelingssamenwerking van ETM/KDW illustreren. Nieuw is de wens om onze partners meer 
aan het woord te laten en ook de jonge Belgen die zich ingezet hebben in het Zuiden in de schoot 
van een partnerorganisatie. 
 
Het verhalende rapport wordt aangevuld met de financiële balans en met overzichten per 
werelddeel, die alle gerealiseerde of door KDW gesteunde projecten tijdens het kalenderjaar 2009 
weergeven. 
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B. Kinderen Derde Wereld vzw in het kort 

 
Enfance Tiers Monde/Kinderen Derde Wereld (ETM/KDW) is een nationale 
ontwikkelingsorganisatie, zonder politieke, religieuze of gouvernementele binding, met het kind 
als middelpunt.  
 
Al meer dan 40 jaar actief, ijveren wij voor een wereld waarin alle kinderen hun creativiteit 
zouden kunnen ontplooien en werken wij met respect voor de waardigheid van de mens.  
De belangrijkste doelstelling is nieuwe toekomstperspectieven bieden aan de kinderen en 
jongeren van de armste regio's ter wereld, door duurzame projecten te realiseren en te 
ondersteunen die hun levensomstandigheden op fundamentele wijze veranderen. 

De missie van KDW/ETM is bijdragen tot de verbetering van de voorwaarden voor 
educatie en de ontplooiing van kinderen en jongeren, zowel in het Zuiden als in het 
Noorden: 

• Door een concreet engagement van de enen ten gunste van de anderen. 
• Door aan de jongeren van het Noorden een concreet actieterrein aan te bieden op het vlak 

van solidariteit. 
• In nauwe samenwerking en partnerschap met de lokale bevolkingen die hetzelfde doel 

nastreven. 
• Met projecten van onderwijs, professionele opleidingen, basisgezondheidszorg en 

inkomstenverwervende activiteiten voor jongeren en vrouwen. 
• Door duurzame projecten te realiseren in Azië, Afrika en Latijns Amerika, met een 

bijzondere aandacht voor Afrika ten zuiden van de Sahara. 
• Door de acties te focussen op de meeste arme en kwetsbare kinderen en 

jongeren: straatkinderen, verlaten of verstoten kinderen, wezen, gedemobiliseerde 
kinderen, ons baserend op een lange expertise. 

• Met respect voor de religieuze, culturele en filosofische identiteiten.  

KDW is actief in 2 types van activiteiten: partnerfinanciering in het Zuiden en 
ontwikkelingsvorming in België.  

Via het financieren van partners, ondersteunt KDW de sociaaleconomische en sociaal-culturele 
ontwikkeling en de versterking van de lokale capaciteiten in haar partnerlanden van het Zuiden.  

Via de activiteiten van ontwikkelingsvorming, mobiliseren wij de Belgische jeugd om zich in te 
zetten voor een meer humane en solidaire mondiale maatschappij. 

De leidraad die te vinden is in al onze projecten beantwoordt aan een aantal principes:  
 

� Het kind staat centraal in onze acties 
De kinderen zijn geen loutere consumenten van projecten, zij zijn de ware partners in het lange 
ontwikkelingsproces. De projecten worden als "geslaagd" beschouwd wanneer hun impact op het 
milieu en het welzijn van de kinderen meetbaar is.  
 

� De geïntegreerde benadering 
ETM/KDW opteert voor de strategie van een geïntegreerde benadering. De armoede mag enkel 
het doel zijn van een structurele benadering indien men alle facetten van de armoede bestrijdt. 
 

� De gelijkheid van de seksen 
ETM/KDW begunstigt gelijke kansen tussen meisjes en jongens. De ondervinding toont aan dat 
de vrouwen de drijfveer zijn van duurzame ontwikkeling in de ontwikkelingslanden. 
 

� De bevoegdheid van de locale bevolkingen 
ETM/KDW versterkt de mogelijkheden en de capaciteiten van de locale bevolkingen met het doel 
een zeker niveau van autonomie te bereiken dat de begunstigden kansen zal bieden om hun 
economische zelfstandigheid te verzekeren.  
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� Coöperatie  
Om onze doelstellingen te bereiken is een nauwe samenwerking met al de sociale partners 
vereist, gebaseerd op wederzijds respect en op de rechten en verplichtingen van alle betrokken 
partijen: dorpelingen, locale verenigingen, regionale en nationale autoriteiten. 
 

� Permanente opleiding 
ETM/KDW is een vereniging waar opleiding een onveranderlijke factor is. Om haar doelstelling te 
bereiken, wordt een permanente opleiding van haar medewerkers en haar partners vereist. 
ETM/KDW, jarenlang aanwezig op het terrein, verbetert haar werkmethodes door systematisch 
haar projecten te evalueren.  

C. Onze cijfers 2009 

Resultatenrekeningen per 31 december 2009 (in Euro) 
 

 
Uitgaven 2009 

 
Inkomsten 2009 

Verleende hulp Zuid – 
projecten 

1.031.920,56 Cofinanciering van projecten 
in het Zuiden 

320.331,77 

Uitgaven 
ontwikkelingseducatie en 
sensibilisatie 

23.000,48 Cofinancieringen van  
activiteit 
ontwikkelingseducatie 

0,00 

Werkingskosten en 
personeelskosten algemeen 

97.878,88 Private stichtingen 107.291,45 

Fondsenwerving 
 

22.309,36 Giften van het publiek 592.465,43 

Afschrijving en 
waardevermindering 

1.056,76 Andere inkomsten 
(legaten inclusief) 

111.329,24 

Andere kosten 
 

2.729,90 Financiële producten 1.875,45 

Totaal van de uitgaven 
 

1.178.895,94 Totaal van de inkomsten 1.133.293,34 

 
 

 Resultaat van het 
boekjaar 

- 45.602,60 

 
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 in het Zuiden. Of de gift nu regelmatig of eenmalig is, groot of klein, elke bijdrage van 
elke schenker is van enorm belang. Hierdoor kan KDW haar onafhankelijkheid bewaren. In 2009 
kwam 71 % 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 van onmisbare voorwaarde om 
toegang te krijgen tot cofinancieringen van de overheid. Elke gift kan zo met vier 
vermenigvuldigd worden. Zo steunt ons globaal budget de projecten van onze partners nog beter. 
In 2009 vertegenwoordigde DGOS 28,3 % van onze inkomsten. 
 
Een minimale uitgave voor het werven van fondsen. 
Slechts 1,9 % van de totale uitgaven zijn gewijd aan geldinzamelingen. Dit bedrag dient voor het 
drukwerk en briefwisseling m.b.t. fondsenwerving en verzekert tevens een goed beheer van het 
adressenbestand van onze schenkers. 
 
Prioriteit aan de projecten: 1.031.920,56 € of 87,6 % van de totale uitgaven. 
1.031.920,56 € of 87,6 % van de totale uitgaven zijn rechtstreeks bestemd voor de projecten in 
Azië (26 %), en Afrika (67 %) en Latijns Amerika (7 %). De algemene werkingskosten en de 
personeelskosten vertegenwoordigen 8,5 % van de uitgaven. 
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Doorzichtigheid. Onze rekeningen onder officiële controle. 
� De projectfinancieringen worden gecontroleerd door DGOS (de Belgische administratie 

voor ontwikkelingshulp), alsook door het Ministerie van Financiën. 
� De rekeningen en balansen van 2009 werden geauditeerd door Bedrijfsrevisor, Hault, 

Nicolet & C° en goedgekeurd door de Algemene Vergadering op 29 mei 2010. 
� De financiële rekeningen en balansen van de vereniging worden gedeponeerd bij de griffie 

van de Handelsrechtbank van Brussel. 

D. Verleende steun in 2009 

KDW heeft in 2009 projecten gerealiseerd of gesteund met 28 verschillende partners, in 9 landen 
van de 3 continenten, voor een totaal bedrag van 1.031.920,56 € 
Hieronder geven wij een samenvatting van de verleende steun aan onze partners en de 
gerealiseerde projecten per werelddeel. 

Verleende steun per continent

689.428,95

67%

268.334,61

26%

74.157,00

7%

Afrika

Azie

Latijns Amerika

 

Verleende steun Afrika

507.867,63

75%

14.680,00

2%

124.881,32

18%

25.000,00

4%

10.000,00

1%

DR Congo

Senegal

Oeganda

Zuid-Afrika

Burundi
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Verleende steun Azië

163.547,00

61%

88.811,81

33%

15.964,00

6%

Filippijnen

India

Vietnam

 
 
 
 
 

Latijns Amerika

60.527,00

82%

13.630,00

18%

Brazilië

Mexico
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AZIE 
Land/streek/stad 

Partner Sectoren van de interventie) 
Toewijzing van de steun 

Begunstigden Verleende 
steun 2009 
in € 

Vietnam/Ho Chi Minh Stad Education for 
Development 

Opleiding. Professionele trainingen. 
 

Sociale organisaties die zich 
ontfermen over straatkinderen; 
scholen; adolescenten 

15.964 

Filippijnen/Luzon/Manilla en  
Payatas 

Virlanie Foundation Inc. Onderwijs en opleiding. 
Basisgezondheidszorg (incl. Voeding 
en toegang tot drinkwater) 

300 ex-straatkinderen waarvan 27 
gehandicapten.120 families die 
vuilnis rapen.1.000 straatkinderen 
en kinderen in het RAC/MYRC 

161.147 

Filippijnen/Luzon/Antipolo 
City 

Penafrancia Elementary 
School 

Basisonderwijs 295 kinderen en hun onderwijzers. 2.400 

India/Tamil 
Nadu/Ulagaretchakarpura 

Sam Kudil Sensibiliseren en opleiding. 
Basisgezondheidszorg. 
 

De bevolking van 8 dorpen en 8 
animatoren. 908 personen in nood 
van gezondheidszorg. 166 
leerlingen van meerdere scholen. 

1.300 

India/Meghalaya/Shillong    Education Globale et 
Développement asbl 

Vredesopvoeding. Peterschappen voor 
scholing. 
 

2 scholen in de dorpen rond 
Shillong. 54 kinderen van het LO. 

2.446 

India/Bangalore Breads (Bosco) Salarissen van de straathoekwerkers. Ongeveer 5.500 straatkinderen 
van Bangalore 

16.761,50 

India/Kavali Rural Reconstruction 
Society  

Pedagogisch materiaal voor 
professionele opleidingen. 

Kwetsbare kinderen en fysisch 
gehandicapte kinderen. 

3.000 

India/Kerala/Kovalam  SISP (Paul Van Gelder) Onderwijs (inhaallessen, hulp met 
huiswerk, technische en professionele 
opleidingen) 

Kinderen en probleemjongeren 
van de zuidelijke regio van Kerala. 
Personeel en schoolbus. 

40.339 

India/Madhya Pradesh Zusters SMMI, 
Provincialaat van 
Raipur 

Voertuig voor de lagere en secondaire 
school voor meisjes in Mandla. 

Meisjes van 6 - 18 jaar. 10.165,31 

India/Karnataka Zusters SRA, 
Provincialaat van 
Mangalore 

Werkingskosten voor een gemengd 
centrum van professionele opleiding en 
internaat voor meisjes.  

Fysisch gehandicapte kinderen en 
adolescenten. 

9.811,80 
 
 

India/Honavar Zusters SRA, St-
Ignatius Honavar 

Educatief programma in meerdere 
scholen gefocust op de rechten van 
het kind. 

Schoolgaande kinderen van 
meerdere scholen van de streek 
rond Honavar 

5.000 
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AFRIKA 
Land/streek/stad 

 
Partners 

 
Sectoren van de interventie) 
Toewijzing van de steun 

 
Begunstigden 

Verleende 
steun 2009 
in € 

Senegal/Petite 
Côte/Nianing 

Bevolking van dorp 
Nianing en 
omstreken 

Educative (peterschap). Medische 
basic zorgen. Socio-economische 
ontwikkeling.  

Honderden kinderen en hun familie. 
Dorpskliniek. 
 

14.680 
 

DR Congo/Noord-
Kivu/Goma/Bunia/Kibum
ba/ 
Rutsuru/Kitschanga 

En Avant les Enfants 
Congo 
 

Inuka reïntegratieproject. 
Bevordering van de 
vrede.Heropleving van economische 
activiteiten. Basis- en secundair 
onderwijs.  

Meisjes en hun broers/zussen. Families van 
de gemeenschappen waarin kinderen gere-
integreerd werden. Plaatselijke verenigingen. 
Spoedhulp project: hulp aan vluchtelingen. 

248.911,75 
 
 
 
194.741,38 

DR 
Congo/Maniema/Kindu 

ITMK via vzw Kindu 
Santé Belgique  

Onderwijs (vorming van A2 
verpleegsters)  

Faculteit- en administratief personeel van 
Instituut. 

4.892 

DR Congo/Bas-
Congo/Kangu-Mayumbe 

Centre pour la 
Promotion de la 
Santé 

Onderwijs (opstellen en verdelen 
van cursus gezondheidszorg. 
Materiaal en productie van 
educatieve video’s en Dvd’s (malaria 
en aids)  

Medewerkers en 20.500 studenten uit 343 
medische scholen in het land. 

5.000 

DRC/Kinshasa  Coup de Pouce asbl Onderwijs en beroepsopleiding Straatkinderen uit  Kinshasa. 972 
DRC/Bandundu/Idiofa Beto Sadisana via 

Bernard Senny 
Voedselzekerheid. Landbouw en 
gezondheidszorg. (Verlichting van 
kraamafdeling) 

Plattelandsbevolking van Idiofa en 
omstreken.  

17.629 

DRC/Kinshasa/Ngaliema PECS via Mimi 
Gerniers 

Familiale re-integratie. 
Beroepsopleiding. Zomerkampen.   

Straatkinderen van Kinshasa, jongens en 
meisjes. 

19.921,50 

DRC/Kinshasa Centre de Jeunes 
Bolingo 

Pluimveebedrijf Kansarme kinderen en hun familie 7.500 

DRC/Kinshasa/ 
Congowijk 

CHERO Revalidatie van centrum en bouw 
sanitaire blok. Zomerkampen 

110 kwetsbare kinderen en wezen   

Oeganda/Kampala Uganda Children 
Center 
 

Onderwijs en beroepsopleiding. 
Gezondheidszorg. 

450 straatkinderen en kwetsbare jongeren. 2 
van deze jongeren uit Kampala studeren aan 
de universiteit van Johannesburg. 

131.881,32 

Zuid-
Afrika/Johannesburg 

Cida City Campus Universitaire vorming van arme 
Afrikanen. Installeren van talenlabo. 

2 studenten uit sloppenwijk van Kampala en 
4 studenten uit sloppenwijken van 
Johannesburg. Campus. 

25.000 

Burundi/Ruyigi Maison Shalom Gezondheidszorg. Steun aan 
ziekenhuis en voedingscentrum 
moeder/kind) 

Wezen en kwetsbare kinderen. 10.000 
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LATIJNS-AMERIKA 
Land/streek/stad 

Partners Interventiesector/Toewijzing 
van de steun 

Begunstigden Verleende steun 2009 
in € 

Brazilië/RN/Natal 
 
 

Priester Jacques Theisen Vorming moederschap. Voeding. 
Pedagogische opleiding.  

460 kinderen tussen 3 en  
7 jaar oud 

20.000 

Brazilië/SP/Ribeiro Preto 
 
 

Casa da Criança Vorming moederschap. Voeding. 200 kinderen tussen 3 
maanden en 10 jaar oud  

28.474 

Brazilië/Salvador de 
Bahia/Tancredo Neves 

Ceifar 
 

Onderwijs. Beroepsopleiding. 
Gezondheidszorg 

De armen van de favela 
Tancredo Neves. 

7.701 

Brazilië/Salvador de 
Bahia/Pernambuès 

PEC Mundo Livre Informele opleiding. 
Voedingsadvies. 
Gezondheidszorg 

Kansarme jeugd uit 
verarmde wijk.  

4.352 

Mexico/Oaxaca/Pochutla en 4 
dorpen 

La Casa Oaxaquena Onderwijs en recreatieve 
activiteiten. Steun aan 
coöperaties. Schoolsponsoring.  

Kinderen uit 4 
geïsoleerde dorpen. 
Gevangenen en hun 
families. De 
coöperatieve. 28 
jongeren waarvan 3 aan 
de universiteit 

13.630 
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E. Overzicht van de in 2009 ondernomen acties in de partnerlanden van KDW 

KDW focust op 2 types van activiteiten: de financiering van partners in landen van het Zuiden 
enerzijds en ontwikkelingsvorming in België anderzijds. 

Door middel van partnerfinanciering bevordert KDW de sociaal economische en de sociaal 
culturele ontwikkeling en de versterkt de aanwezige capaciteit in deze landen. 

Inleiding 

 
ETM/KDW ondersteunt en voert acties voor duurzame ontwikkeling in het Zuiden op volgende 
gebieden:  

• Onderwijs en technische opleiding: beroepsonderwijs, lerarenopleidingen en informele 
opleidingen  

• basisgezondheidszorg 
 

met speciale aandacht voor meisjes en jonge vrouwen. 
 
ETM/KWD houdt voor haar acties rekening met volgende criteria:  

• gelijkheid tussen jongens en meisjes 
• een integrale aanpak 

 
In de volgende pagina’s stelt ETM/KDW u per land een aantal projecten voor die de realiteit van 
de ontwikkelingssamenwerking aantoont, de diversiteit en de banden die op deze wijze gesmeed 
worden met het sociale middenveld. Het gehanteerde criterium om deze 9 partnerlanden uit te 
kiezen was er een van budgettair belang. De selectie van deze landen was namelijk gebaseerd op 
de steun die hen verleend werd in 2009, een budget hoger dan 15.000 €. 
 
Wat de weerhouden voorbeelden betreft, deze werden gekozen om te getuigen van het brede 
actiespectrum van onze partners van het Zuiden. 
 
De Democratische Republiek Congo was in 2009 het belangrijkste partnerland van KDW, zowel 
wat betreft het volume aan de activiteiten als aan de toegewezen middelen, en vertegenwoordigt 
een budget van 507.867,63 €. 
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D.1. Acties en partners in Azië 

 
Filippijnen: bescherming van kinderen in extreem kwetsbare omstandigheden  
 
In de Filippijnen leven miljoenen kinderen in moeilijke omstandigheden. Het gaat hier om 
straatkinderen, werkende kinderen, kindverslaafden, kinderen in de prostitutie of in de 
gevangenis, enz. Sinds 15 jaar al, steunt KDW het beschermingsprogramma in Manilla van haar 
Virlanie Foundation. 
 
Virlanie Foundation tracht deze kinderen te helpen d.m.v. speciale programma’s op maat 
gemaakt voor de noden en behoeften van kinderen die in deze situaties verkeren. Het doel van 
deze programma’s is het creëren van een beschermde omgeving waarin de kinderen zich 
geborgen voelen en ze minimaal blootgesteld worden aan alle vormen van misbruik en uitbuiting.  
 
De steun van ETM/KDW aan deze partner bedroeg in 2009 161.147 €. 
 
Deze financiële steun werd toegekend aan projecten op volgende gebieden:  
 

• Financieren van de werkingskosten voor 2 van de 12 opvangtehuizen voor gezinnen 
« Jade » en « Elisabeth Home ». 

• Sponsoring van tientallen kinderen voor het volgen van basis- en secundair onderwijs.  
• Gezinsprogramma in Payatas, op de afvalberg ten noorden van Manilla t.v.v. 35 gezinnen 

die leven van het inzamelen van vuilnis. Het betreft hier een luik onderwijs, vorming 
m.b.t. gezondheidszorg en voedingsadvies 

• Steun aan de informele school Magellan 
• Slachtofferhulp naar aanleiding van de tyfoon Ondoy.  
• Steun aan projecten van Belgische vrijwilligers werkzaam in Manilla in centra van Virlanie. 
 

 
Kind van voddenrapersfamilie in Payatas, Filippijnen 
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Vietnam: Inclusief onderwijs in Ho Chi Minh Stad 
 
 
KDW steunt haar Vietnamese partner « Education for Development » sinds 8 jaar.  
 
Education for Development (EFD) is een internationale organisatie die met Vietnamese partners 
samenwerkt om diensten ten behoeve van kansarme kinderen te verbeteren en verder te 
ontwikkelen. EFD ontstond in 1996 in Ho Chi Minh Stad door toedoen van Koen Van Acoleyen en 
Sébastien Barmaz. Hun oorspronlijk doel was kinderen een kans tot onderwijs te bieden door ze 
in de straat Engels aan te leren. Sindsdien is de organisatie uitgegroeid tot  een dynamische 
multiculturele groep van loontrekkenden en vrijwilligers.  
 
EFD onderging de afgelopen jaren ingrijpende veranderingen. De programma’s werden 
uitgebreider waardoor onze bijdrage meer gespecialiseerd werd. De belangrijkste verandering 
was de geleidelijke afschaffing van de rechtstreekse deelname aan de oprichting en het beheer 
van projecten voor kansarme kinderen. Het is de vaste overtuiging van EFD at de Vietnamese 
diensten voor kansarme kinderen door Vietnamese organisaties geleverd en beheerd moeten 
worden. De interne structuur van EFD is uitgegroeid tot een structuur die deze waarde van 
autonomie van de locale bevolking reflecteert en zodoende worden deze programma’s nu door 
Vietnamese medewerkers beheerd.   
 
EFD vindt dat verdere ontwikkeling door Vietnamezen moet worden doorgevoerd en steunt deze 
locale partnerorganisaties op de 2 vlakken waar de behoefte het grootst, namelijk bij vorming en 
financiering.  
 
De financiële steun aan deze partner bedroeg in 2009 15.965 €.  
 
De middelen werden toegewezen aan het programma van inclusief onderwijs t.v.v. kansarme 
kinderen en kinderen met een handicap. Het doel is deze verwaarloosde kinderen een kans te 
bieden om te integreren in een formeel onderwijssysteem dat van goede kwaliteit is. Een klein 
daal van de fondsen werd gebruikt om de algemene administratieve kosten van de Vietnamese 
organisatie te dekken.  
 
Belangrijkste projecten in India: achtergrond  
 
Welvaart en armoede 
 
De kolossale structuur van het subcontinent India, waar 1.600 talen worden gesproken en 
ontelbare goden vereerd, ken een explosie in de economische groei door de belangrijke 
ontwikkeling van moderne technologieën en dit heeft als gevolg dat dit land zich weldra tot een 
supermacht mag rekenen dat kan wedijveren met de rijkste landen ter wereld.   
 
Een parallelle ontwikkeling is de stijgende armoede en ongelijkheid. 9 op 10 van de 457 miljoen 
werknemers verdient minder dan 0.5€ per dag. De totale alfabetisering bedraagt 60%. India 
heeft het grootste aantal seropositieve wereldwijd en 46% van de kinderen jonger dan3 jaar is 
ondervoed.  
 
Dalits 
 
Ook gekend als de onaanraakbaren, verschoppelingen of harijans, leven Dalits in het huidige 
kastensysteem nog steeds uitgesloten. Hun elementaire rechten worden dagelijks geschonden. 
Ze zouden met 167 miljoen zijn, verarmd, uitgesloten, beroofd van rechten en het 
rechtssysteem. 
De term Dalit betekent gebruiken, gemalen, vertrappeld. Officieel werd het kastenstelsel 
afgeschaft toen India in 1947 onafhankelijk werd, maar in werkelijkheid is dit helemaal niet het 
geval. Men merkt vandaag nog ‘ de onaanraakbaarheid’ in vele domeinen.  
 
Hierbij enkele voorbeelden:  

• Overheidsdiensten: Dalits moeten apart zitten in scholen. Zij hebben geen toegang tot 
sommige locale overheidsdiensten. Zij hebben geen toegang tot drinkbaar water.  
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• Op de markt: zij mogen hun producten niet te koop aanbieden op de markt  
• Op het werk: de lonen van Dalits liggen automatisch lager dan die uitbetaald aan de rest 

van de bevolking. Vaak werken zij langere dagen en zijn ze slachtoffer van verbaal en 
fysiek geweld.  

• Religie: meer dan de helft van de Dalits krijgt geen toegang tot de hindoetempels  
• Dalits vrouwen: zij zijn slachtoffer van discriminatie op grote schaal en zijn blootgesteld 

aan verscheidene vormen van geweld van mensen die behoren tot de dominante kasten.  
 
S.I.S.P. ten zuiden van Kerala: steun aan de armsten der armen  

 
Dit project wordt geleid door een Belg geboren te Mechelen en is gericht op probleemjongeren in 
het gebied ten zuiden van Kerala. Deze partner bezocht in mei de kantoren van KDW en KDW 
medewerkers bezochten hen in november 2009.  
 
Activiteiten van de vereniging Sebastian Indian Social Projects: 
 
Huiswerkbegeleiding, inhaalcursussen voor 14-15 jarige drop-outs die de school opgaven, 
technische opleiding en beroepsonderwijs die onbestaande zijn in staatsscholen hoewel er een 
extreme nood aan is, schoolbusvervoer ten dienste van kinderen die te ver wonen, 
maatschappelijk werk bij de armen en micro krediet aan voor vrouwen, hulp bij het zoeken naar 
werk.  

 
Free Education Centre (Kovalam): +/- 100 leerlingen tussen 8 en 18 jaar  
 
De leerlingen krijgen hier naast gratis onderwijs een snack bij aankomst en een middagmaaltijd. 
De theoretische lessen worden ’s ochtends gegeven en in de namiddag is er gelegenheid tot het 
volgen van artistieke en creatieve lessen. Het is de enige school in de hele regio waar meisjes en 
jongens niet worden gescheiden.  
 
KDW draagt niet bij tot de salarissen van leerkrachten werkzaam in de lokalen van SISP. Zij 
draagt wel bij tot de variabel kosten van de schoolbus en sponsort gedeeltelijk de studiebeurzen 
voor jongeren die na een verblijf bij SISP gere-integreerd werden in het officiële onderwijsnet, 
m.n. de Indiase openbare school. 
 
De school dient ook als opleidingscentrum voor tieners. Er worden ‘s avonds inhaallessen 
gegeven aan studenten die problemen hebben in de openbare scholen. De steun die werd 
verleend aan dit project in 2009 bedroeg 40.339 €. 
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Bosco, Bangalore: begeleiding van straatkinderen 
 
Breads overtuigt niet alleen door zijn inzet maar ook door zijn professionaliteit op het niveau van 
bescherming van en het opkomen voor de straatkinderen. Breads stelt zichzelf regelmatig in 
vraag, maakt balansen en verslagen m.b.t. de te volgen methode en de beschikbare middelen; 
sensibilisering van de bevolking, lobbying bij overheid (o.a. vormingsseminaries voor politie) voor 
het welzijn van de straatkinderen, vaak aanzien als criminele boefjes.  
 
Het project heeft tot doel het tot stand brengen van een vangnet voor kinderen. Opvoeders 
worden in groepjes de straat opgestuurd en doen daar aan monitoring van de straatkinderen op 
strategische punten. Zij merken nieuwkomers op en zoeken oplossingen op maat voor elk kind. 
Men tracht om het kind terug in het gezin onder te brengen.  
 
BREADS heeft een dubbele activiteit: aanwezigheid op straat en rehabilitatie  

• Aanwezigheid op straat:  
Teams van 19 opvoeders, bijgestaan door 150 vrijwilligers, verspreid over 7 strategische punten 
in de stad, merken elke nieuwkomer in de straat op. Door deze aanwezigheid worden de 
straatkinderen behoed voor mensonterende ervaringen en wordt er gewaakt over een re-
integratie in het gezin of een omkaderende structuur.  
 

• Rehabilitatie: 
De re-integratiecentra, 8 met de open huizen inbegrepen, hebben tot doel de opgevangen 
kinderen op sociaal, cultureel, opvoedend en spiritueel vlak en bij hun fysieke ontwikkeling te 
begeleiden. Elk centrum biedt de kinderen een aangename constructieve leefomgeving waarin zij 
zich kunnen ontwikkelen tot een volwaardige actieve burger in de maatschappij.  
 
Naast de 19 opvoeders hebben vele vrijwilligers zich geëngageerd in dit project, ten einde de 
aanwezigheid op straat te verzekeren. Door hun affectie voor en hun ervaring met kinderen 
dragen deze vrijwilligers verhogen zij de motivatie van de kinderen en dragen zo toe tot acties 
die op lange termijn gerealiseerd kunnen worden.  
Daarnaast wordt de samenwerking tussen andere organisaties, de ONG en de publieke 
instellingen verder ontwikkeld opdat de locale gemeenschappen, de winkeliers, hotels en 
bedrijven, de locale autoriteiten, de ouders van de betrokken kinderen verder zouden betrokken 
worden met tot doel een uiteindelijk zorgzame Indiase maatschappij die instaat voor de veiligheid 
en de rechten van deze kinderen;  
Dit aspect van het project beoogt duurzame resultaten en gevolgen van de acties. Het beoogt 
tevens dat vermeden wordt dat nog meer kinderen hun familie zouden verlaten om uiteindelijk in 
situaties te belanden waarin ze blootgesteld worden aan misbruik door volwassenen (seksueel 
misbruik, kinderarbeid, kinderhandel, enz.) 
 

Het totale bedrag van onze steun in 2009 bedroeg 16.761,50 €. De belangrijkste conclusie is dat 
door deze aanwezigheid op straat het aantal kinderen dat geholpen werd aanzienlijk is gestegen.  
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D.2. Acties en partners in Afrika  

 
DR Congo, Noord Kivu, Goma: « INUKA, Sta op en ga door! »  
 
INUKA is een project dat een kans wil geven aan jongeren die enkel oorlog gekend hebben om 
hun toekomst weer in de hand te nemen. Jonge vrouwen en meisjes in het bijzonder, waren 
getuigen en slachtoffer van wreedheden.  
De doelgroep van het project INUKA zijn meisjes en jonge vrouwen, kwetsbaar en verworpen, uit 
hun familie gesloten, ontheemd of wees, alsook hun broers en zussen.  
 
Doelstellingen 
De algemene doestelling van het project INUKA is bij te dragen aan de bevordering van vrede en 
nationale verzoening in de regio van De Grote Meren. INUKA wens door haar acties de recente 
oprichting van een rechtstaat in de DR Congo te ondersteunen. 
De specifieke doestelling van het project is het leiden naar zelfstandigheid van meisjes en hun 
zusters en broers met het oog op hun re-integratie in het gezin, in de gemeenschap, promotor 
van vrede. 
De verbetering van de levensomstandigheden, de verzoening met de familie en het stimuleren 
van de communautaire integratie dragen bij tot een nationale verzoening en bevorderen de vrede 
in de regio. Het is in deze context dat de re-integratie van de kinderen, getroffen door conflicten, 
als een vredesactiviteit dient gezien te worden 
 
Activiteiten 
 

1. Begeleiding tot zelfstandigheid 
Een opvanghuis ad interim in Goma bestaat uit 6 kleine huisjes waar kinderen met broers en 
zussen ondergebracht zijn. Elk huisje heeft een ‘gezinshoofd’ en alle kinderen hebben taken en 
verantwoordelijkheden aangepast aan hun leeftijd en capaciteiten. De jongeren worden omkadert 
door opvoedsters die hen helpen om weer op te staan en te evolueren naar een zelfstandig 
(opvolging van dagelijkse organisatie, opvolging schoolprestaties, gezondheidszorg, goede 
huishouding, keuken, hygiëne). De periode van verblijf tot een zelfstandig leven duurt gemiddeld 
8 maanden. 
 

2. Re-integratie, promotor van vrede 
Parallel werkt een sociaal team aan het in kaart brengen van het verleden van de kinderen om 
hen zo toe te laten hun geschiedenis te ontdekken en zodoende een eigen identiteit te vinden. 
Stappen worden gezet om de familieleden te vinden, pogingen tot familiale verzoening 
ondernomen en jonge meisjes en hun broers en zussen worden in de mate van het mogelijke 
uiteindelijk gere-integreerd. Sommige wezen die in staat zijn voor zichzelf te zorgen, worden 
begeleid tot een zelfstandige integratie  in de gemeenschap. Door deze kinderen een plaats te 
geven in hun familie of de gemeenschap worden ze boodschappers van vrede en verzoening.  
 
Tot op heden, is INUKA werkzaam in Goma, Kibumba, Rutshuru, Kitshanga, en Bunia regio 
die in het bijzonder getroffen werd door oorlog. Het betreft hier de gezinnen waarin de kinderen 
moeten terugkeren en die tijdens de oorlog hun schaarse bezit verloren zijn en in armoede leven. 
Afhankelijk van hun levensomstandigheden genieten de kinderen en hun families financiële steun 
m.b.t. onderwijskosten en gezinsinkomen.  
 

3. Integratie in de samenleving als promotor van de vrede 
De opvoeding van kinderen ligt in de Congolese traditie niet alleen bij de naaste familie, maar ook 
bij de verre familie en zelfs de hele gemeenschap. INUKA wil een nieuwe dynamiek 
teweegbrengen in de globale jeugdgemeenschap. In deze context en met het doel van re-
integratie in de gemeenschap worden andere kwetsbare jongeren en hun familie gesteund. Over 
welk type steun wordt beslist in overleg met de locale autoriteiten die de prioriteiten vastleggen. 
INUKA wil breken met de dynamiek van subsidiëring en uiteindelijk een dynamiek van duurzame 
ontwikkeling. De aard van verleende steun is uiteindelijk bedoeld om mensen in staat te stellen 
op lange termijn voor zichzelf te zorgen. Het is in deze geest dat INUKA groot belang hecht aan 
de deelname en betrokkenheid van de jongeren, de familie en de hele gemeenschap. Het gaat er 
uiteindelijk om dat iedereen “opstaat en vooruit gaat”.  
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Resultaten 2008 - 2009 
 
De kosten van het project bedroegen voor 2009 248.911,75 €. 80% werd door DGOS en ETM 
gefinancierd, 20% door Fondation Jean-François Peterbroeck. Wij wensen hierbij iedereen 
nogmaals hartelijk te danken voor de verleende steun 
 
De geboekte resultaten voor 2008-2009 waren: 
 

1. Zorg en begeleiding tot zelfstandigheid voor jonge meisjes en hun broers en zussen 

2008: 71 
2009: 149 
In totaal 220 jonge meisjes, broers en zussen 
 
2. Re-integratie van  jonge meisjes en hun broers en zussen 

2008: 71 en 326 kinderen extra 
2009: 115 en 169 kinderen extra 
In totaal 186 jongeren, voornamelijk meisjes hun broers en zussen, en 495 extra kinderen  
Het aantal re-integraties ligt hoger dan het aantal door INUKA opgevangen kinderen omdat 
zij ook kinderen uit andere centra re-integreren.  
 

3. Scholing van de zorgkinderen, de gere-integreerde en andere kwetsbare kinderen onder de 
hoede van een pleeggezin of de gemeenschap.  
Juli 2008: 2.976 
Eind 2009: 2.226 (waarvan 561 eenmalige steun voor het schooluniform)  
In totaal werden 5.202 jongeren gesteund in onderwijs waarvan minstens 55% jonge 
meisjes bedroeg 
 
Verbetering van woonomstandigheden  

2008: 102 
2009: 95 (waarvan 52 gebouwde huizen) 
Een totaal van 197 huizen 
 

4. Landbouwsteun (agrarische toestellen en/of klein vee) uitgedeeld aan de kwetsbare families  

binnen de gemeenschap van de gere-integreerde kinderen. 
 2008: 358 gezinnen 
2009: 1900 gezinnen (9878 begunstigden) 
In totaal werd steun verleend aan 2258 gezinnen 
 
Deze grote verschillen zijn voornamelijk te wijden aan het bestaan en het gebrek aan 
veiligheid in de betrokken zones 
 

5. Vredesopvoeding: deelname aan demonstraties, conferenties ea.   

Geschoolde opvoeders: 42 

2008: 36 
2009: 6 
Opgeleide kinderen: 425 kinderen + 1.667 indirecte begunstigden  

2008: 215 
2009 : 210 (+1 .667 indirecte begunstigden van de vredesactiviteiten) 
Begunstigden van culturele- en sportactiviteiten 

2008: 1.058 
2009: 1.948 directe en 33.683 indirect 
Totaal van 3.006 directe begunstigden en 33.683 indirecte begunstigden 
 
6. Opgeleide communautaire referentiepersonen  

2008: 9 
2009: 3 
Een totaal van 12 opgeleide communautaire vrijwilligers versterkt door extra 12 vrijwilligers 
die door andere donor gesponsord worden.  

 
INUKA schat dat in 2009 meer dan 33.000 mensen indirect van de verleende steun hebben 
genoten.  
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Familiehereniging in Kibumba              Levensomstandigheden in Rutshuru 

 
Einde 2008, begin 2009 is KDW uitzonderlijk tussengekomen door duizenden gezinnen steun te 
verlenen die het oorlogsgebied rond Rutshuru en Masisi ontvluchtten. Deze actie werd mogelijk 
gemaakt door de steun van onze partner EALE – Congo en Don Bosco Centrum te Ngangi.  
 
Er werd een noodhulpactie gevoerd t.v.v. duizenden in Goma neergestreken vluchtelingen.  
Het budget voor dit project bedroeg 194.741,38€ en werd volledig door DGOS gefinancierd.  
 

 

Interview met Prime Bigirindavyi, verantwoordelijke en coördinator van het project 

« INUKA » te Goma, DR Congo: 

 
KDW: Wat betekent ontwikkeling voor u? 
Voor mij is ontwikkeling een systeem ter bevordering van het delen van kennis en middelen tussen de 
landen van het Noorden en die van het Zuiden, met als doel de grote ongelijkheden te verminderen bij 
de bevolking. 
 
KDW: Waarom bent u actief bezig ten voordele van ontwikkeling? Vanwaar uw engagement? 

Ik ben actief bezig met ontwikkeling om mijn bijdrage te leveren aan de verbetering van de 
levensvoorwaarden van kwetsbare mensen omwille van interetnische conflicten in de landen van de 
grote meren (Burundi, Rwanda en Congo). Het revolteert me dat de landen uit het Noorden alsmaar 
rijker worden, terwijl die van het Zuiden alsmaar armer worden. De ongelijkheden worden moeilijk te 
verdragen en monden vaak uit op dwang en overheersing. De levensvoorwaarden verbeteren dankzij 
schoolonderwijs, steun met betrekking tot bouwmateriaal, tot landbouw en veeteelt..., geeft aan 
wanhopige mensen de kans om beter te worden, om vooruitgang te maken en op een betere toekomst 
te hopen 

 
KDW: Op welk moment was uw samenwerking met KDW het sterkst? Waarom koos u dit 

moment? 

Ik zou twee sterke momenten kunnen aanhalen i.v.m. mijn samenwerking met KDW: vooreerst heeft 
deze aan Maison Shalom de kans gegeven om culturele en sportieve activiteiten te financieren om op die 
manier de bevolking te verenigen rondom thema's als vergiffenis, vrede, tolerantie, vreedzaam oplossen 
van conflicten en vreedzame cohabitatie. Dit was gedurende de naoorlogse periode volgend op de 
democratische verkiezingen van 2005 in Burundi. Daarbij is het dankzij KDW dat het project INUKA, 
pilootproject van de vzw « En Avant les Enfants Congo » een financiering kreeg van het Ministerie van 
Buitenlandse Zaken en van de Belgische ontwikkelingssamenwerking voor de jaren 2008-2009. Dit 
project omvat een re-integratieprogramma voor de kinderen, ter promotie van de vrede in het Oosten 
van de Democratische Republiek Congo. 

 
KDW: Wat verheugt u het meest in de wereld of, andersom, wat verontwaardigt u het meest? 

Wat mij verontwaardigt in de wereld is dat de kloof tussen de ontwikkelde landen en de 
ontwikkelingslanden alsmaar groter wordt. Wat mij verheugt, is dat de bewustwording steeds groter 
wordt bij zekere Westerse verenigingen of NGO 's -zoals KDW - om deze toestand te verbeteren door 
meer steun te verlenen aan kwetsbare mensen uit de landen van het Zuiden, met als gevolg de 
vermindering van de werkloosheid en van de spanningen bij de bevolking. 
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DR Congo, Kinshasa: Hoop voor straatkinderen 
 
De vzw PECS, acroniem voor  “Pont d’Entraide pour la Chaîne de Solidarité” (brug van steun voor 
een keten van solidariteit) ontstond officieel in februari 2005 in Kinshasa.   
 
Haar doestellingen zijn: 

� Re-integratie van straatkinderen in sociale leven 
• in het gezin van herkomst 
• in een pleeggezin 
• in daartoe opgerichte opvangtehuizen 

   
� Deze kinderen toegang tot onderwijs te verlenen en ze een beroepsopleiding te 

verschaffen  
� Hulp bij medische zorgen, voedingsadvies voor kinderen  
� Families begeleiden om weer zelfstandig te functioneren  

 
De 26 kinderen die in het opvangtehuis Bongisa de Binza Ozone werden ondergebracht zijn 
tussen 9 en 17 jaar oud. Ze genieten allemaal onderwijs of volgen een beroepsopleiding. 
 
De kinderen worden dagelijks begeleid door 2 loontrekkende opvoeders en door een kok die dicht 
bij deze kinderen staat. Er wordt een permanentie verzekerd en dit geeft een familiale sfeer. De 
opvoeders betrekken de kinderen bij huishoudelijke taken en het netjes houden van het huis.  
 

                 
Wij eten in ons huis                                                        Folkloristische dans 

 

Dankzij een talent van één van de medewerkers, werden de culturele activiteiten uitgebreid met 
volksdansen. Dit is een uitstekend uitdrukkingsmiddel waardoor de kinderen helemaal open 
kunnen bloeien.  
 
Deze IGP worden door leden van PECS geïnitieerd om zo de kinderen te betrekken om uiteindelijk 
een betere financiële autonomie te bereiken.  
 
Na enkele mislukte pogingen verschillende Inkomensgenererende projecten op te starten, werd 
nu gestart met volgende acties, die weinig financiële middelen en de betrokkenheid van de 
kinderen vereisen: verkoop van drinkwater, productie van zakjes voor gsm’s. Deze IGP worden 
stilaan winstgevend; ook de volksdansvoorstellingen leveren nu een inkomen aan de vereniging.  

 

       
Van 15 tot 25 juli 2009 werd een tweede maal een zomerkamp georganiseerd in het Centre 
Mvuma in de gemeenste van Mont Ngafula. De NGO CHERO (Centre d’Hébergement (Camp 
Luka)) en PECS stuurden in totaal 104 kinderen van wie 28 meisjes naar dit zomerkamp om er 
gedurende 10 dagen van een vakantie te genieten.  
 
Er werd een videoreportage gemaakt van dit zomerkamp door een medewerker van PECS die aan 
één van de kinderen muziekles geeft.  
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Voor het eerste in het water spelen!    Spelenderwijs leren 

                 
 
 
Een vrijwilliger van PECS, woonachtig in België, is ter plaatse een bezoek gaan brengen van 
augustus tot oktober 2009. Dit liet toe zich een beeld te vormen van de bestaande vorderingen in 
het opvanghuis en de activiteiten hernieuwd te starten.  
 
De ONG leden treffen zich maandelijks ter plaatse om de het project te evalueren, de problemen 
te analyseren en ze op te lossen. Bovendien wordt er elke maandag een technische vergadering 
gehouden in het huis Bongisa om zodoende het dagelijkse beheer te verzekeren.  
Medewerkers en vrijwilligers van de vzw brengen controlebezoekjes aan de scholen, in de 
werkateliers en bij de families.  
 
De totale steun aan dit project bedroeg in 2009 19.921,50 €. Het werd mede gefinancierd door 
de Belgische Loterij voor een bedrag van 11.518,50 € in 2009. Het resterende bedrag kwam van 
eigen fondsen.  
 
DR Congo, Bandundu: Hulp aan de armsten van het bisdom Idiofa 

 
We werken sinds 2007 samen met de vereniging Equipe Beto Sadisana die een directe hulp biedt 
aan 40.000 mensen en ongeveer 400.000 mensen op indirecte wijze. De doelstelling van de 
projecten die door deze Congolese organisatie worden geleid, is een permanente vorming van de 
mensen op het terrein die in de klamboe leven.  
 
De voornaamste geanticipeerde resultaten zijn:  

- De goede werking van de vereniging E.B.S. en de vormingen in volgende domeinen: 
agrarisch, voedingsadvies, gezondheidszorg enz. 

- optimale omstandigheden bieden voor de geboorte van 10-11.000 kinderen dans (47 
materniteiten in de brousse worden a.h.v. zonnepanelen verlicht) 

- Productie van duizenden maniok  
- Productie van uitgekozen zaden: soja, maïs, bonen, rijst, …  
- Verbetering van bestaande groetengewassen  
- Verbetering van zicht voor 1200 personen 
- Alfabetisering, vooral van vrouwen 
- Gezondheidszorg enz.  
 

Er is in dit gebied geen noemenswaardige bestaande structuur. De regio van Idiofa is het arme 
kindje in de hele staatsorganisatie en lijdt niet in het minst onder de herinnering aan de opstand 
van de Mulele en de verschrikkelijke onderdrukking ervan door Mobutu.  
 
Geen wegen, geen elektriciteit, geen vliegtuigen, m.a.w. geen transport.  
 
De steun aan dit project verleend in 2009 bedroeg 7. 629 €, een bedrag dat bijdroeg tot de 
afronding van de bouw van geschikte gebouwen alsook tot de aanschaf van een 4x4 voor de 
verplaatsingen van het lokale team. 
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Oeganda, Kampala: project van familiale hereniging en socio-professionele integratie 
van 400 straatkinderen en kwetsbare jongeren.  
 
Dit project wordt geleid in samenwerking met de vereniging  Uganda Children’s Centre (UCC), te 
Kampala, en wordt mede door  DGCD voor 80% gefinancierd en  voor 20% door eigen fondsen.  
 
Einde 2009 werd dit project volledig gerealiseerd, m.a.w. 400 kwetsbare straatkinderen werden 
in Kampala begeleid met het oog op familiale hereniging en op socio-professioneel gebied 
 
Een bezoek terplaatste in oktober 2009 bevestigde de goede resultaten die in het kader van dit 
project werden geboekt 
 
De doelstelling werd bereikt door het boeken van volgende resultaten: 
 

1- De bouw van een onthaalcentrum met een capaciteit voor onderkomen van 50 kinderen en 
feit dat het nu volledig operationeel is.   

2- 137 kinderen werden tijdelijk ondergebracht in het UCC centrum en 78 kinderen werden  
permanent herenigd met hun familie of geplaatst in een pleeggezin 

3- 261 jongeren volgden een beroepsopleiding en worden begeleid bij het vinden van werk. 
83 jongeren die de eerste cyclus van de opleiding volgden hebben reeds werk gevonden.  

4- 428 jongeren werden gevoed, kregen medische zorg en namen deel aan socio-culturele 
activiteiten in het centrum. 

5- De locale gemeenschappen werden gesensibiliseerd voor de levensomstandigheden en de 
rechten van de straatkinderen a.h.v. 2 workshops die de organisatie 2 maal per maand 
organiseert met en bereik van 2255 mensen.  

 

 
Naaiatelier. Een van de zes beroepsopleidingen in het centrum van UCC. 

 
 
Het centrum werd officieel ingehuldigd tijdens het bezoek van de secretaris van KDW en de leden 
van de Belgische partnerorganisatie vzw “Maison des Enfants du Monde “ in oktober 2009, in 
aanwezigheid van de Belgische ambassadeur Dhr. Marc Gedopt.  
 
De steun aan dit project bedroeg in 2009 129.184,22 €. 
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D.3. Onze acties en partnerschappen in Latijns-Amerika 

 
Brazilië: onderwijsproject ten voordele van 460 kinderen tussen 3-7 jaar oud, 
omkaderingspersoneel en de hele gemeenschap  
 
Steun aan de kleuterscholen van priester Jacques Theisen. Natal, Rio Grande do Norte, 
Brazilië. 
 
Voorgeschiedenis: Priester Jacques Theisen (priester Tiago) kwam in 1968 op 38jarige leeftijd 
aan in Brazilië. Hij werd er geconfronteerd met extreme armoede en ellende in de noordelijke 
buitenwijken van Natal. Onverharde wegen, geen elektriciteit noch stromend water. 
Nadat hij de meest dringende noden van de arme bevolking had geïnventariseerd, richtte hij heel 
snel ambulante medische centra op samen met tandartskabinetten, groepen voor moeders en 
jongeren. Hij sensibiliseerde de bevolking voor hun rechten en hun plichten.  
 
Tijdens deze missie realiseerde hij zich dat de kinderen niet naar school gingen en geen enkele 
educatieve oriëntatie hadden. Zich bewust zijnde dat deze kinderen in de realiteit uitgesloten 
werden van het sociale leven doordat ze geen opvoedingsondersteuning genoten, besloot hij 
kleuterscholen op te richten en zodoende aan de basis te beginnen door deze kinderen een 
structuur tot een menswaardig leven aan te bieden. 
 
Priester Tiago ondernam deze sociale actie als referentie voor zijn evangelisatie, zich zeer goed 
bewust zijnde van de noodzaak van onderwijs voor de toekomst. Door het ontwikkelen van de 
capaciteiten en het potentieel van deze kinderen is zijn bijdrage tot het openen van een nieuwe 
wereld aanzienlijk. Dat is hoe in de loop van de voorbije 38 jaar in Brazilië 34 kleuterscholen 
werden gebouwd. Deze scholen verwelkomen jaarlijks 2.000 kleuters tussen 3 en 6 jaar en 
verschaft hen een aanzienlijk verbeterde levenskwaliteit.  
 
Sinds het begin van dit sociaal- en educatief project werden al 37.000 kinderen gevormd. De 
onbeperkte inspanningen met betrekking tot het verschaffen van beter onderwijs door diegenen 
die zich inzetten voor de gemeenschap van de noordelijke sloppenwijken van Natal, hebben 
geleid tot positieve resultaten. Dankzij jarenlange toewijding hebben jongeren die ooit begonnen 
in een kleuterschool van priester Tiago later universitaire studies met succes beëindigd. 
Verschillende onder hen betrekken nu een priesterlijke functie. Nonnen, artsen, verpleegsters en 
leraren werken nu voor diezelfde kleuterscholen.  
 
Door de bevolkingsexplosie in de Noordzone, werd deze uit noodzaak in 6 parochies verdeeld. De 
parochie Santa Maria Mâe behield 3 kleuterscholen, namelijk Pinoquio, Cravina et Bem-Me-
quer, waar 460 kinderen gevormd worden dankzij de hulp van honderden Belgische vrienden 
waaronder velen afkomstig uit de regio van Namen, geboortestreek van priester Tiago.   
 
Werking: 
 
De kleuterscholen beheerd door priester Tiago, bieden vele diensten en programma’s aan en 
werken als volgt: 

• Voedingsprogramma voor alle kinderen: bij aankomst een glas melk en koekje en aan het 
einde van de dag een evenwichtige maaltijd.  

• Onderwijsprogramma en alfabetisering, gebaseerd op theorieën van bekende pedagogen 
zoals Paulo Freire, Jean Piaget, Decroly, Montessori, Freinet ea. 

• Recreatie. 
• Buitenschoolse cursussen  
• Muziekles 
• Wekelijkse pedagogische vergaderingen van de leerkrachten 
• Maandelijkse oudercontact of met de voogd van de kinderen 
• Pedagogische werkweek voor leerkrachten tijdens maand januari. 
• Herdenkingsfeestdagen met geschenkjes en snacks ter gelegenheid van Kerstmis, Pasen, 

Moederdag, Vaderdag en de dag van het kind.  
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 Kinderen die “de dag van de 
Indiaan” vieren.  

De kleuterscholen bieden dagelijks een evenwichtige maaltijd aan 460 kinderen. Voor velen 
betekent dat die dag de enige maaltijd.  
 
Deze kleuterscholen hebben inderdaad invloed omdat ze de kinderen uit de armste gezinnen 
bereiken. Een van de toelatingsvoorwaarden is dat het gezin over maximum 1 inkomen beschikt 
gelijk aan het officiële Braziliaanse minimumloon, namelijk niet hoger dan 125 € per maand.  
 
De leerkrachten en koks worden betaald door de staat. Een groot deel van de fondsen garandeert 
de maaltijden voor de kinderen. Een ander deel dekt de onderhoudskosten van de studenten die 
willen en mogen verder studeren, meestal om op hun beurt hun gemeenschap te dienen. En ten 
slotte wordt het geld ook aangewend om het bestaande materiaal in de kleuterscholen te 
onderhouden en indien nodig te hernieuwen.  
 
De verleende steun in 2009 bedroeg 20.000 €. 
 
Brazilië, São Paulo, Ribeirão Preto: bescherming van kleine kinderen in Casa da Criança 
Santo Antônio 
 

Het opvangtehuis Casa da Criança Santo Antonio verwelkomt dagelijks ongeveer 250 kwetsbare 
kinderen tussen 0 en 10 jaar oud en biedt hen onderdak, voeding, onderwijs en geborgenheid. 
Deze kleinen kinderen komen allemaal uit extreem arme gezinnen of van kindmoeders.  
Deze omgeving biedt aan moeders de gelegenheid om te gaan werken en aan de kinderen om 
zich te ontwikkelen, open te bloeien, op te groeien in een veilige omgeving. Het is een manier om 
deze risicogroep van kinderen te beschutten tegen de gevaren van een leven op straat, drugs, 
prostitutie, alcoholisme, misbruik ed.  
Door de vele overstromingen werden de gebouwen van het huis zwaar beschadigd en daarom ook 
gerestaureerd. Tijdens deze werken ontstond er ook een speelplein waar het aangenaam 
vertoeven is.  

De verleende steun in 2009 bedroeg 28.474 €.  
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F. Onze activiteiten in België 

 
Het opzet van onze activiteiten is met onbeperkte creativiteit in de ontwikkelingsvorming en de 
evolutie ervan, volgende doelgroepen te bereiken: 

• allereerst de jeugd van het secundaire onderwijs  
• de Belgische jeugd van het hoger onderwijs 
• het grote publiek 
 

Verschillende soorten activiteiten:  
• Sensibilisering, bewustwording en vorming van de doelgroepen m.b.t. de realiteit van de 

mensen in de ontwikkelingslanden (individuele- en groepsactiviteiten)  
• Jaarlijkse jongeren op het terrein met deze realiteit confronteren in het kader van 

projecten, inlevingsreizen en vrijwilligerswerk.  
 

Onze activiteiten in ontwikkelingseducatie 

 
Onze activiteiten m.b.t. ontwikkelingsvorming werden in 2009 beperkt vanwege onvoldoende 
financiële middelen en te weinig mankracht. Deze activiteiten worden namelijk door de fondsen 
van onze vereniging gefinancierd. 
Een belangrijke gebeurtenis had echter plaats in 2009: de organisatie van het evenement « Cool 
la Fontaine  » dat op 30 april 2009 in Brussel werd gehouden door en voor jonge en oudere 
Belgen.  
 
De avond was een groot succes: bijna 600 mensen genoten van het spektakel. Voor en na de 
show werd aan sensibilisering gedaan in samenwerking met onze Burundese partner – Maggy 
Barankitse van la Maison Shalom - en onze Zuid-Afrikaanse partner – Nana Kelly van de Cida City 
Campus. Diverse films werden vertoond en het grote publiek werd geïnformeerd over de 
mogelijkheden om als vrijwilliger in het buitenland stage te lopen bij één van onze 
partnerorganisaties in het Zuiden, waaronder de Filippijnen. 
 
 
Het sturen van jonge Belgische vrijwilligers naar de partnerlanden in het Zuiden:  
 
Elk jaar biedt KDW de mogelijkheid aan tientallen jongeren (+18) om bij partnerorganisaties in 
landen van het Zuiden vrijwilligerswerk te gaan verrichten. Twee partners zijn in het bijzonder 
vragende partij en zijn ook in de mogelijkheid om deze jonge vrijwilligers te ontvangen: 
 
Mexico: La Casa Oaxaqueña ontfermde zich over 2 Belgische vrijwilligers tijdens 2009. Zij 
werkten daar voor een periode variërend tussen 2 en 4 maanden.  
 
Filippijnen: Virlanie Foundation ontving 3 vrijwilligers tijdens 2009. Hun verblijf varieerde van 3 
weken tot 2 jaar.  
 
Voor hun vertrek worden deze vrijwilligers door ETM/KDW degelijk opgeleid: praktische 
informatie, informatie over het werk van de partners, over de plaatselijke cultuur, administratieve 
aspecten enz.  
 
KWD organiseerde tijdens de paasvakantie ook een humanitaire reis naar de Filippijnen voor de 
peetouders van de Filippijnse. Een groep van 8 personen bezocht gedurende 2 weken 
verschillende projecten van onze partner e Virlanie Foundation en had de mogelijkheid om 
zijn/haar petekind persoonlijk te ontmoeten.  

Onze publicaties 

 
KDW bleef haar tweemaandelijkse nieuwsbrief verspreiden met een oplage van meer dan 7.500 
in Brussel, Vlaanderen en Wallonië. Deze nieuwsbrief is gratis en wordt automatisch bezorgd aan 
elke donateur, hoe groot of klein de gift ook is.  
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Bezoek aan het RAC, Manilla april 2009 

 

Het « Reception And Action Center » is een « gemeentelijk onthaalcentrum » voor mensen die in 
de straten van Manilla leven. Het centrum bestaat uit: een directrice en een assistente, een team 
van sociaal werk(st)ers en « house parents », die het dagelijkse leven van de bewoners beheren. 
In werkelijkheid is dit onthaalcentrum een gevangenis, waarvan de bewoners echter niet 
beschuldigd worden van misdaden of strafbare feiten.  
De taak van het RAC bestaat erin om de bewoners, naargelang het geval, naar adequate 
gouvernementele centra te verwijzen: ontwenningscentrum, rehabilitatiecentrum, weeshuizen… 
De wachttijd kan lang zijn. Het merendeel van de bewoners zijn kinderen tussen 0 en 16 jaar.  
Lang geleden begon Virlanie met het verlenen van materiële steun aan het RAC: renovatie van de 
lokalen, uitbreiding van de gebouwen, installeren van sanitair… Menselijke hulp wordt verleend 
via de vrijwilligers. Hun taak bestaat er voornamelijk in om zich met de kinderen bezig te houden, 
de doelgroep van Virlanie. Ze organiseren er elke voormiddag sportactiviteiten en in de namiddag 
educatieve activiteiten. Bovendien maakt de relatie tussen de twee organisaties het soms 
mogelijk om kinderen van het RAC naar de onthaalhuizen over te brengen. Virlanie komt 
eveneens tussen op medisch vlak: het team controleert elke voormiddag de gezondheidstoestand 
van elke bewoner en verleent de nodige zorgen.  

 

Op een dag bezoekt ons groepje het RAC vergezeld van Dominique, voorzitter en oprichter van 
de stichting Virlanie. Het was zoals altijd een heel aangrijpend bezoek. De politie hield de laatste 
tijd veel razzia’s, en verplaatste ook massaal kinderen en families die zij op straat vonden, naar 
het platteland. Enkele vrijwilligers organiseren sportactiviteiten op de binnenplaats. 
We nemen een zwanger meisje van 17 jaar mee dat zichtbaar in een slechte 
gezondheidstoestand verkeert. We zullen haar brengen naar « Mother and Child », een specifiek 
tehuis van de stichting dat jonge moeders en hun kinderen opvangt, alsook verlaten baby’s... Een 
jonge mama van 18 jaar en haar baby van 2 maanden - in heel slechte gezondheid, stervend – 
op een bed zonder matras wordt ook meegenomen. De sociale werkster van Virlanie van dienst 
zegt ons dat ze wacht op het akkoord van de vader om de baby mee te nemen voor verzorging. 
Welke vader? Waar is die vader? Dominique maakt zich kwaad… Op de binnenplaats wachten 
talrijke mensen in de brandende zon. Ze hebben allerlei aandoeningen… zoals mentale 
problemen, kwetsuren, handicaps…Ik spreek met een oude gehandicapte vrouw. Ik schat haar 
rond de 70 jaar. Wanneer ik haar leeftijd vraag, glimlacht ze – met hier en daar een 
overblijvende tand – en vertrouwt me toe dat ze “slechts” 36 jaar is… 
 

 
 
Een deel van de groep begeeft zich binnen het gebouw van de MYRC1. Ik merk een algemene 
verslechtering op van de levensomstandigheden van de minderjarige gedetineerden; er is geen 
sprake meer van eten aan tafel… de mogelijkheden om te luchten op de binnenplaats werden 
eveneens beperkt. 

                                                
1 Manila Youth Reception Center 


