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Bijna alles wat u 

doet is onbelangrijk, 

maar het is erg 

belangrijk dat u het 

doet.

Mahatma Gandhi
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|  It’s a boy !
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Beste vrienden,

Deze maand werd precies 50 jaar geleden 
onze vereniging in Luik opgericht. 
Oorspronkelijk was het hoofddoel van 
de vzw om bij te dragen aan verbeterde 
landbouwtechnieken, en dus het 
verbeteren van de voedselzekerheid in 
de landen van het Zuiden. Geleidelijk 
aan werd de focus gelegd op onderwijs 
en opvoeding, met als voornaamste 
doelgroep de meest kwetsbare kinderen 
en jongeren, met speciale aandacht voor 
meisjes en vrouwen.
Het blijft onze overtuiging dat kinderen 
en jongeren de hefboom kunnen zijn om 
te komen tot duurzame ontwikkeling.
We zijn fier om de honderdduizenden 
kinderen en jongeren, en bij uitbreiding 
hun families, te hebben kunnen helpen, 
en om onze bijdrage aan de positieve 
evolutie in de menselijke ontwikkeling 
in het algemeen in de derde wereld van 
de laatste halve eeuw. En deze hulp was 
enkel mogelijk dankzij jullie loyale en 
genereuze solidariteit!
Helaas en alle hoopgevende en gunstige 
statistieken ten spijt, nam de honger in 
de wereld na decennia van verbetering, 
weer toe.
In 2016 leden 815 miljoen mensen honger, 
dat is 11 % van de wereldbevolking”, 
waarschuwt het VN-rapport “The state of 
Food Security and Nutrition in the World 
2017”. Ondertussen loert ook obesitas om 
de hoek…
Honger en ondervoeding zijn aanzienlijk 
erger op plaatsen waar conflicten 
heersen en waar organisaties zwak 
staan, en vormen een bedreiging 
voor de gezondheid van miljoenen 
mensen wereldwijd. Van de 815 miljoen 
mensen met honger leeft 489 miljoen in 
conflictgebied. In Azië lijden 520 miljoen 
mensen honger (11,7 % van de totale 
bevolking), in Afrika 243 miljoen (20 % 
en bijna 34 % voor Oost-Afrika) en 42 
miljoen (6,6 %) in Latijns-Amerika en de 
Caraïben.
De toename van honger, 38 miljoen meer 
mensen dan vorig jaar, is volgens de studie 
grotendeels te wijten aan de toename 
van gewelddadige conflicten en aan het 
klimaat gerelateerde gebeurtenissen.

De gevolgen van honger zijn onthutsend: 
ongeveer 155 miljoen kinderen van 
minder dan vijf jaar zijn te klein voor hun 
leeftijd en 52 miljoen zijn te licht voor hun 
lengte.

Ondertussen waarschuwt het rapport ook 
voor de ongeveer 41 miljoen kinderen 
die vandaag aan overgewicht lijden. 
Ook onder volwassenen is de toename 
van obesitas zorgwekkend. Vandaag zijn 
wereldwijd 641 miljoen mensen obees, 13 
% van alle volwassenen op de planeet.
Deze trends niet zozeer een gevolg van 
conflicten en klimaatverandering, maar 
van voedingsgewoonten die veranderen, 
en economische wijzigingen.
Het beëindigen van honger en alle vormen 
van ondervoeding is een ambitieus doel, 
maar wij geloven er sterk in. Als we onze 
collectieve inspanningen uitbouwen, 
zoals bijvoorbeeld ons consumptiegedrag 
aanpassen, en de onderliggende oorzaken 
aanpakken, kunnen we de toekomst van 
veel meer mensen en samenlevingen 
verbeteren.
We blijven ook overtuigd dat 
toekomstperspectieven bieden aan 
kwetsbare jongeren en investeren in hun 
opvoeding en onderwijs, het verschil kan 
maken en de infernale negatieve spiraal 
van opgroeien en leven in miserabele 
omstandigheden, kan doorbreken.
We nemen u op het einde van dit jaar 
graag mee naar de stad Bacolod op 
Negros, een eiland van de Visayas op 
de Filippijnen, waar we begin dit jaar 
een nieuw vijfjarenprogramma hebben 
opgestart met steun van de Belgische 
overheid.

U dankend voor uw trouwe steun, 
wensen wij u fijne Kerstdagen en 
eindejaarsfeesten, en het allerbeste voor 
2018. ■

Johanna Vandamme
Algemeen secretaris
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Integraal programma ten gunste  
van straatkinderen en kwetsbare jongeren  

in Bacolod
Een nieuw vijfjaren-programma, 
voor 80 % gefinancierd door de 
Belgische overheid, werd opge-
start in januari, ten gunste van 
1.500 straatkinderen en kwets-
bare jongeren die in risicositua-
ties verkeren.
We maken van de gelegenheid 
gebruik om opnieuw onze er-
kentelijkheid te bevestigen aan 
het Ministerie van Ontwikke-
lingssamenwerking voor de sub-
sidie en het vertrouwen.
Het totaal operationeel budget 
bedraagt 578.658 € voor de 5 
 jaren 2017-2021.

Het programma in een 
notendop

Het KDW-programma op de  
Filippijnen in Bacolod (Negros) 
richt zich op straatkinderen, 
kwetsbare jongeren en tieners 
in conflict met de wet.
In een nieuw oriëntatie- en 
begeleidingscentrum, zal een 
reeks elementaire sociale dien-
sten worden verleend aan 
deze kinderen die leven in zeer 
kwetsbare situaties: steun en 
begeleiding op het medisch 
vlak, psychologische begelei-
ding, administratieve en wet-
telijke omkadering; een gespe-
cialiseerde dienst om antwoord 
te bieden op de overwegende 
transversale problematiek van 
drugsverslaving en seksuele ge-
zondheid.
De toegang tot deze voorgestel-
de basisdiensten, die het respect 
voor de primaire rechten van 
het kind moet waarborgen, zal 
toestaan dat het kind  psycholo-
gische en emotionele stabiliteit  
verwerft, dat het een wettelijk 
bestaan leidt, verzorgd en pro-
per is, en dat zijn of haar weer-
stand vergroot werd.

Gelijktijdig of volgend op dit on-
derdeel, voorziet het programma 
om de jongeren te begeleiden, 
rekening houdend met hun leef-
tijd en hun profiel, naar een ver-
antwoordelijk leven als volwasse-
ne, sociaal inclusief en autonoom: 
de toegang zullen hen worden 
verzekerd tot onderwijs (formeel 
en niet-formeel), tot beroepsop-
leidingen en/of tot economische 
onafhankelijkheid.
 
Naast deze op de rechtstreeks 
begunstigden gerichte actie, 
zal gelijktijdig gewerkt worden 
met lokale institutionele publie-
ke en private actoren, teneinde 
hun bewustzijn voor de situa-
tie van kwetsbare kinderen en 
straatkinderen te vergroten, en 
een netwerk te vormen van ge-
engageerde en gecoördineerde 
actoren die ijveren voor de be-
scherming en het respect voor 
de Kinderrechten.

Oorsprong en  
verantwoording  
van het  programma

Feit is dat de zorg en begelei-
ding van kinderen in kwetsbare 
situaties en straatkinderen zeer 
ontoereikend is in Bacolod.

Het steunprogramma dat onze 
lokale partner sinds vijf jaar uit-
voert in het Social Development 
Center (SDC)1 , heeft duidelijk 
gemaakt dat er geen of weinig 
gepaste structuren bestaan voor 
de rehabilitatie en de bijstand 
van kwetsbare kinderen.

Er werd vastgesteld, en het blijkt 
nog altijd, dat de kinderen na 
hun doorgebrachte tijd in het 
SDC,  niet kunnen genieten van 
structurele assistentie teneinde 

hen te stimuleren en te helpen 
om uit de negatieve dynamiek te 
geraken, die gerelateerd is aan 
de extreme stedelijke armoede.
De politieke wil is onvoldoende 
en zet zich niet om in actie. De 
lokale autoriteiten zijn niet of 
slecht georganiseerd en niet in 
staat om het probleem aan te 
pakken. De enkele structuren 
die op het terrein tussenkomen 
– te weten de sociale diensten - 
(SDC, de plaatselijke ploeg van 
anti-bedelen, de sociaal werkers 
van de barangays ) – beantwoor-
den het geheel van de noden 
niet gesteld door de huidige si-
tuatie. Het tekort aan middelen 
verklaart, voor een deel, deze 
inertie.

Er bestaan in Bacolod geen  
sociale diensen om de drugs- 
verslaving van de kinderen 
uit de zeer achtergestelde 
sociale klasse, te behande-
len. Een probleem dat het 

1 Social Development Center (SDC): is een publiek transit centrum met als functie de zorg om straatkinderen en kinderen 
in conflict met de wet. Het bestuur wordt verzekerd door het Departement van sociale actie van de stad. (Bacolod City 
Department of Social Welfare and Development - DSWD).  Het weergegeven doel van het instituut is de bescherming, de 
rehabilitatie en de vorming van de kinderen in kwestie. Feitelijk echter, door het gebrek aan middelen, is het een gesloten 
centrum waar de jongeren wachten op hun veroordeling of op de hereniging met hun familie. In het centrum, niet in staat 
om de reële problemen aan te pakken, zijn de levensomstandigheden extreem precair en is geen respect voor de meest 
primaire rechten.

Een klein meisje wast zich in een 
sloppenwokl in Bacolod, temidden de 
afval en vuilnis…

vervolg pagina 4
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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)

It’s a boy !
Begin november in Bacolod, op 
het Filippijnse eiland Negros, 
wordt een kleine jongen 
gevonden in een afgedankte 
“tricycle” door de verpleegster 
Ra van het Virlanie-team, samen 
met zijn vader. Er wordt verteld 
dat de jongen, we zullen hem 
Boy noemen, iets meer dan twee 
jaar oud is, en dat zijn moeder 
op dat moment aan het bevallen 
is van een tweede kindje. Boy is 
overduidelijk in levensgevaar en 
zwaar ondervoed. Hij stopt ook 
niet met  hoesten. 
 
Ra haalt er een sociaal assistente 
bij, alsook een vertegenwoordiger 
van de Overheidsdienst voor 
Sociaal Welzijn, want zonder 
diens akkoord is er geen sprake 
van een opname van het kind. 
Na veel aandringen, gaat de 
moeder, net bevallen na 7 maand 
zwangerschap van een prematuur 
zoontje, akkoord om Boy mee 
te nemen naar een ziekenhuis. 
Daar krijgt hij in allerijl de eerste 
zorgen voor zijn ondervoeding 

en zijn longontsteking. Hij weegt 
5,3 kilogram, het gewicht van 
een baby bij ons van 2 maanden 
of zelfs jonger. Hij kan niet op 
zijn magere beentjes staan, noch 
praten…

Boy’s ouders wonen allebei 
op straat in de oude verroeste 
taxifiets, en zijn verslaafd aan 
solvents, een goedkoop en vrij 
verkrijgbaar drug. Boy werd 
gered en is ondertussen aan de 
beterhand. Opgenomen door 
een zusterorganisatie na een 
tiental dagen bijstand in het 
ziekenhuis, lopen de kosten voor 
zijn verzorging hoog op; hier 
geen ziekteverzekering voor de 
armsten onder de arme bevolking. 
De kleine broer van Boy riskeert 
hetzelfde lot als er niet snel 
ingegrepen wordt, of erger…

Ons programma in Bacolod met 
Virlanie Foundation voorziet in 
seksuele voorlichting met familie 
planning,  en bevat ook een luik 
van des-intoxicatie van verslaafde 

jongeren. 
De noodzaak en pertinentie 
ervan is overduidelijk. Dank voor 
uw levensbelangrijke gift met 
vermelding “BOY” om ons te 
helpen te helpen. 
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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.

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

DEEL IN UW
VREUGDE....
Onze oprechte deelneming aan 
de Heer Charles Agie de Selsaten 
evenals aan de familie en dierbaren.

Medewerking

| François Claeys  Boúúaert
| Pierre-Yves Lahaye
| Adelle Lemay 
| Johanna Vandamme

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.

merendeel van de straatkinderen 
betreft waarmee noodzakelijk 
rekening moet worden gehou-
den. Het programma verzekert 
de toegang tot een bijstands-
dienst voor de problemen van 
narcomanie.

Het veranderingsproces 
initiëren

De actie voorziet een opvolging 
van de kinderen op middellange 
en lange termijn, en de indivi-
duele en collectieve holistische 
aanpak beoogt om de negatieve 
spiraal te doorbreken, waarin 
de kinderen van het leven in het  
armoedig stedelijk milieu,  
gevangen zitten.
Dankzij het gevoerde program-
ma binnen het SDC kon onze 
lokale partner ervaring opdoen,  
verankering en aanvaarding ver-
werven als instituut, en zelfs al 

veel steun van lokale partners 
verkrijgen teneinde verandering 
te brengen.
Dit programma wil de positieve 
veranderings- dynamiek dat ont-
staan is binnen het SDC, repro-
duceren, maar op een grotere 
schaal.

Uitdagingen en limie-
ten 

De uitdagingen zijn te vinden in:
– Het aanwerven van capabel 

en toegewijd personeel voor 
de administratie en voor de 
activiteiten in het centrum ;

– De onafhankelijkheid van het 
centrum ten opzichte van de 
vertegenwoordigers van de 
politie verzekeren in de per-
ceptie van de kinderen ;

– Het te ontwikkelen vertrou-
wen bij de private, publieke 
partners en bij de begunstig-

den van het programma ;
– Zorgen voor betrokkenheid 

voor straatkinderen en kwets-
bare jongeren van de private 
en publieke instellingen. 

De uitdagingen zijn talrijk, maar 
het programma kan echter al 
profiteren van de terreinken-
nis door de lokale partner, zo-
wel wat begunstigden aangaat 
als wat betreft de private en  
publieke instellingen, met wie 
er al vele jaren banden ge-
smeed werden via het gevoerde  
programma in het SDC. ■

JV
Aandacht  !

Er rest u weinig tijd om uw gift 
met fiscale aftrek voor 2017 over 
te maken. Gezien de verlofdagen, 
raden wij aan om uw gift van 40 € 
of meer te storten tegen uiterlijk 
28/12/2017. Dank !
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