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E D I T O R I A A L

Degene die een 

schoolpoort opent, 

sluit een gevangenis

Victor Hugo
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|  Editoriaal

|  INITIC : duurzame informatica 
lokalen ter beschikking  
stellen van rurale scholen  
in Togo

|  SOS Kerala

Heer en Mevrouw Felix en Fabienne 

anneer u een gift doet, noteert KDW uw gegevens in haar database om u beter te informeren. Conform de wet  
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Het was wel een heel speciale zomer 
dit jaar. Terwijl Europa en België 
kreunden onder hittegolven en extreme 
droogte, viel de regen met bakken uit 
de lucht in veel landen in het Zuiden. 
Bosbranden, waterschaarste, hevige 
onweders met ongelukken enerzijds, en 
overstromingen, landverschuivingen en 
vloedgolven anderzijds waren ons deel 
en dat van veel mensen in voornamelijk 
Zuid-Azië.  Maar het ergste leed bij 
al die rampspoed is ongetwijfeld het 
verlies van familieleden en vrienden. 
Enkele van onze Indiase partners uit 
de deelstaat Kerala, die het ergst werd 
getroffen door overstromingen vorige 
maand, deden een wanhopige oproep 
tot steun…

We zijn u erg dankbaar voor uw 
bijdrage, klein of groot, elk bedrag is 
uiterst belangrijk en betekent hoop voor 
de vele duizenden ontheemde families.

Beste vrienden,

Bij de aanvang van dit nieuwe schooljaar 
willen we u informeren over ons 
informaticaproject in enkele scholen 
in Togo. Het zeer pertinent initiatief 
werd in 2012 genomen door een 
informaticaleerkrach uit Nivelles op rust, 
en de resultaten zijn zeer veelbelovend.  
Mensen vallen meer en meer uit de boot 
en kunnen niet ten volle deelnemen 
aan het sociaal gemeenschapsleven 
zonder kennis van en toegang tot de 
computerwetenschap, ook hier bij ons.

Jongeren alsook leerkrachten 
initiëren en opleiden in informatica 
technologieën blijkt meer en meer van 
cruciaal belang voor de ontwikkeling 
van een maatschappij.  De toegang 
tot informatie, de instrumenten die de 
sociale media en het Internet betekenen 
voor een samenleving, kunnen een 
gemeenschap radicaal ten goede 
veranderen. Helaas, kan de wetenschap 
en de applicaties ook leiden tot misbruik, 
tot desinformatie en “fake news” zoals 

al bleek, met de manipulatie van mensen 
om macht te verwerven tot uiteindelijk 
doel.

Het is dan ook essentieel om de 
doelgroepen te blijven sensibiliseren 
en informeren in verband met de 
gevaren van de ongebreidelde 
perspectieven van het Internet en de 
informaticawetenschappen. 

Kritische verantwoordelijke leerkrachten 
en jongeren met burgerzin, moeten 
waken over het correct omgaan 
met al die kennis, toepassingen en 
mogelijkheden en misbruiken en 
overtredingen inperken en een halt 
toeroepen.

De digitale kloof is ondanks alle 
beloften door regeringsleiders en de 
machtige bedrijven tot nu toe nog niet 
noemenswaardig verkleind. In sommige 
ontwikkelingslanden werden er hier en 
daar cybercafés opgericht in de grote 
steden, en bepaalde universiteiten 
kregen internetaansluitingen. Maar 
in afgelegen gebieden is er niet echt 
sprake van een reële vooruitgang.

De hele discussie over het overbruggen 
van de digitale kloof heeft geen zin als 
de regeringen van deze wereld er niet 
in slagen fundamentele veranderingen 
aan te brengen in de akkoorden binnen 
de WTO, die leden ertoe verplichten 
patentrechten te verlenen aan uitvinders 
of ontdekkers van nieuwe technologieën. 
Want zo blijven arme landen gebonden 
aan de marktoverheersing door grote 
multinationale concerns.

Gelukkig is er veel aan het veranderen, 
en de resultaten van onze volgehouden 
inspanningen met beperkte middelen,  
overtuigen ons om dit programma 
verder te zetten. Dank om ons te 
helpen ! ■

Johanna Vandamme
Algemeen secretaris
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Het beheersen van de 
Informatica en Communicatie 
Technologieën (ICT) is een 
essentieel deel geworden van 
ontwikkeling. Maar de meeste 
scholen in Togo ontbreken de 
middelen en de vaardigheden 
om de jongeren in te wijden in 
de ICT. Hoe kan men, zonder 
deze middelen, het schoolse 
absenteïsme bestrijden, jongens 
en meisjes motiveren en hen de 
kennis overbrengen zodat zij 
de toekomst met vertrouwen 
tegemoet kunnen treden?

“Ik voel me net een analfabeet 
van de 21e eeuw, omdat ik 
niet met een computer kan 
werken.” Die uitspraak van een 
leraar Frans en Geschiedenis 
van het College Kuma Tokpli, 
een bergdorpje dicht bij 
Kpalimé,  bracht de bal aan het 
rollen.

Met een lokaal ploegje en de 
steun van Belgische vrienden 
hebben we een eerste 
informaticazaal ter beschikking 
gesteld aan de jongeren en 
hun leerkrachten van Kuma in 
november 2012.

Van het informaticacentrum 
van Kuma tot INITIC

In oktober 2012 opende het 
“Centre Informatique de Kuma” 
de deuren in een klein gebouw 
dat voordien door boeren werd 
gebruikt. Het werd opgefrist 
en opgeknapt door ons lokaal 
team. Na de installatie van 
een veilig elektrisch circuit, 
een lokaal netwerk en 21 
werkposten, konden de eerste 
initiatiesessies starten.

Sinds 2012 vroegen 
verschillende andere scholen 
en dorpsgemeenschappen ons 
om hen gelijkaardig te helpen. 
We  installeerden nog twee 
andere analoge lokalen in 
Kuma Adamé en in Kpalimé. 
We  gaven computerinitiatie 

aan een aantal leerkrachten 
die op hun beurt hun nieuwe 
competenties doorgaven  aan 
meer dan duizend jongeren. 

Met de financiële hulp van 
enkele vrienden, Kinderen 
Derde Wereld en de stad Nijvel, 

verplaatsten we recentelijk 
de zaal van Tokpli naar een 
klein speciaal gebouwd 
permanent computerlokaal. 
Ook leerkrachten van ver 
buiten Kuma kunnen er de 
meerwaarde van ICT op school 
ontdekken.

Een eerste balans

Zes jaar later hebben de meeste 
jongeren van Tokpli (en van de 
nabij gelegen dorpen ) ouder dan 
12 jaar computer-initiatielessen 
gevolgd, en hebben ze digitale 
vaardigheden verworven 
tot het niveau dat we hier 
“basiskennis” noemen. Enkele 
jongeren die het secondair 
afwerkten, engageerden 
zich in hogere studies in de 
informatica.

We willen onze ervaring 
uitbreiden naar andere scholen 

in Togo, buiten het kanton 
Kuma. Daarom gaven we ons 
project een nieuwe naam: INITIC 
(“Initiation aux TIC”, ofwel ICT-
initiatie).

Het originele van onze actie: het 
gebruik van Nano-computers

Onze informaticaklassen zijn 
ingericht met nieuwe Nano-
computers: Raspberry Pi. Dat 
zijn heel kleine goedkope 
computers, die weinig 
verbruiken en weinig onderhoud 
vergen. Ze werden speciaal 
ontworpen voor het onderwijs, 
zonder winstoogmerk. Ze zijn 
veel duurzamer en voordeliger 
dan conventionele afgedankte 
computers uit Europa, die 
niet altijd aangepast zijn aan 
tropische omstandigheden 
en broos kunnen zijn in een 
dergelijk milieu.

Objectief tegen december 2018: 
een nieuwe zaal in Dzobégan
Onze doelstelling voor 
deze herfst is om de nodige 
fondsen in te zamelen om in 
december een nieuwe zaal in 
Dzobégan te installeren, een 

INITIC : duurzame informatica lokalen ter  
beschikking stellen van rurale scholen in Togo.

© INITIC
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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)

Beste lezers,

U werd ongetwijfeld ingelicht 
via televisie of kranten over de 
omvang van de overstromingen 
die de prachtige streek van 
Kerala, ten zuidwesten van India, 
teisterden. Indien dit niet het 
geval zou zijn, nodigen wij u uit 
om gedurende enkele minuten 
onderstaande reportage op uw pc 
te bekijken  https://www.youtube.
com/watch?v=p58p8FhMWNw

Al 410 doden, meer dan een 
miljoen mensen die tijdelijk 
ergens gevestigd dienden te 
worden, de schade geschat op 
meer dan een miljard dollar : 
hebben wij echt het recht om 
niets te ondernemen?

We steunen sinds meer dan 20 
jaar verenigingen in Kerala voor 
onderwijsprojecten, we zijn reeds 
vele keren op bezoek gewest, 

we weten dat zij zowel eerlijk als 
bekwaam zijn.

Meerdere partners contacteerden 
ons en riepen ons wanhopig op 
om deze keer uitzonderlijk bij te 
dragen aan de noodhulp voor de 
totale bevolking die hen aan het 
hart ligt.

Het zijn mensen die actief zijn op 
het terrein, geen bureaucraten, 
we zijn er zeker van dat de 
totaliteit van de fondsen 
die ze zullen ontvangen 
aangewend zullen 
worden voor degenen 
die ze het meeste nodig 
hebben.

We herinneren u er 
aan dat wij van fiscale 
vrijstelling genieten. Van 
uw gift met vermelding 
«SOS Kerala» zal 45 % van 
het geschonken bedrag in 

vermindering gebracht worden 
van uw inkomsten van 2018. 

In naam van alle onschuldige 
slachtoffers van deze ramp,

ONZE IMMENSE DANK ■
Luc PETRE, 
bestuurslid

Humanitaire noodhulp :  
Overstromingen in Kerala, India
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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....
Gelukkige verjaardag  
Mijnheer Frédéric de Laminne. 

Ons beste gelukwensen aan de 
Heer en Mevrouw Felix en Fabienne 
Callebaut.

Proficiat en gelukwensen aan de 
ouders van de nieuwgeborenen 
Ilias, Kasper en Fara !

Medewerking

| François Claeys Bouuaert
| Luc Petre
| Dominique Laloux
| 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.

dorp op 60 km van Kpalimé 
op het plateau van Daï. 
Verschillende samenkomsten 
met de vertegenwoordigers 
van de gemeenschap werden 
georganiseerd: de traditionele 
autoriteiten, het dorpscomité 
voor ontwikkeling, de 
ouders van de leerlingen, de 
leerkrachten… Zes leerkrachten 
verbleven in augustus een 
week in Kuma om een 6-daagse 
initiatie te volgen.

Alle elementen zijn 
beschikbaar voor dit nieuw 
project, er is alleen nog 
het nodige geld vereist. 
De lokale gemeenschap 
neemt een deel van de kost 
voor het opknappen van 
de infrastructuur voor haar 
rekening. Met 5.000 euro 
kunnen wij de elektrische 

installatie, het lokaal netwerk, 
alle equipage en meubilair en 
het transport naar Dzobégan 
bekostigen, voor het welzijn 
van de jongeren en hun 
leraars.

De meest passionele 
aspecten zijn natuurlijk de 
voorbereidingen met de lokale 
samenleving, de 
vorming van de 
jongeren en de 
promotie van 
u i t w i s s e l i n g e n 
van leerkrachten 
t u s s e n 
partnerscholen. 
Het magische 
moment, is dat 
wanneer men 
de ogen van de 
jongeren zien 
stralen van geluk 

als ze een nieuwe vaardigheid 
onder de knie hebben, en 
het is daarvoor dat we ons 
investeren! ■

Dominique Laloux
Leerkracht informatica Nijvel

Dank voor uw gift met 
vermelding «INITIC TOGO»


