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De 30 rijkste mensen 

ter wereld bezitten 

evenveel als de armste 

3,8 miljard samen.  

Een levensgevaarlijk 

onevenwicht.

Uit het boek « Moneyland » 

Oliver Bullough

Op 26 mei was het zo ver. U maakte 
een bolletje rood voor het Europees, 
federaal, Waals, Vlaams en Brussels 
parlement. Tijdens de hele campagne 
kwam “de wereld” nauwelijks aan bod. 
Klimaat, defensie,  buitenlandbeleid en 
handel, ontwikkelingssamenwerking, 
internationale aspecten van 
wetenschapsbeleid  of mobiliteit: het bleef 
allemaal buiten beeld.  De globale wereld, 
waarin alles met alles verbonden is, werd 
in de  verkiezings-campagnes herleid tot 
de regio, de hoofdstad, het landje en de 
Europese Unie.
Een echt klimaatengagement is voor ons en 
voor de rest van de wereld essentieel. We 
moeten allen zelf verantwoordelijkheid 
nemen inzake het klimaatprobleem, zoals 
afgesproken werd in het klimaatakkoord 
van Parijs. Onze ecologische voetafdruk 
is nog veel te groot, we leggen meer dan 
viermaal meer beslag op de planeet dan 
we als kleine driehoek aan de Noordzee 
voorstellen.
Als NGO benadrukken we dat de 
klimaatverandering in het Zuiden nu al 
ernstige gevolgen heeft. Milieurampen 
nemen toe en dat geldt ook voor droogte 
en overstromingen en dus ook voor 
klimaatvluchtelingen en klimaatdoden. 
Als één van de rijkste landen ter wereld, 
moeten we de meest kwetsbare landen 
bijstaan in hun klimaatuitdagingen.
De laatste jaren kenden de middelen 
voor ontwikkelingssamenwerking 
zowel internationaal als bij ons in België 
een terugval. In 2018 stond het OESO 
-gemiddelde inzake ontwikkelings-
samenwerking op een magere 0,31 % van 
het bruto nationaal product. 
Na 50 jaar zijn we niet eens halfweg om de 
vaak beloofde 0,7 % te realiseren. En dat 
is eigenlijk bijzonder vreemd, net wanneer 
overduidelijk wordt dat maatschappelijke 
uitdagingen dringend en mondialer 
worden, en dus ook de zoektocht naar 
oplossingen, zoals bijvoorbeeld voor de 
klimaatkwestie. 
De wereldwijde onmacht of onwil om 
het gevaar van de klimaatverandering 
te keren, zorgt wereldwijd voor een 
wanhopige klimaatgeneratie in de straten.
Ook voor pakweg een puur binnenlandse 

issue als de vergrijzing geldt eigenlijk 
hetzelfde. Om onze arbeidsmarkt 
dynamisch te houden, moet men natuurlijk 
kijken naar onderwijs of innovatie. 
Maar hoe je het nu draait of keert, ook 
migratie zal daarin een rol spelen. Ook 
daarvoor heb je intensieve internationale 
samenwerking nodig.
Ontwikkelingshulp blijft voor voornamelijk 
de armste landen een unieke financiële 
bron. Die kunnen er, vanwege de stabiliteit 
en de voorspelbaarheid van de middelen, 
langetermijnstrategieën op bouwen, en 
zijn minder onderhevig aan internationale 
conjunctuurschommelingen. Bovendien 
blijkt dat hulp heel wat landen wel degelijk 
op weg heeft gezet in de structurele 
verandering van hun economie. 
En als we niet helpen uit eigenbelang of 
omdat het werkt, dan zou het misschien 
gewoon moeten als een soort belasting op 
geluk, omdat we geboren zijn één van de 
meest welvarendste regio’s ter wereld.
Nogal wat ontwikkelingslanden moeten 
nu wijken voor Europese economische 
en politieke belangen: een beleidsvisie 
van “voor wat hoort wat” maakt 
opgang. Middelen voor het Zuiden 
worden gekoppeld aan voorwaarden 
zoals medewerking aan het Europese 
terugkeer- en migratiebeleid. Eigenbelang 
primeert hier op samenwerking en 
solidariteit, wat niet de bedoeling is van 
ontwikkelingssamenwerking. 
We hopen dan ook dat een nieuwe 
ambitieuze regering een effectief groeipad 
naar 0,7% uitwerkt, dat zich daadkrachtig 
richt op bestrijding van armoede en de 
almaar toenemende ongelijkheid. En een 
overheid die richting durft geven inzake 
de belangrijkste actuele thema’s, is de 
beste remedie tegen anti-politiek.
Beste vrienden,
Zoals gewoonlijk publiceren wij in de 
juni-editie onze jaarrekeningen van het 
afgelopen jaar. Vele honderdduizenden 
kinderen, jongeren en volwassenen in het 
Zuiden konden dankzij u hun leven op 
een duurzame wijze verbeteren. Zij en wij 
danken u voor uw genereuze solidariteit. ■

Johanna Vandamme
Algemeen secretaris



Financieel rapport 2018 Kinderen Derde Wereld vzw 

Resultatenrekeningen per 31 december 2018 in € 
  

  
Uitgaven 2018  

   
Inkomsten 2018 

  

Verleende hulp Zuid - projecten  1 084 148,10 
Cofinanciering van projecten in het 
Zuiden   

312 019,64 

Uitgaven ontwikkelingseducatie en 
sensibilisatie  

11 403,24 
Cofinancieringen van activiteiten 
ontwikkelingseducatie  

0,00 

Algemene werkingskosten en 
personeelskosten  

135 166,51 Private stichtingen  91 014,37 

Fondsenwerving  18 090,06 Giften van het publiek  789 872,75 

Afschrijving en waardevermindering  641,14 
Andere inkomsten (legaten 
inclusief)  

45 422,17 

Andere kosten  1 463,63 Financiële producten  0,40 

  
Totaal van de uitgaven  

 
1 250 912,68  Totaal van de inkomsten  1 238 329,33 

Resultaat 2017-2018 : 
+ 63.832,73 € 

 
Resultaat van het boekjaar 

 
 €   -12 583,35 

 
 

 
De giften vormen de basis van onze inkomsten.   
Het is eerst en vooral dankzij de vrijgevigheid van het publiek dat wij onze acties kunnen realiseren ter 
bestrijding van de armoede en voor het welzijn van de kinderen en vrouwen van de landen van het Zuiden. Of de 
gift nu regelmatig of eenmalig is, elke bijdrage van de schenkers is van enorm belang. Hierdoor kan KDW haar 
onafhankelijkheid bewaren. In 2018 kwamen bijna 75% van onze inkomsten van schenkers, ondernemingen en 
stichtingen.  
  
Dankzij de schenkers hebben wij toegang tot de medefinancieringen!  
De bedragen die bij het publiek ingezameld worden, zijn eveneens een onmisbare voorwaarde om toegang te 
krijgen tot cofinancieringen van de overheid. Zo steunt ons globaal budget de projecten van onze partners nog 
beter. In 2018 heeft de DGD een subsidie toegekend à rato van 23,9% van onze inkomsten.  
    
Een minimale uitgave voor het werven van de fondsen.  
Slechts 1,4% van de totale uitgaven zijn gewijd aan fondsenwerving. Deze uitgaven dienen voor het drukken en 
versturen van onze briefwisseling m.b.t. fondsenwerving en verzekert tevens een goed beheer van het 
adressenbestand van onze schenkers.  
  
Prioriteit aan de projecten: 1 084 148,10 € of 85,2% van de totale uitgaven.  
1 084 148,10 € of 85,2% van de totale uitgaven zijn rechtstreeks bestemd voor de projecten in Azië 
(39%), in Afrika (48%) en in Latijns Amerika (13%). De algemene werkingskosten en de 
personeelskosten vertegenwoordigen 10,8% van de uitgaven.  
  
Doorzichtigheid. Onze rekeningen onder officiële controle.  
 De projectfinancieringen worden gecontroleerd door het Ministerie van Financiën en door de Belgische 
administratie voor Ontwikkelingshulp.  
 De rekeningen en balansen van 2018 werden geauditeerd door een Bedrijfsrevisor, DGST & Partners, en 
goedgekeurd door de Algemene Vergadering op 25 mei 2019.   
 De financiële rekeningen en balansen van de vereniging worden neergelegd bij de Griffie van de 
Handelsrechtbank van Brussel.  
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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)

Arme kinderen even vakantie geven  
van hun stigma

Voor veel kinderen wordt het 
in september weer enthousiast 
vertellen over de zonnige reis, de 
kampen, de pretparken. Twee 
weken Toscane. Een voetbal- 
of zeilkamp. Een dag naar 
een pretpark of de dierentuin. 
Op school mogen kinderen 
uitgebreid vertellen wat ze in 
de vakantie hebben gedaan. 
Ze weten vaak niet waar te 
beginnen, zoveel hebben ze 
alweer gezien of meegemaakt.

De meesten toch. Voor te veel 
kinderen is het hopen dat er 
tijdens het jaar voldoende 
gespaard kon worden voor een 
daguitstapje.

In elke klas zitten ook een paar 
kinderen die opvallend stil zijn 

omdat ze simpelweg niets te 
vertellen hebben. In het beste 
geval zijn ze een dagje naar 
zee geweest of werd er een 
straatbarbecue georganiseerd 
in hun buurt. Meer konden hun 
ouders zich door geldgebrek 
niet veroorloven.

Natuurlijk bestaan er veel 
mooie initiatieven die 
arme kinderen de kans 
geven toch uitstappen 
te doen of op vakantie 
te gaan. Maar dan 
wel meestal enkel met 
lotgenoten. En daar 
wringt het schoentje: om 
echt kans te maken op 
een beter leven, is het 
cruciaal dat je vrienden 
van alle rangen en 

standen hebt. Ook als je twaalf 
bent. Kinderen uit kwetsbare 
gezinnen horen er al zo vaak 
niet bij: ze kunnen niet mee 
op bos- of zeeklas, mogen niet 
naar verjaardagsfeestjes omdat 
hun ouders geen cadeautje 



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....
Proficiat en gelukwensen aan de 
ouders met de geboorte van Marta 
Mia Cox! 
 
Onze allerbeste gelukwensen  
aan de jonge koppels  

  de Heer en Mevrouw Wauthier  
en Blandine du Bus de  
Warnaffe – de Lhoneux 

  De Heer en Mevrouw Vincent  
en Hélène Qin-Vienne.

Medewerking

| François Claeys Bouuaert
| Keila Lopes
| 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.

AANDACHT : wij verhuizen !

Per 1 juli 2019 bent u welkom  
in onze nieuwe burelen en  
nieuwe zetel te1000 Brussel:  
Dinantstraat 5 bus 11

Telefoonnummer en E-mailadres 
blijven ongewijzigd

kunnen betalen en thuis 
vriendjes uitnodigen is ook al 
een probleem. 

Mogen ze er in de vakantie dan 
wel even bij horen?
Meer en beter investeren 
in activiteiten en gratis 
evenementen die ook kinderen 
aantrekken die wel op reis 
of op kamp kunnen gaan is 
noodzakelijk.

Beste vrienden,
Met de grote vakantie in het 
vooruitzicht doen wij een 
speciale oproep om onze 
partners in Kinshasa (DR Congo) 
en in Kampala (Oeganda), die 
veel kansarme kinderen en 
jongeren onder hun hoede 
hebben,  te steunen om een 

recreatief zomerprogramma uit 
te werken. 
Een daguitstap naar een 
museum, een park of een 
dierentuin, een zomerkamp 
van meerdere dagen, gaan 
zwemmen of kajakken op de 
Nijl….Het zijn enkele haalbare 
aantrekkelijke initiatieven op de 
verlanglijstjes van onze partners.

Deze uitstappen of activiteiten 
zijn helaas in deze fragiele 
staten, waar de overheid het 
verschrikkelijk laat afweten, 
niet gratis. Er moet vervoer 
worden geregeld, ingangsgeld 
of huur betaald, eten en drinken 
zijn te voorzien en uiteraard 
ook gepaste en voldoende 
begeleiding.
 

Een 10-daags zomerkamp 
met tal van recreatieve maar 
ook pedagogische activiteiten 
in de streek van Kinshasa 
werd beraamd: per kind of 
jongere bedraagt de totale 
kostprijs slechts 69 euro. Met 
45 % belastingsvermindering 
bedraagt de werkelijke kost 
voor dergelijk plezierig en 
pedagogisch initiatief u amper 
38 euro.

Stuurt U een kind op vakantie 
deze zomer ? ■

Gelieve “vakantie voor elk 
kind” te vermelden bij het 
overmaken van uw gift. 
Bedankt in hun naam !


