Wie zijn we ?
Kinderen Derde Wereld is een Belgische non-profitorganisatie met 50 jaar ervaring in
ontwikkelingssamenwerking. We zijn een erkende Belgische actor van internationale solidariteit. Wij
werken aan een wereld waar alle kinderen en vrouwen hun potentieel kunnen ontwikkelen en zich ten
volle kunnen ontplooien.
Ons hoofddoel isnieuwe toekomstperspectieven biedenaan kinderen en vrouwen uit de armste regio's
van de wereld.
Daartoe realiseren en ondersteunen wij duurzame
levensomstandigheden fundamenteel verbeteren.
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Wij streven onze doelstellingen na:
Met wederzijds engagement ten voordele van iedereen, in nauwe samenwerking met lokale partners en
met de begunstigde bevolking;
Door duurzame en lange termijn projecten uit te voeren in Azië, Afrika en Latijns-Amerika;
Met focus van onze actie op onderwijs, beroepsopleiding, basisgezondheidszorg, enhet creëren van
inkomsten genererende activiteiten voor jongeren en vrouwen;
Door een actieterrein te bieden aan de jongeren van het Noorden, die hen toelaat om bij te leren en
om zich te ontplooien op het vlak van solidariteit;
Ons baserend op de expertise van KDW, door onze interventies te richten op de armste en meest
kwetsbare kinderen en jongeren: straatkinderen, van hekserij beschuldigde kinderen, weeskinderen,
gehandicapte kinderen, jongeren in conflict met de wet en/of gedetineerden, gedemobiliseerde
kinderen ...;
Door te handelen met respect voor religieuze, culturele en filosofische eigenheden.

Wat doen we ?
Kinderen Derde Wereld is sinds 1967een organisatie in ontwikkelingssamenwerking, die zich inzet voor
het verbeteren van de prospecten van kwetsbare kinderen en vrouwen, levend in omstandigheden van
onzekerheid en uitsluiting, zelfs met dringende schade voor hun morele en fysieke integriteit.
De zorg, ondersteuning en begeleiding van kwetsbare en uitgesloten kinderen en vrouwen in de landen
van het Zuiden maken deel uit van onze missie.
We trachten, door middel van onze projecten, de oorzaken van armoede en ongelijkheid aan te
pakken, door onze lokale partners te ondersteunen bij het opzetten en de monitoringvan sociale en
educatieve projecten, en oplossingen aanreiken die een springplank vormen voor de sociofamiliale en
professionele re-integratievan onze doelgroep, zij die verzwakt zijn door een context en/of soms door
eentraumatiserende levensloop.

Onze sterktes
50 jaar ervaring ten dienste van ontwikkelingssamenwerking.
Een uitgebreid netwerk van professionele en solide partners die onze visie en onze waarden van
internationale solidariteit op het terrein uitdragen.
Een loyaal publiek en fondsenverstrekkers, die ons al vele jaren steunen in onze strijd tegen armoede
en ongelijkheid.
Een sterke basis van leden en vrijwilligers die ons dagelijks helpen bij het schragen van onze
projecten.
De steun van de Belgische autoriteiten die ons werk hebben erkend en ons gevalideerd hebben als
geaccrediteerde O.C.M. tot eind 2021, die ons de toegang tot overheidssubsidies toelaat.
Onze uitdagingen en noden
Waakzaam blijvenen veranderingen,
kwesties anticiperen.

contextuele evoluties en institutionele en maatschappelijke

Nieuwe vrijwilligers aantrekken enbehouden, indien mogelijk jongeren, en onze achterban van
donateurs en sympathisanten vernieuwen en uitbouwen.
Nieuwe steun en geldschieters vinden, om onze inkomstenbronnen aan te sterkenen te diversifiëren, en
dus te zorgen voor de bestendigheid van onze partnerschappen/projecten in het Zuiden.
Toename van onze naamsbekendheid door onder meer onze campagnes vaninformeren, sensibiliseren
en ontwikkelingseducatie alsook van fondsenwerving te intensifiëren.
De pijlers van onze actie




Wij zijn ontwikkelingspartners

Enfance Tiers Monde : Notre vision

Wij formuleren een humaan antwoord op
problemen
omtrent
duurzame
ontwikkelingen actuele en toekomstige
kwesties die ons allen beïnvloeden, zowel
in het Noorden als in het Zuiden. Onze
actie
kadert in en draagt bij tot de
Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen.

Kinderen Derde Wereld: Onze Visie (Cadre)

Onzewerk- en kennisdomeinen

Om ethische en het respect voor hun
waardigheid, in een wereld die beschikt over
de kennis en de nodige middelen om
behoorlijke levensomstandigheden te bieden
aan iedereen.






Onze maatschappelijke thema's





Onderwijs en beroepsopleidingen;
Familiale, sociale en
professioneleintegratie ;
Gezondheid en welzijn.

Mensenrechten en de Rechten van het
Kind;
Gender en milieu.

Kinderen zijn de hefboom tot menselijke
ontwikkeling. Wij pleiten en handelen voor
het welzijn van kinderen en voor respect
voor
hun
rechten,voor
verschillende
redenen:

Om juridische, met het verdrag van de
Verenigde Naties inzake de Rechten van het
Kind.
Om politiek-democratische, wij pleiten voor
de participatie van de kinderen en jongeren
in het democratisch proces, in het Zuiden.

Ons Credo:
Think global, act local !

Ook om sociaal-economische redenen, door
bruggen te bouwen tussen het onderwijs en
de economie en door jongeren te helpen
zich te integreren op de arbeidsmarkt.

Geografische aanpak
De landen waarin Kinderen
Derde Wereld actief is, delen
triestigecollectieve kenmerken:
een van de laagste menselijke
ontwikkelingsindexen
ter
wereld,
een
quasi
nul
geletterdheid
en
opleidingsniveau,
een
zeer
zwak
georganiseerde
socialesamenleving, fragiele of
zelfs afwezige staten. KDW
werkt hoofdzakelijken prioritair
met de armste bevolkingen, en
richt zich op gebieden met de
meest
kwetsbare,
zo niet
vergeten,vrouwen
en
de
kinderen.

Veertig projecten in 10 landen

Onze website en onze kwartaalpublicaties bevatten veel informatie over onze projecten. Bezoek ze!

Steun Kinderen Derde Wereld !
De kosten van onze programma's en acties worden hoofdzakelijk gedekt door giften. De vrijgevigheid
van ons publiek laat ons toe om duurzaam om te gaan met onze lokale partners, met de bedoelingom
onze doelgroepen voor altijd uit de ellende te halen. Fondsenwerving is een dagelijkse uitdaging.
Daarom beroept Kinderen Derde Wereld zich op mecenassen en stichtingen voor sponsoring, en
privilegieert de opzet van partnerschappen en de verbondenheid van het publiek teneinde de regelmaat
en de vernieuwing van de giften te bevorderen.
Hoe kan je ons helpen ?
Onze partners in het Zuiden werken hard aan hun projecten voor betere leefomstandigheden.
Uw steun is essentieel. Dank u om hen helpen hun projecten te realiseren!
U kiest om duurzame verandering te steunen als volgt:

BE57 0000 0399 9935 (BIC: BPOTBEB1)
Bank van de Post BE – 1100 Brussel

Door maandelijks te helpen via een peter- of meterschap
Door de opname van Kinderen Derde Wereld in je testament
Door een actie te organiseren in je school, met je jeugdbeweging, service club
Door een solidaire
ondernemerschap
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in

uw

bedrijf,

uw
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geëngageerd

Door vrijwilligerswerk in België of op het terrein in het Zuiden

Belastingvrijstelling
De Belgische autoriteit geeft u een fiscaal aftrekbaar voordeel: voor uw gift van minsten 40 euro op
jaarbasis geniet u van een forfaitaire belastingvermindering van 45%.
KDW is verantwoordelijk voor het project in juridisch, administratief, financieel en boekhoudkundig
vlak. KDW heeft het juridische eigendomsrecht over de giften, en beslist autonoom over het
gebruik ervan. (Ci.RH.26 / 567.400 betreffende het KB/WIB92).
Onze gecontroleerde en gedetailleerde rekeningen worden gepubliceerd op donorinfo.be. De stichting
Donorinfo informeert het publiek op een transparante en onpartijdige manier over de activiteiten en
financiële middelen van goede doelen in België, die personen in nood helpen, in eigen land of
elders in de wereld.
De financiële rekeningen en balansen van de vereniging worden neergelegd bij de Griffie van
Handelsrechtbank van Brussel.
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Kinderen Derde Wereld is ook lid van de V.E.F., de vereniging voor een ethiek in fondsenwerving.
We delen de gegevens van onze donoren niet met andere organisaties. Zij kunnen op elk moment
hun gegevens raadplegen, wijzigen of verzoeken dat ze uit ons bestand worden verwijderd.

