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E D I T O R I A A L

Wat je krijgt door 

het bereiken van 

je doelen is niet zo 

belangrijk als wat 

je wordt door het 

bereiken van je 

doelen.

Henry David Thoreau 
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alrijk zijn zij, die onze projecten 
steunen met private initiatieven, 
ter gelegendheid van verlovingen, 
huwelijken, verjaardagen en alle 
grote evenementen van hun leven. 
Wij nodigen U uit hetzelfde te 
ondernemen en danken U hiervoor.

Onze oprechte deelneming aan 
Eric 
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Beste vrienden,
We worden elke dag geteisterd door het 
nieuws over hoe erg het met de wereld 
gesteld is – die lijkt op de rand van de af-
grond te balanceren, en toch: we hebben 
meer vooruitgang geboekt in de afge-
lopen 100 jaar dan in de eerste 100.000, 
de afgelopen 25 jaar hebben elke dag 
285.000 meer mensen toegang gekre-
gen tot veilig water en in de afgelopen 
50 jaar is de armoede in de wereld meer 
afgenomen dan in de voorgaande 500 
jaar. Met welke maat je wat ook maar 
meet, nagenoeg alles staat er opmerkeli-
jk beter voor dan sinds mensenheugenis 
ooit het geval is geweest. Dat is de be-
langrijkste conclusie volgens de Zweedse 
schrijver Johan Norberg in zijn nieuwste 
boek “Vooruitgang”, waarin hij op basis 
van onbetwistbare feiten schetst hoever 
we zijn gekomen in het aanpakken van 
de problemen waarvoor onze soort zich 
geplaatst ziet. 

Het is ontegensprekelijk waar dat onze 
media amper goed nieuws verspreiden. 
Dat alweer 99,99 % van de vliegtuigen 
veilig geland zijn haalt het journaal niet, 
wel dat ene dat neergestort is…

Maar deze enorme vooruitgang wereld-
wijd heeft uiteraard veel te danken aan 
de twee enorme opkomende landen 
China en India, waar miljoenen mensen 
uit de extreme armoede geraakten de 
afgelopen decennia. De impact van deze 
vooruitgang in de algemene statistieken 
vertekent het beeld wereldwijd waar 
jammer genoeg de ongelijkheid groot 
blijft, en zelfs nog toeneemt, ook in veel 
Westerse landen.
Die ongelijkheid betreft trouwens niet 
alleen het economische aspect, maar ook 
bijvoorbeeld de pedagogische positie. 
Wist u bijvoorbeeld dat ons klein land-
je helemaal onderaan bengelt, op plaats 
36 op 37 onderzochte rijke landen,  waar 
het op gelijke kansen aankomt in het on-
derwijs? Volgens een recent rapport van 
Unicef doet enkel de staat Israël het nog 
slechter. De minst bevoorrechte kinderen 
ervaren in weinig andere welvarende 
landen zoveel ongelijkheid als in ons 
land, aldus de kinderrechtenorganisatie 
van de Verenigde Naties. Dat betekent 
concreet dat hier vele jongeren met 
minder kansen, met minder capaciteiten 
de arbeidsmarkt op moeten. De ge-
volgen laten zich raden, en zullen helaas 
doorwerken bij volgende generaties.

Volgens Unicef kan er geen eenvoudig 
antwoord gegeven worden op de vraag 
wanneer de kloof zo groot is dat het 
oneerlijk wordt. Wel suggereren de re-
sultaten dat het verkleinen van ongeli-
jkheid alle kinderen ten goede komt. Zo 
liggen de gemiddelde resultaten hoger 
in landen waar de ongelijkheid kleiner is.
Voorts wijst de VN-kinderrechtenor-
ganisatie erop dat ongelijkheid in de 
«volwassen wereld» ook effect heeft op 
kinderen. De organisatie adviseert daa-
rom - naast inspanningen voor onderwi-
js, subjectief welzijn en gezondheid - om 
de inkomens van de gezinnen met de 
minst bevoorrechte kinderen te bescher-
men.

Wat mij persoonlijk verontrust, is de 
toenemende mate van onverschilligheid 
en van gewenning aan schokkende ci-
jfers en beelden betreffende mensenre-
chtenschendingen, armoede en geweld. 
Bijna dagelijks vernemen we dat alweer 
vele vluchtelingen verdronken zijn ti-
jdens hun wanhopige poging het oor-
logsgeweld te ontvluchten, of op zoek 
naar een betere toekomst voor hun fa-
milie.
Kan dit te wijten zijn aan de massa’s ne-
gatieve berichtgeving die we dagelijks te 
verwerken krijgen? 

Een maand terug werd ik in Kampala, 
de Oegandese hoofdstad, aangeklampt 
door een jongeman. Ik dacht dat hij geld 
wou, maar hij bedelde naar mijn restje 
drinkwater in mijn handen. Een half li-
tertje drinkbaar water kost er een derde 
van een euro; als je bedenkt dat het me-
rendeel van de bevolking een euro per 
dag bijeenschraapt, is het begrijpelijk 
dat drinkwater kopen geen prioriteit is. 
Dus drinkt men vuil water uit  poelen, 
water dat hen gegarandeerd al dan niet 
ernstig ziek zal maken. En hen ook en 
vooral veel meer geld zal kosten…
Er is nog veel werk aan de winkel, en in 
deze tijden van feesten, overvloed en 
consumeren, hopen wij dat U ons blijft 
helpen om de uitgesloten en verworpe-
nen in onze partnerlanden, reële kansen 
te bieden op een betere toekomst. 
In hun naam van harte dank!
We wensen jullie allen een warme Kerst 
en fijne feestdagen toe. ■

Johanna Vandamme
Algemeen secretaris
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Cybersex op de Filippijnen:  
Een  keerzijde van de digitale vooruitgang…

De Belgische 
onderzoeksjournalist Peter 
Dupont en een Nederlandse 
regisseur Jacco Groen hebben 
onlangs twee netwerken 
van zwaar kindermisbruik 
blootgelegd. Het gaat 
om zogenoemd webcam-
kindersekstoerisme. Hun 
schokkende documentaire 
“grenzeloos misbruikt” was 
vorige maand te zien op 
televisie, zij het heel laat op de 
avond.

W e b c a m - k i n d e r t o e r i s m e 
betekent dat de kindermisbrui-
kers van achter hun computer 
online seks bestellen met 
kinderen. De seks wordt 
uitgevoerd door mensen 
die fungeren als een soort 
van «avatars», en de 
kindermisbruikers geven hen 
instructies over wat ze met de 
kinderen moeten doen. Het 
kindermisbruik zelf vindt zeer 
vaak plaats op de Filipijnen, 
dat beschouwd wordt als een 
paradijs voor kindermisbruik 
via webcam, onder meer door 
de extreme armoede in de 
sloppenwijken. 

De daadwerkelijke 
kindermisbruikers, vaak 
familieleden of buren van de 
kinderen, krijgen per «show» 
2,5 euro en nog eens 0,50 euro 
per verrichte seksuele daad. 

Volgens de documentaire 
zoeken dagelijks 750.000 
voornamelijk mannen naar 
shows met een seksueel 
karakter met minderjarigen, 
soms zelfs met kinderen niet 
ouder dan 2 jaar…

Omdat het misbruik via 
internet gebeurt en er geen 
opnames van zijn, is er ook 
geen bewijsmateriaal te vinden. 
Daardoor is het kindermisbruik 
moeilijk op te sporen en is het 
ook helemaal niet makkelijk om 
de misbruikers te veroordelen. 
Daardoor wordt webcam-
kindersekstoerisme als «veiliger» 
beschouwd dan het downloaden 
van pornografische filmpjes of 
foto’s van kindermisbruik.

Na een undercover onderzoek 
van 17 maanden in het 
milieu van kindermisbruikers, 
zijn Dupont en Groen erin 
geslaagd om de namen van 900 
kindermisbruikers uit 36 landen 
te identificeren. Ook hebben 
ze het adres van een huis op de 
Filipijnen weten te achterhalen, 
waar kinderen misbruikt 
werden. Dat heeft geleid tot 
de grootste politieactie tegen 
cybersex op de Filipijnen ooit. De 
politie heeft een huis weten te 
ontmantelen in Tambacan, een 
sloppenwijk van de stad Illigan. 
Daarbij werden 11 kinderen 
tussen 7 en 17 jaar bevrijd en een 
aantal arrestaties verricht. Op de 
Filipijnen is het werk echter nog 
lang niet afgerond, omdat de 
politie niet voldoende personeel 
heeft, volgens Jacco Groen. 

De namen van de 900 
geïdentificeerde kindermisbrui-

kers zijn doorgegeven aan 
de autoriteiten. Er zijn veel 
mannen bij uit Amerika, Canada 
en Noord-Europa, en er zijn ook 
Nederlanders en Belgen bij... In 
de Verenigde Staten zijn ook al 
mensen opgepakt. 
 

Opvang en trauma-verwerking

Ook in de hoofdstad Manila 
worden veel kinderen, meisjes 
én jongens, geconfronteerd met 
misbruik in de ergste vormen: 
kinderhandel, verkrachting, 
kinderporno, gedwongen 
prostitutie…Het is big business.

Pedofilie is een geaardheid, 
geen misdaad. Maar volgens 
recente gegevens, zouden 1 
op de 4 pedofielen die naar 
pornografisch materiaal kijken 
met kinderen, ook daadwerkelijk 
overgaan naar fysiek misbruik 

Een Filippijns meisje voor de webcam…
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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)

van kinderen. Vaak gebeurt 
dat met goedkeuren van de 
ouders en familieleden. Op de 
Filippijnen, en ook in andere 
Aziatische landen, heerst 
een culturele en traditionele 
opvatting, namelijk dat 
kinderen mee verantwoordelijk 
zijn voor het gezinsinkomen, 
dat zij een soort schuld dragen. 
Men spreekt van “de schuldlast 
van je ziel”…Vaak moet het 
jongste kind van de familie zich 
opofferen..

Daardoor blijft het onderwerp 
voor velen een echt taboe, 
en blijven soms gruwelijke 
misbruiken onbesproken en 
onbestraft.

De slachtoffers echter van het 
misbruik zijn voor het leven 
getekend, en hebben dikwijls 
een zware psychologische of 

zelfs psychiatrische behandeling 
nodig. 

Zo ook de meisjes van Elisabeth 
Home, een van de opvanghuizen 
van Virlanie Foundation, dat 
door onze NGO 22 jaar geleden 
al werd opgericht. Er verblijven 
gemiddeld 20 meisjes, allen 
met een verleden van seksueel 
misbruik…De kosten voor hun 
verzorging, zowel fysiek als 
mentaal, lopen hoog op. Maar 
die specifieke zorgen door 
een professioneel team zijn 
essentieel om de meisjes hun 
zelfwaarde terug te geven, 
om hen zo goed mogelijk 
te wapenen om opnieuw in 
de maatschappij te kunnen 
functioneren.

Ook worden er zoveel mogelijk 
juridische stappen ondernomen 
tegen de misbruikers, een 

belangrijk onderdeel in 
het genezingsproces. Deze 
demarches zijn evenwel 
niet altijd zonder gevaar…
zoals al werd ondervonden. 
En het gebeurt dat de 
slachtoffers opnieuw gestraft 
en opgesloten worden, dit om 
hen te beschermen tegen hun 
seksbeulen…

Helpt u om deze meisjes een 
nieuw leven te laten opbouwen, 
die naam waardig? Uw gift met 
vermelding “stop misbruik” 
wordt in dank aanvaard !
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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....
Talrijk zijn zij, die onze projecten 
steunen met private initiatieven, 
ter gelegendheid van verlovingen, 
huwelijken, verjaardagen en alle 
grote evenementen van hun leven. 
Wij nodigen U uit hetzelfde te 
ondernemen en danken U hiervoor.

Onze oprechte deelneming aan 
de familie en de vrienden van Eric 
Fortems.

Medewerking

| Laurent Goirand
| Danielle Kegels 
| 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.

Nieuws van het terrein
Het is een feit dat Duterte een echt 
dilemma vormt voor de Filippijnen. 
De grote meerderheid van de 
bevolking steunt zijn strijd tegen 
drugs en het blijkt dat voor 
het eerst, een president grote 
schoonmaak houdt tot aan de elites 
van het land toe: politiek, politie en 
leger,  business, artiesten…
De meerderheid van de politieke 
klasse steunt hem (het Parlement 
volgt hem volledig en stemt in 
met al zijn verzuchtingen) en 
vindt hem steeds excuses voor zijn 
onaanvaardbare uitspattingen.

Een verontrustend fenomeen 
komt op, er is steeds meer verbaal 
«geweld» vooral op Internet 
en de sociale media, jegens de 
journalisten en de mensen die de 

misbruiken aan het licht brengen. 
Verschillende onder hen hebben 
doodsbedreigingen gekregen 
enkel omdat zij met drugs gelinkte 
moorden hebben onthuld. Deze 
intolerantie is zeer verontrustend 
daar zij gepaard gaat met een 
gevoel van totale straffeloosheid… 
Wanneer men iemand beledigt, 
aanvalt of zelfs vermoordt voor 
de zaak van Duterte, dan is dat 
«legitiem»…
Moeilijk om weten waar dit het 
land naartoe zal leiden en hoe de 
armste door deze wijzigingen zullen 
getroffen worden. Virlanie maakt 
deel uit van de groepen die ijveren 
voor de rechten van de kinderen 
en op dit ogenblik gaat dit over de 
verlaging van de leeftijd waarop 
men opgesloten kan worden, want 

dat wil de regering wijzigen. 
Onze sociale werkers zijn ook veel 
voorzichtiger dan voorheen, talrijke 
begunstigden of hun families 
komen in aanraking met drugs, 
en wij zijn niet immuun voor een 
misstap of een afrekening… 

Vele veranderingen zijn aan 
de gang en zullen de komende 
maanden een feit zijn… de ngo’s 
zoals de onze zijn zeer attent voor 
al wat raakt aan de rechten van de 
kinderen, maar men mag er van 
uitgaan dat dit geen prioriteit is van 
Duterte.  ■

Laurent Goirand
Ondervoorzitter  

Virlanie Foundation


