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E D I T O R I A A L

Het lot van een land 

hangt af van het 

onderwijs van haar 

volk.

Benjamin Disraeli

(1804-1881 Brits staatsman)
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Steeds vaker worden vrouwen en meisjes 
ingezet bij zelfmoordaanslagen. 

Er is sprake van een groeiende trend 
van jonge meisjes die zich aansluiten 
bij extremistische groepen en die 
wereldwijd gewelddadige terroristische 
acties uitvoeren. Unicef constateerde 
in een recent onderzoek naar 
zelfmoordaanslagen in Westelijk-Afrika, 
dat bijna één op de vijf aanslagen werd 
gepleegd door vrouwen. Bij kinderen die 
aanslagen pleegden, ging het in 3 van de 
4 gevallen om meisjes...

Terreur is tegenwoordig een duidelijk 
aanwezige dreiging, en terroristen 
rekruteren steeds vaker vrouwen als dader. 
Online en offline wordt geprobeerd om 
vrouwen en meisjes aan te trekken en 
belanden meisjes in hun handen, vooral 
zij die zich sociaal of cultureel uitgesloten 
of gemarginaliseerd voelen. 

Onderwijs voor meisjes is een van de 
belangrijkste strategieën om die trend te 
keren. Meer en meer zetten regeringen 
in op het vaak over het hoofd geziene 
onderwijs voor meisjes. Meisjes zijn in 
dit tijdperk meer ambitieus en meer 
competitief ingesteld. Ze willen niet 
langer naar school gaan om vervolgens 
alleen huisvrouw te worden, of dezelfde 
baantjes accepteren als hun moeders. 
Ze willen vast werk met hetzelfde 
salaris als hun mannelijke klasgenoten, 
gelijke kansen om promotie te maken 
en toegang tot middelen als land en 
leningen. Net als de jongens willen ze op 
gelijke wijze participeren in het bepalen 
van het economische en sociale beleid van 
hun land.

Een doeltreffend onderwijsbeleid moet 
iets doen aan de hindernissen die er 
zijn om meisjes vervolgonderwijs te 
laten volgen. Bij de overgang van het 
basisonderwijs naar de middelbare 
school bestaat nu heel dikwijls nog een 
belangrijke genderkloof.

In een rapport van McKinsey 1 wordt 
geschat dat als vrouwen wereldwijd 
in alle landen eenzelfde rol op de 

arbeidsmarkt spelen als mannen, dat de 
wereldeconomie 2.800 miljard dollar kan 
opleveren tegen 2025.

Kwaliteitsvol onderwijs en beroeps-
opleidingen aanbieden aan kwetsbare 
jongeren is sinds vele jaren een 
belangrijke strategische pijler in ons 
beleid om de armoede terug te dringen, 
om discriminatie te voorkomen en om 
de lokale economieën aan te zwengelen. 
Deze aanpak moet niet alleen hun 
inzetbaarheid op de arbeidsmarkt 
verhogen, maar zich bij meisjes ook 
richten op psychosociale steun. Meisjes 
en vrouwen dragen al de zwaarste 
lasten van de armoede, wat hen extra 
vatbaar kan maken voor radicalisering en 
wanhoopsdaden. 

Eén jaar voortgezet onderwijs leidt voor 
een meisje tot 25 % meer inkomen. En als 
alle meisjes in Subsahariaans Afrika het 
voortgezet onderwijs zouden afronden 
bijvoorbeeld, zou dat het aantal kind- 
huwelijken meer dan halveren. Onderwijs, 
met de cyclische voordelen die van de ene 
generatie overgaan op de volgende, is 
de meest geschikte interventiestrategie 
om de neerwaartse spiraal van extreme 
armoede te doorbreken. 

Beste vrienden,

Naar jaarlijkse gewoonte publiceren wij 
onze goedgekeurde en geverifieerde 
jaarrekeningen. Een recordbedrag kon in 
2017 worden besteed aan onze partners 
in het Zuiden, met een minimum aan 
werkingskosten. Bijgevolg kon het jaar 
positief worden afgesloten, mede dankzij 
uw loyale generositeit en solidariteit. 

Voor U allen een uitstekende vakantie 
gewenst, en graag afspraak in september. 
■
Met dankbare groet,

Johanna Vandamme
Algemeen secretaris

1 MGI Power of parity September 2015:  
How advancing women’s equality can add 
$12 trillion to global growth
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Financieel rapport 2017  

Resultatenrekeningen per 31 december 2017 in € 
  

  
Uitgaven 2017  

   
Inkomsten 2017 

  

Verleende hulp Zuid - projecten  1.331.914,00 Cofinanciering van projecten in het Zuiden   491.652,11 

Uitgaven ontwikkelingseducatie en 
sensibilisatie  

11.778,80 Cofinancieringen van activiteiten 
ontwikkelingseducatie  

0,00 

Algemene werkingskosten en 
personeelskosten  

113.251,38 Private stichtingen  118.154,00 

Fondsenwerving  
  

17.497,31 Giften van het publiek  836.190,46 

Afschrijving en waardevermindering  673,12 Andere inkomsten (legaten 
inclusief)  

106.816,43 

Andere kosten  
  

1.558,62 Financiële producten  276,31 

  
Totaal van de uitgaven  

 
1.476.673,23 

  
Totaal van de inkomsten  

 
1.553.089,31 

 

 
Resultaat van het boekjaar 76.416,08 

 
De giften vormen de basis van de inkomsten van Kinderen Derde Wereld.  

 
De giften vormen de basis van de inkomsten van Kinderen Derde Wereld.   
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 2017 kwamen meer dan 68.3 % 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 2017 heeft de DGD een 
subsidie toegekend à rato van 27.1% van onze inkomsten, en WBI, de Provincies en Gemeenten à rato van 5%, hetzij bijna 31.6% van 
onze totale 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: 1.331.914 € of 90.2% van de totale uitgaven.  
1.331.914 € of 90.2% van de totale uitgaven zijn rechtstreeks bestemd voor de projecten in Azië (47.7%), in Afrika (40.6%) en in Latijns 
Amerika (11.7%). De algemene werkingskosten en de personeelskosten vertegenwoordigen 7.8% 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 2017 werden geauditeerd door een Bedrijfsrevisor, DGST & Partners, en goedgekeurd door 
de Algemene Vergadering op 02 juni 2018.   
 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)

Integrale seksuele opvoeding 
en programma’s die seksueel 
geweld aanpakken in het 
schoolmilieu, dragen bij tot een 
betere seksuele en reproductieve 
gezondheid, alsook tot betere 
schoolresultaten.

Een vierde van de 
wereldbevolking behoort tot 
de leeftijdscategorie van 10 tot 
24 jaar, dit zijn ongeveer 1,8 
miljard jongeren. Nooit eerder 
stond een dergelijk groot aantal 
jongeren op het punt om hun 
seksueel leven aan te vatten, of 
begonnen ze hun reproductief 
en seksueel bestaan.

De internationale mensen-
rechten, alsook de 
internationale, regionale en 
nationale politiek, definiëren 
de verplichtingen van de 

regeringen inzake de promotie 
en de bescherming van de 
gezondheid en de seksuele 
en reproductieve rechten 
(GSRR) van de jeugd. Zoals 
talrijke statistieken, veelvuldige 
tienerzwangerschappen, de  
verspreiding van HIV en 
andere seksueel overdraagbare 
aandoeningen (SOA), en 
de seksuele en seksistische 
gewelddaden aantonen, 
worden deze GSRR van de 
adolescenten (10-19 jaar) 
gemakkelijk miskend.

Enkele feiten :

In bepaalde regio van de 
wereld, gaven 2 op 3 meisjes 
op dat ze geen enkel idee 
hadden van wat er hen  

overkwam toen ze voor het 
eerst hun maandstonden 
kregen.
Wereldwijd hebben slechts 34 
% van de jongeren adequate 
kennis over de preventie en 
de transmissie van HIV.
De complicaties die 
verbonden zijn aan de 
zwangerschap en aan de 
bevalling, zijn de tweede 
doodsoorzaak bij  meisjes van 
15 tot 19 jaar…

Het onderwijs wordt 
beschouwd als een toplocatie 
om de (obstakels voor) GSRR 
voor jongeren aan te pakken.

De scholen worden gezien als 
essentieel belangrijke plaatsen 
om jongeren de kennis, de 

Onderwijs en gezondheid : samen sterker !
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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 gewenst 
Mijnheer Pierre Linard !

Medewerking

| François Claeys Bouuaert
| Pierre-Yves Lahaye
| 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.

competenties, de attitudes 
en waarden bij te brengen 
die zij nodig hebben om hun 
seksualiteit te bepalen, te 
waarderen en te genieten, fysiek 
en emotioneel, individueel en in 
een relatie.

Er zijn effectief te veel jongeren 
die verwarde en tegenstrijdige 
informatie ontvangen 
over relaties en seksualiteit 
tijdens de overgangsperiode 
van hun kindertijd naar de 
volwassenheid. Meer en 
meer vragen zij betrouwbare 
informatie, die heb zal 
voorbereiden en leiden naar 
een gezond, reproductief en 
bevredigend leven.

De kwestie is politiek aanzienlijk 
belangrijk geworden. Er werd 

door de UNESCO 1 een update 
gemaakt van de richtlijnen 
inzake integrale seksuele 
opvoeding (ISO), inclusief van 
de 8 leidende principes. ISO 
beantwoordt aan de vraag 
van de jeugd en laat hen toe 
om beslissingen te nemen met 
kennis ter zake over hun relaties 
en hun seksualiteit, helpt hen 
om hun plaats te vinden in een 
wereld waar molestaties op basis 
van gender, ongelijkheid tussen 
man en vrouw, vroegtijdige en 
ongewenste zwangerschappen, 
HIV en andere SOA’s, ernstige 
risico’s vormen voor hun 
gezondheid en hun welzijn.

Onze actie ten gunste van 
vele duizenden adolescenten 
in onze 10 partnerlanden, 
confronteert ons vaak met 

serieuze problemen, te wijten 
aan de hiaten op het vlak 
van seksueel onderricht.  
Meerdere initiatieven van 
capaciteitsversterking zijn 
genomen voor de jeugdwerkers 
en de jongeren rechtstreeks, en 
praktische tools zullen worden 
ontwikkeld. 

Elk opgenomen principe, van 
vrijwillige en niet verplichte 
aard, steunt op de actuele 
kennis en op internationale 
beste praktijken, en houden 
rekening met de diversiteit van 
de nationale contexten waarin 
de seksuele opvoeding gegeven 
zal worden. ■

1 http://fr.unesco.org/themes/
education-sante


