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Vrouwen die  

de gelijken van  

mannen willen zijn, 

hebben niet  

voldoende ambitie. 

Timothy Leary
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Beste vrienden,

Jaarlijks op 8 maart is het Internationale 
Vrouwendag: de actiedag van de 
vrouwenbeweging!

Internationale Vrouwendag staat elk jaar 
op 8 maart in het teken van strijdbaarheid 
en het gevoel van solidariteit van vrouwen 
overal ter wereld, meestal aan de hand van 
een specifiek thema.
Internationale 
De dag herdenkt de eerste staking van 
vrouwen in de textiel- en kledingindustrie, 
die plaatsvond op 8 maart 1908 in New York. 
De vrouwen staakten voor een achturige 
werkdag, betere arbeidsomstandigheden 
en kiesrecht. Deze staking vormde het begin 
van de emancipatie van vrouwen en de strijd 
tegen vrouwendiscriminatie.

Bij ons viert een grote verscheidenheid aan 
vrouwengroepen en vrouwenorganisaties 
8 maart op verschillende manieren. 
Doel is aandacht te vragen voor thema’s 
zoals economische zelfstandigheid, 
empowerment, seksueel geweld, zorg en 
arbeid, discriminatie en racisme.

Enkele feiten over vrouwen:
 •  Vrouwen vormen 50 % van de 

wereldbevolking.
 •  Vrouwen doen 66 % van al het werk.
 •  Vrouwen verdienen 10 % van het 

wereldinkomen.
 •  Vrouwen hebben 1 % van alle 

bezittingen.
 •  Van alle regeringsleiders op de wereld 

is 5 % vrouw.
 •  Van alle armen op de wereld is 75 % 

vrouw.
 •  Van alle analfabeten op de wereld is 66 

% vrouw.
 •  Van alle vluchtelingen op de wereld is 

75 % vrouw.
 •  Vrouwen in Europa verdienen 

gemiddeld 16 % minder dan mannen, 
maar ons land doet het beduidend 
beter met een loonkloof van ongeveer 
6 %. De verschillen blijven echter erg 
belangrijk volgens de sector waarin 
men tewerk gesteld is.

Bovenstaande feiten tonen aan dat er nog 
heel wat werk aan de winkel is, wereldwijd.

Persoonlijk vind ik de situatie en positie van 

meisjes en vrouwen het meest schrijnend 
wat betreft het geweld dat hen wordt 
aangedaan, en de veelal straffeloosheid voor 
de geweldplegingen en hun daders.

Nog steeds zijn 200 miljoen meisjes en 
vrouwen wereldwijd het slachtoffer van 
genitale verminking ! 
In tegenstelling tot wat doorgaans wordt 
geloofd, is deze brutale en wrede verminking 
niet alleen religieus geïnspireerd, maar is het 
een eeuwenoude traditie die nog stand houdt 
in veel culturen. Enkele gemeenschappen 
voeren de besnijdenis uit, denkend dat 
de islam dat voorschrijft. De praktijken 
dateren echter al van voor het ontstaan van 
de islam en in de koran wordt er met geen 
woord over gerept. Ook bij christelijke, 
joodse en animistische gemeenschappen 
worden vrouwen verminkt. Dikwijls gaat de 
“operatie” gepaard met zware medische 
problemen achteraf, en niet zelden met de 
dood tot gevolg…

Dagelijks worden vandaag nog altijd 
ongeveer 39.000 meisjes uitgehuwelijkt, 
dikwijls aan veel oudere mannen, en wordt 
hen de toegang tot onderwijs en een normale 
ontwikkeling voor hun leeftijd ontzegd…

Veel daden van misbruik jegens vrouwen 
(en mannen) zijn bij wet verboden in veel 
landen van het Zuiden waar we werken. Er is 
echter een probleem met de vervolging van 
de te weinig aangiftes van misbruik, en in 
sommige landen ziet het lot van de meisjes 
en vrouwen er somberder uit dan ooit.
Zo ook in Brazilië, waar de onlangs nieuw 
verkozen president Jaïr Bolsonaro, een ex-
militair met extreemrechtse sympathieën, 
ondertussen bekend staat om zijn extreem 
vrouwonvriendelijke uitspraken: “Ik zal je 
niet verkrachten, want je bent te lelijk (tegen 
een collega-parlementslid)”, of nog “Ik heb 
vijf kinderen. Vier van hen zijn zonen. Bij de 
vijfde had ik een zwak moment, dat werd 
een meisje.” Dat belooft, ook voor de anders 
geaarden trouwens.

We zijn bijgevolg overtuigd te moeten 
blijven investeren in kinderen, met speciale 
aandacht voor de meest kwetsbare meisjes 
en jonge vrouwen. Zij danken u voor uw 
waardevolle steun in deze strijd. ■

Johanna Vandamme
Secrétaire générale



Salvador da Bahia :

Het “Centro de Integração 
Familiar”,  Ceifar is een 
Braziliaanse NGO zonder 
winstoogmerk, opgericht 
in 1994 met het doel de 
holistische begeleiding en 
opvolging van families uit 
de wijk Tancredo Neves 
die vandaag ongeveer 
200.000 bewoners telt. 
De stad Salvador de Bahia 
bevat ongeveer 2,4 miljoen 
inwoners…
Het programma omvat 
verschillende luiken, en 
bereikt momenteel jaarlijks 
meer dan 500 kinderen, 
jongeren en 500 kwetsbare 
families.
Een ruim aanbod van 
activiteiten moet de kansen 
op effectieve verbetering van 
de levensomstandigheden 
van de zeer arme bevolking 
van de wijk verhogen: 
Onderwijs, gaande van een 
kleuterschool tot bijlessen 
voor het lager onderwijs en 
alfabetisering; Professionele 
opleidingen, zowel voor 
meisjes als jongens; Sport en 
culturele activiteiten, zoals 
de Ceifar-fanfare, capoeira 
en muzieklessen…
Alle kinderen krijgen 
dagelijks een tussendoortje 
en een middag- of avondmaal
Verder is er een uitgebreide 
sociale dienst, en een medisch 
centrum: tandheelkunde, 
voeding, pediatrie, klinische 
geneeskunde, klinische 
analyse, gynaecologie, 
logopedie, keel-neus en oor, 
maag- en darmonderzoek, 
huidziekten en hartziekten.

Psychologische bijstand voor 
meisjes en vrouwen

De psychologische dienst 
werd in mei 2016 in de 
gebouwen van Ceifar 
ingewijd en werd “Casa de 

Alice” gedoopt ter ere van 
de oprichtster van Ceifar, 
Simone Alice Debouck. 

Het doel van de ruimte 
is om gespecialiseerde 
psychologische diensten 
aan te bieden in de wijk 
Tancredo Neves, met focus 
op vrouwen met een laag 
inkomen en de meest sociaal 
kwetsbare mensen. Het huis 
wil alle mensen in nood bij te 
staan, vooral zij die moeilijk 
of geen toegang hebben 
tot de weinige bestaande 
instellingen voor geestelijke 
gezondheidszorg in de stad.
Casa de Alice wil ook een 
ruimte zijn waar de bevolking 
gehoord wordt, waar 
individuele en collectieve 
vormen van empowerment, 
van strijd voor rechten en 
autonomie kunnen ontstaan 
en waar weerbaarheid zich 
kan ontwikkelen.

Ribeirão Preto:

In deze stad in de staat Sao 
Paolo met een 600.000-tal 
inwoners, ontstond in 1936 

reeds het opvangcentrum 
voor kinderen « Casa da 
Criança Santo Antonio ».  
Het centrum ontfermt zich 
dagelijks over een 185-tal 
baby’s en kleine kinderen 
van de leeftijd van 11 

maanden tot 5 jaar. Het zijn 
voornamelijk kinderen uit 
door druggebruik, prostitutie 
en misdaad uiteengerukte 
families. De meestal 
alleenstaande jonge moeders 
rekenen op het centrum om 
te kunnen gaan werken, in de 
geruststelling dat hun kroost 
veilig is. De dienstverlening 
is gratis en van essentieel 
belang voor de ontwikkeling 
van de kinderen die er 
genieten van verzorging, 
evenwichtige voeding en 
educatieve activiteiten.
De recuperatie van kleine 
kinderen in Brazilië door 
dealers om hen in te zetten als 
drugkoeriers is een realiteit; 
het verschaft hen namelijk 
volledige carte blanche 
in geval de kinderen met 
drugs betrapt worden door 
de politie… Hun moeders 
draaien dikwijls op voor de 
vermeende drugstrafiek, 
of worden gewelddadig 
aangepakt door hun 
partners. Geweld en moord 
op vrouwen omwille van het 
feit dat zij vrouw zijn is een 
fenomeen dat helaas nog 

heel erg veel voorkomt in het 
land, en zo vaak onbestraft 
blijft, deels ook omwille 
van de alomtegenwoordige 
machocultuur.
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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)

Natal, dans l’État du Rio 
Grande do Norte:

Onze actie in deze 
noordelijke stad ongeveer 
800.000 inwoners betreft 
opvoeding en kwaliteitsvol 
onderwijs voor honderden 
kleuters, meisjes en jongens 
van de leeftijd van 3 tot en 
met 7 jaar. Het programma 
werd reeds in de jaren 40 
van vorige eeuw opgestart 
door een Belgische priester 
uit Namen, Jacques Theisen, 
beter gekend als Padre 
Tiago, en we mogen gerust 
van pionierswerk spreken 
voor Brazilië. Waar het nu 
normaal is dat de meeste 
kleine kinderen genieten 
van onderwijs, was dit 
in de beginjaren zeker 

niet het geval en was dit 
enkel weggelegd voor de 
allerrijksten.

Maar gezien het essentieel 
belang voor de ontwikkeling 
van kinderen, werd fors 
geïnvesteerd in de kinderen 
van de armste lagen uit de 
bevolking. De resultaten zijn 
verbluffend, en duren voort. 
De methodieken die vanaf 
het begin gebruikt werden 
en nog steeds toegepast 
worden in de kindertuinen 
behoren tot de modernste 
pedagogische systemen in 
onze Westerse wereld, zoals 
bijvoorbeeld de Montessori 
methode. 
Vele tientallen vrouwen, 
die ooit kleuter waren in de 
schooltjes van Padre Tiago, 

bekleden vandaag de dag een 
vooraanstaande positie in de 
Braziliaanse samenleving. 
Zij beseffen beter als geen 
andere hoe belangrijk het is 
om kinderen, en dan vooral 
ook de meisjes, een goeie 
opvoeding te geven. En deze 
mentaliteitswijziging die 
gezaaid werd en nog steeds 
wordt is een garantie voor 
duurzame ontwikkeling en 
voor het doorbreken van 
de negatieve spiraal van 
armoede. ■
Indien U onze actie in 
het immense Brazilië wil 
steunen, gelieve “Brazilië 
2019” te vermelden op uw 
overschrijving. Dank !



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!

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.

Onderwijs is een individueel 
fundamenteel mensenrecht dat 
vermeld staat in onder meer 
de Universele Verklaring van 
de Rechten van de Mens en 
in het Internationaal Verdrag 
inzake de Rechten van het 
Kind. Kwaliteitsvol en inclusief 
onderwijs vanaf een jonge leeftijd 
heeft ook multiplicatoreffecten 
voor de duurzame ontwikkeling 
van partnerlanden en is de 
hoeksteen van inclusieve 
sociale en economische groei, 
respect voor gendergelijkheid, 
mensenrechten en 
vreedzaam samenleven. 
In de klas worden waarden, 

kennis en competenties 
aangeleerd die belangrijk 
zijn voor het bevorderen 
van gendergelijkheid, 
toegang tot waardig werk, 
vredesopbouw en democratie.
Maar kwaliteitsvol onderwijs 
is ook de plaats om 
inzichten te verwerven in 
complexe uitdagingen, zoals 
klimaatopwarming en een 
hoge bevolkingsdruk, en om 
deze aan te kunnen gaan. 
Onderwijs voor meisjes is een 
slimme en duurzame investering: 
Meisjes die kwaliteitsvol 
middelbaar onderwijs genieten, 
hebben 3 keer minder kans om 

als kind te moeten trouwen 
dan meisjes die geen of weinig 
onderwijs hebben gehad. Ze 
worden ook op latere leeftijd 
moeder, van minder kinderen, 
die ze beter beschermen 
tegen nefaste praktijken zoals 
meisjesbesnijdenis. Meisjes die 
kunnen lezen zijn gezonder en 
hun kinderen hebben 5 keer 
zoveel kans om te overleven als 
de kinderen van ongeletterde 
moeders. Vrouwen die naar 
school gegaan zijn, sturen hun 
kinderen ook vaker naar school. ■

Bron: https://www.educaid.be

Inclusief en kwaliteitsvol onderwijs  
voor individuele emancipatie  

en maatschappijopbouw


