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Elk kind is een artiest. 

Het probleem is hoe 

artiest te blijven  

wanneer men  

opgroeit.

Pablo Picasso

Beste vrienden,

We staan opnieuw voor de grote uitdaging 
om de duizenden kinderen die omkaderd 
of opgevangen worden door onze partners, 
toe te laten terug school te lopen.
In tegenstelling tot nogal wat kinderen 
en jongeren van ons landje, is naar school 
kunnen gaan of een beroep aanleren, de 
hoogste ambitie van straatkinderen en 
kwetsbare jongeren in veel landen van het 
Zuiden waar we actief zijn.
17 oktober is de internationale dag 
voor de uitroeiing van armoede. Wij zijn 
van mening dat iedereen kwaliteitsvol 
onderwijs garanderen, essentieel is voor de 
realisatie van alle mondiale doelstellingen, 
meer bepaald deze die het uitroeien van de 
meest extreme armoede beogen.

Bij het onderschrijven van het Duurzaam 
Ontwikkelingsprogramma met horizon 
2030, erkenden de Verenigde Naties 
inderdaad dat «  uitroeien van de armoede 
in al haar vormen en dimensies, inclusief 
de meest extreme armoede, de grootste 
uitdaging is en een noodzakelijke 
voorwaarde voor duurzame ontwikkeling».

De mondiale economie is bijzonder 
dynamisch, en is aangetrokken door 
de technologische vooruitgang en de 
mondialisering. Vandaag is het meer dan 
ooit belangrijk om te investeren in menselijk 
kapitaal en om erover te waken dat 
iedereen zich de benodigde competenties 
kan bijbrengen om te slagen in het leven.
Volgens schattingen riskeren er tegen 
2030 om en bij de 2 miljard actuele jobs te 
verdwijnen omwille van de automatisering 
van de uit te voeren werklasten.

Het mondiale opvolgingsrapport aangaande 
onderwijs, gerealiseerd door de l’UNESCO1 
levert belangrijke bewijzen  over de impact 
van onderwijs op het individuele inkomen en 
op de economische groei. Enkele gegevens 
illustreren deze verbanden:

Onderwijs vermindert de armoede : 171 
miljoen mensen zouden uit de armoede 
geraken indien alle kinderen de school 
zouden verlaten beschikkend over de 
basisvaardigheden lezen, een daling van 12 % 
op wereldschaal.

Onderwijs verhoogt de individuele 
inkomens met ongeveer 10 % voor elke 
supplementair schooljaar.
Elke geïnvesteerde dollar in een extra 
studiejaar verhoogt de inkomsten met 5 
dollar in lage-inkomsten landen, en met 2,5 
dollar in middelinkomsten landen.
Onderwijs vermindert de economische 
ongelijkheden : Indien de werknemers 
afkomstig uit het rijke milieu en die uit de 
arme klasse, van hetzelfde onderwijs zouden 
genieten, zouden de inkomensverschillen 
tussen hen kunnen dalen met 39 %. 

Onderwijs bevordert de economische groei : 
Het opleidingsniveau is goed voor bijna 
de helft van de opgetekende verschillen in 
groei tussen Oost-Azië en Afrika bezuiden 
de Sahara tussen 1965 en 2010.
Het voltooiingspercentage in het hoger 
onderwijs verhogen met een jaar, zou het 
BBP van de landen ten zuiden van de Sahara 
op lange termijn doen toenemen met 16 %.

Onderwijs draagt bij tot de bescherming en 
het behoud van de planeet : 
De globale klimaatopwarming, de 
verhoogde frequentie van natuurrampen en 
de vermindering van de landbouwproductie 
zouden tegen 2030 tot 122 miljoen 
mensen in de armoede kunnen duwen. 
De oprichting van groene industrieën zal 
afhangen van hoogopgeleide en goed 
geschoolde werknemers.

We blijven bijgevolg overtuigd van de 
relevantie van onze globale aanpak die 
het ontluiken, de ontplooiing en de 
ontwikkeling van kinderen en jongeren 
beoogt door middel van ludieke, sportieve 
en educatieve activiteiten, gekoppeld 
aan een individuele begeleiding of een 
coaching in groep. 
Dank om ons te helpen om onze partners te 
steunen deze uitdaging aan te gaan, opdat 
allen toegang zouden hebben tot échte 
kansen voor een betere toekomst. En alle 
kinderen en leerkrachten ter wereld wensen 
we een inspirerend nieuw schooljaar toe vol 
nieuwe ontdekkingen ! ■

Johanna Vandamme
Algemeen secretaris1https://fr.unesco.org/gem-report/node/1279



Nieuwe perspectieven voor 
jongeren met een handicap

De Filippijnen bieden geen 
gunstig kader voor het 
respect van de fundamentele 
rechten van personen met een 
beperking. Slechts 2 % van 
de 4 miljoen gehandicapte 
kinderen en jongeren gaan 
naar school. Ook werken slechts 
10 tot 30 % gehandicapte 
personen die in staat zijn om 
te werken in de formele sector. 
De meeste gehandicapten die 
werken betrekken een niet-
gekwalificeerde job in de 
informele economie.

Onze Filippijnse partner, 
Virlanie Foundation, neemt 
onder haar vele begunstigden, 
een aantal kinderen onder haar 
hoede die getroffen zijn door 
een handicap. Kwetsbaarder 
dan de andere kinderen en 
weinig geacht of geliefd 
door hun leeftijdsgenoten, 
besloot Virlanie om haar 

inspanningen te concentreren 
op het aanbieden en openen 
van leefmilieus die het best 
beantwoorden aan hun 
specifieke behoeften.

Het project van de ecologische 
boerderij FAITH werd opgevat 
om deze uitdagingen te 
beantwoorden, om de 
jongvolwassenen met handicap 
toe te laten zich te ontplooien, 
en om de problematiek van 
maatschappelijke inclusie van 
mensen met een gebrek aan 
te gaan op de Filippijnen. 
Tegelijkertijd heeft het 
FAITH project tot doel om de 
samenleving te sensibiliseren 
aangaande gebreken en om 
duurzame open levensstijlen 
te bevorderen die sociale 
interactie favoriseren.

Tegen begin 2021 is er 
voorzien om een ecologische 
en biologische boerderij op te 
starten met een capaciteit voor 
opvang en begeleiding voor 

60 jongeren met een mentale 
deficiëntie.
De direct begunstigden 
van het programme zijn 60 
meisjes/vrouwen en jongens/
mannen, 30 intern en 30 
extern. De indirecte zijn het 
personeel, de vervangouders, 
gespecialiseerde opvoeders en 
instructeurs en leerkrachten, 
geschat op een 50-tal personen.

Er werd inmiddels een terrein 
van 2 ha aangeschaft in Bago 
City op het eiland Negros.
Momenteel wordt het terrein 
volledig omheind; het bouwen 
van de huizen worden 
eerstdaags aangevat, alsook 
de lancering van het agrarisch 
luik en enkele inkomsten 
verwervende activiteiten.
Totaal zijn 3 residentiele 
verblijven voorzien, elk met 
gemeenschappelijke ruimtes, 
twee voor de jongens/mannen 
en één voor de meisjes/
vrouwen.

Een multifunctioneel gebouw 
dat 3 ateliers voor landbouw-
taken en diverse taken van ma-
nuele bewerking zal bevatten, 
alsook een blok voor de ad-
ministratie, dat naast burelen 
tevens een plaats voor vrijwilli-
gers, klassen voor het gespecia-
liseerd onderwijs en een eers-
telijns zorgcentra zal bevatten, 
zullen volgen in functie van de 
beschikbare en/of de te mobi-
liseerbare middelen. 

Alle infrastructuur zal ecolo-
gisch gebouwd worden met 
hernieuwbare energiebronnen 
zoals zonnepanelen, het re-
genwater zal worden gere-
cupereerd en het afvalwater 
bewerkt voor hergebruik.

Later wordt nog een 
kampeersite ingericht voor 
toeristen, met sanitaire  
 
voorzieningen en een café met 
winkel, waar het niet alleen  
 
 
 
 

Filippijnen, eiland  Negros : een ecologische 
 boerderij « FAITH » 

Een begunstigde van het FAITH project 
geniet van zijn werk in de moestuin 
in Jade, Dasmarinas, Luzon.
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FISCALE VRIJSTELLING
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juridische eigendomsrecht over uw gift, en beslist autonoom over het gebruik ervan. (Ci. RH.26/567.400 betreffende het 
KB/WIB92)

mogelijk zal zijn om producten 
van de boerderij te kopen maar 
ook om  eenvoudige biologische 
gerechten te eten, bereid door 
de begunstigden met de steun 
van vrijwilligers en een kok.

Er is geprogrammeerd om 
begin 2021 de definitieve 
selectie van de 30 residentiële 
begunstigen aan te vatten, 
alsook van het eerste lot van de 
jongeren en volwassenen met 
een beperking die er diverse 
opleidingen zullen volgen 
en op de boerderij zullen 
kunnen werken, begeleid 
door het personeel en door de 
vrijwilligers die lokaal zullen 
worden aangetrokken, en  
volontairs uit Frankrijk/België 
en andere landen.

Deze aanpak moet voorkomen 
dat er zich mensen met een 
mentale handicap bevinden op 
de straten van de grootsteden; 
het fenomeen is wel bekend 
in Manila waar deze kinderen 
de eerste slachtoffers zijn van 

stigmatisering en verstoting. 
Het programma zal ook een 
positieve impact hebben op de 
lokale buurtbewoners, meer 
bepaald door de creatie van 
jobs in verschillende sectoren, 
die prioritair toegankelijk 
zullen  voor de lokale bevolking, 
zodat de toe-eigening van 
het programma en de socio-
economische duurzaamheid 
begunstigd wordt.

Gebruik makend van een ge-
programmeerde terreinmissie 
in november-december, wensen 
wij praktische hulp te bieden in 
Bago City, met name in de ops-
tart van een imkerij.
Natuurlijke en gezonde honing 
is een zeer begeerd product 
geworden op dit eiland met 
haar verleden van suikerriet.
Een inzamelactie van lokaal 
moeilijk te vinden tweede-
handsmateriaal loopt onder-
tussen, maar er mankeert ons 
nog het bedrag, geschat op 
2.000 euro, om ter plaatse be-
paalde nodige zaken aan te schaf-

fen, inclusief enkele bijenvolken.
Een Belgische jonggepen-
sioneerde imker is bereid om, 
op zijn kosten, zijn ervarin-
gen en kennis te delen, om de 
eerste bijenkorven te plaatsen 
en een klein team op te leiden. 
Hij zal ook voor de nodige tijd 
de opvolging van het project 
verzekeren, tot het moment 
dat de Filippijnse ploeg samen 
met de werkers met een beper-
king in staat zijn om de taken 
van een imkerij uit te voeren, 
inclusief het oogsten van de ho-
ning en het bewerken van de 
gerelateerde producten.

Wij durven u dan ook opnieuw 
om hulp te vragen, materieel 
of financieel. In het laatste 
geval, dank om “ honing ” te 
vermelding bij het overmaken 
van uw gewaardeerde gift.

Dank in hun naam ! JV



Indien U ons regelmatig wil helpen en manuele betalingen vermijden, nodigen 
wij U uit onderstaand formulier met bestendige opdracht af te geven aan uw 
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.................................................................................................................................

Gelieve maandelijks de som van .................... € te willen overschrijven van mijn 

rekeningnr .......................... ten gunste van het nummer BE57 0000 0399 9935 

van Kinderen Derde Wereld, Dinantstraat 5 bus 11, 1000 Brussel.

Ik behoud het recht om deze bestendige opdracht te heeroepen of te wijzigen.
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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

Dinantstraat 5 bus 11 - 1000 Brussel - Tel. 02 503 11 53
E-mail : etm.kdw.brussels@skynet.be  -  www.kinderenderdewereld.be 

RPR Ondernemingsrechtbank van Brussel  -  NN 409.451.054

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.

  De Heer en Mevrouw Sébastien  
de Lichtervelde en Sybille Greindl

Medewerking

| Aziza Braekevelt
| 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.

Een groep kinderen speelt elke 
zaterdag voetbal op verscheidene 
pleinen in Metro Manila. Binnen een 
groep schittert er eentje, niet alleen 
omdat het een meisje is in het ploegje 
van exclusief jongens, maar omdat ze 
over eersteklas voetbalvaardigheden 
beschikt. Haar naam is Camille.

Camille was gedurende 10 jaar onder 
de zorgen van Virlanie Foundation. 
Ze groeide op in één van de 
opvanghuizen van de stichting en 

ontwikkelde zich tot een energiek en 
vrolijk meisje. Ze is ondertussen een 
jonge leerlinge die uitblinkt in haar 
favoriete sport: voetbal. Ze speelt 
er als spits en linker middenvelder. 
Het begon allemaal toen Camille 6 jaar 
oud was. Ze kreeg de gelegenheid om 
deel uit te maken van de Laos Football 
Club, een professionele Filippijnse 
voetbalclub. Als deelneemster van 
het voetbalteam kreeg ze de kans 
om samen te spelen met kinderen 
met verschillende achtergronden, 
de meesten onder hen met een 
betere socio-economische status.

Voetbal maakte haar jeugdleven 
memorabel en gaf haar zelfvertrouwen 
een boost. “Ik hou van voetbal, 
het maakt me echt gelukkig. Ik 
geniet van spelen, zelfs als ik het 
enige meisje in het team ben.”
Camille heeft altijd genderstereotypen 
doorbroken. Naast voetbal is basketbal 

de alternatieve sport die ze graag op 
school speelt. Genderrollen beletten 
Camille niet om ooit voor haar beroep 
brandweervrouw te worden (een ander 
door mannen gedomineerd beroep). 
Ze wil graag mensen dienen, boven de 
verwachting van de maatschappij van 
haar als meisje.

Vandaag oefent Camille elk weekend re-
gelmatig voetbal met haar team omdat 
ze een van de geselecteerde kandidaten 
is voor de “Gothia Cup International 
Soccer Games” , waarbij twee beguns-
tigden van Virlanie de Filippijnen verte-
genwoordigden in dezelfde competitie.

Camille deelt ons mee: “Een droom 
wordt werkelijkheid om mijn favoriete 
sport in een internationale competitie 
te spelen.” ■
1  https://www.gothiacup.se/about-the-
gothia-cup/

Manila: Camille, een voetbalwonder  
doorbreekt de stereotypen


