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De honger in de wereld neemt
opnieuw toe.
Wereldwijd stijgt het aantal
mensen met honger voor het
derde jaar op rij, met name in LatijnsAmerika en Afrika. Volgens de Verenigde
Naties heeft nu 1 op de 9 mensen in de
wereld honger.
De laatste cijfers van de FAO, de Voedselen Landbouworganisatie van de VN,
tonen aan dat de strijd tegen de honger
in de wereld nog lang niet gewonnen
is. Vandaag lijden wereldwijd nog 821
miljoen mensen honger.
Vooral de klimaatverandering gooit
roet in het eten. Neerslagpatronen
veranderen,
seizoenen
verschuiven,
droogte en overstromingen eisen hun tol
van gewassen zoals tarwe, rijst en maïs in
tropische en gematigde gebieden. Als de
wereld daar geen antwoord op vindt, zal
die invloed nog toenemen.
Uit het FAO-rapport1 blijkt dat
ondervoeding vooral voorkomt in
landen die meer blootgesteld zijn aan
klimaatextremen. De schade aan de
landbouwproductie vertaalt zich in
voedselschaarste, snel stijgende prijzen
en dalende inkomsten.
Het rapport toont ook aan dat er relatief
weinig vooruitgang geboekt wordt
op andere vlakken. In 2017 waren er
wereldwijd 151 miljoen kinderen met
groeiachterstand, een relatief beperkte
daling tegenover de 165 miljoen kinderen
in 2012. Het probleem is het grootst
in Afrika en Azië, respectievelijk goed
voor 39 en 55 % van alle kinderen met
groeiachterstand.
Het is gewoon schandelijk dat wereldwijd
één op drie vrouwen in de vruchtbare
leeftijd lijdt aan bloedarmoede, een
aanzienlijk gezondheidsrisico tijdens de
zwangerschap voor zowel de moeder als
haar kind. Geen enkele regio boekt op
dat vlak vooruitgang.
Opvallend is dat tegelijk met de honger
ook obesitas verder oprukt. Eén op de
acht volwassenen wereldwijd heeft
overgewicht. Het probleem is het grootst
in Noord-Amerika maar ook in Afrika en
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Azië neemt hun aantal toe.
Malnutritie en obesitas bestaan vaak
naast elkaar binnen een land, soms
zelfs binnen het gezin. Dat kan omdat
gezond, voedzaam eten vaak duurder
is, en gezinnen hun toevlucht nemen tot
ongezonde varianten.
Wij roepen, net als de FAO, op om de
strijd tegen honger en ondervoeding te
versterken met speciale aandacht voor
de meest kwetsbare groepen: baby’s
en jonge kinderen, jonge meisjes en
vrouwen.
Beste vrienden,
Veel van onze partners voeren
dagelijks strijd om deze meest
voor honger vatbare kinderen
en jongeren toegang te verschaffen
tot een afdoende hoeveelheid voedsel,
en dat betekent voor allen een heel
belangrijk deel van hun beschikbare
middelen.
En dikwijls wordt gekozen voor voeding
dat snel een verzadigd gevoel geeft,
wat meestal niet gepaard gaat met de
meest gezonde optie. De prijs speelt
natuurlijk een grote rol voor die keuze,
maar in sommige gevallen ook tradities
en cultuurgebonden normen.
Het is een werk van lange adem om
voedselgewoontes te doen evolueren, dit
geldt trouwens ook bij ons.
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G E D A C H T E
Het tegenovergestelde
van armoede is niet
rijkdom, het is delen.

Abbé Pierre, Frans katholiek
priester 1912-2007

Wij wensen volgend jaar speciaal aandacht
te schenken aan gezondere alternatieven
voor de kinderen en vrouwen, met het
oog op voedzamere en betere kost voor
hun groei en gezondheid.
In deze tijden van feesten en overvloed
durven wij beroep doen op uw
solidariteit en danken u, samen met de
vele duizenden kinderen, bij voorbaat
voor uw genereuze gift.
Aan allen, vrolijke feesten en onze beste
wensen voor het nieuwe jaar.

■

Johanna Vandamme
Algemeen secretaris

In het kort in dit nummer
|	Editoriaal
|	
Colombia, vluchtelingen
en de honger…

Over Colombia, vluchtelingen en honger.
Lang wisten landen
in Latijns-Amerika
de
Venezolaanse
vluchtelingencrisis op te
vangen. In de afgelopen
jaren namen in totaal
4,6 miljoen mensen de
benen uit het land dat
door het wanbeleid van
de
president in een
diepe economische crisis
terechtkwam. Buurlanden
namen hen op zonder veel
morren.
Maar
ondertussen
is
de
gastvrijheid
voor
de meeste landen in
de regio op; ze namen
maatregelen om nieuwe
vluchtelingen tegen te
houden. Alleen Colombia,
dat zelf al kampte met
miljoenen
ontheemden

van
een
gewapend
conflict, houdt de grenzen
open.
Ruim
anderhalf
miljoen
vluchtelingen
zijn er inmiddels op
Colombiaans grondgebied
en daar komen er dagelijks
duizenden bij.
Vijf jaar geleden telde
Colombia
140.000
buitenlanders, dat is nu
meer dan 10 keer zoveel. De
Colombianen kenden dat
helemaal niet, migranten.
Mensen gingen er altijd
weg.
Naar
Venezuela,
Ecuador, Spanje…
Inmiddels is 1 op de
7
Venezolanen
op
drift. Colombia is de
belangrijkste vluchthaven.
Bovenop de 1,6 miljoen

immigranten zijn er ook
nog
honderdduizenden
via Colombia onderweg
naar Ecuador, Peru en Chili.
Dat
doorreizen
wordt
steeds moeilijker. Ecuador
eist sinds eind augustus
een geldig paspoort en
een bewijs van goed
gedrag; documenten die
in Venezuela vrijwel niet
zijn te krijgen. Peru en
Chili, waar ook jarenlang
iedereen welkom was,
wierpen deze barricades al
eerder op.
Maar Colombia houdt –
evenals buurland Brazilië
– de grenzen open, biedt
de nieuwkomers toegang
tot
voorzieningen
en
geeft een paspoort aan
Venezolaanse kinderen die
er worden geboren.
Dat
heeft
historische
redenen ; Venezuela heeft
ook decennialang veel
Colombianen opgevangen.
Een halve eeuw gewapend
conflict joeg miljoenen
Colombianen hun dorpen
uit. Die trokken naar de
steden, maar duizenden
gingen ook de grens
over. De tweede reden is
ethisch. De Venezolanen
komen echt niet omdat
ze het leuk vinden, ze
komen om te overleven.
De leefomstandigheden in
Venezuela zijn vreselijk.
Maar er blijken ook
politieke
motieven
te
spelen.
De Colombiaanse
bevolking is niet
blij. Vooral in de
grensregio’s, waar criminaliteit en prostitutie
toenemen, groeit ook

de
vreemdelingenhaat.
Lokale overheden kunnen
de stromen niet verwerken.
Scholen en ziekenhuizen
zijn overbelast met de extra vraag naar onderwijs
en gezondheidszorg. Colombiaanse dagarbeiders
en straatverkopers worden
uit de markt geduwd door
de veel goedkopere Venezolanen.
Volgens de Verenigde
Naties kan het aantal
vluchtelingen
oplopen
tot zes miljoen of meer.
Hoe lang houdt Colombia
dit vol? Het land is op
een punt gekomen dat
ze het probleem zonder
extra steun niet meer aan
kunnen, en dan kan de
complexe crisis omslaan.
Seksuele exploitatie van

minderjarigen
was
in
Colombia al wijdverbreid,
maar sinds de enorme
vluchtelingenstroom is het
probleem nog veel groter
en urgenter geworden.
In Cartagena was er
altijd al veel prostitutie
vanwege het toerisme.
In de arme buurten
rond de mooie oude
stadskern hebben zich veel
Venezolanen
gevestigd.
Uit wanhoop prostitueren
veel vrouwen zich, onder
hen veel minderjarigen.
Ze worden vaak met de
auto opgehaald van de
sloppenwijk en naar de
plek gebracht waar ze
worden geëxploiteerd. In
de bordelen van Cartagena
is de grote meerderheid
van
de
prostituees

Venezolaans.
Het El Salvador
parochiaal centrum
“Ninema”,
in
de volkse wijk Nelson
Mandela
werd
jaren
geleden door de inmiddels
overleden Belgische zuster
Beatrijs Vansina opgericht.
Er is veel honger, en
een totaal gebrek aan
gezondheidszorg.
Het centrum verschaft gratis basisgezondheidszorg
en voedsel aan de meest
precaire jonge moeders met
baby’s en jonge kinderen.
De
zeer
kwetsbare
bezoekers van het centrum
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Congregatie Zusters van de Verlosser en
van O.L. Vrouw 28/01/26 – 08/03/17

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)
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zijn ondertussen bijna exclusief gevluchte meisjes
en vrouwen uit Venezuela.
De dokters en verplegers
werken er op vrijwillige

basis; de nodige medicijnen
en
materiaal,
alsook
de voedselwaren en de
kokkinnen echter zijn niet
gratis, en priester Rafael
Castillo heeft de grootste
moeite om het centrum
draaiend te houden.
Gezien de grote nood en
zijn wanhopige oproep om
steun, vragen wij u in deze
feesttijden om een gulle
gift voor de vele hongerige
wanhopige
meisjes,
vrouwen en kinderen.
Ze zeggen u bij voorbaat

“muchas gracias”,
veel dank !

heel

Dank om “stop de honger”
te
vermelden
bij
uw
overschrijving.

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.

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 :

DEEL IN UW
VREUGDE....

.................................................................................................................................

Onze allerbeste gelukwensen
aan het jonge koppel

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.

	De Heer en Mevrouw
Sébastien de Lichtervelde
en Sybille Greindl

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
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
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François Claeys Bouuaert
Keila Lopes
Johanna Vandamme

