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|  Editoriaal

|  Nieuws uit  
het terrein  
in tijden  
van COVID-19…
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Willen we sporen 

achterlaten in deze 

wereld, dan moeten 

we solidair zijn.

Simone de Beauvoir  

( L’invitée, 1943)

Johanna Vandamme
Algemeen secretaris

Beste vrienden,

Ik hoop dat u allen goed gaat en gezond in 
deze complexe tijden.

Op de Filippijnen, in India, in de 
Democratische Republiek Kongo, en in nog 
veel andere landen van het Zuiden, omvat 
de strijd tegen de pandemie vandaag 
vooral preventieve acties en sensibiliseren. 
De besmettingen zijn gelukkig nog heel 
beperkt, want deze landen zijn absoluut 
niet uitgerust met de nodige hospitalen, 
opgeleid personeel en materiaal om 
een crisis van deze omvang het hoofd te 
kunnen bieden.

Het is dus noodzakelijk dat de bevolking 
zich zo snel mogelijk beschermt door 
middel van simpele gebaren: frequent 
wassen van de handen, afstand houden 
bij sociaal contact, afdekken van hoest en 
niesbuien, enz.
Maar in deze landen is vaak een groot 
deel van de zeer kwetsbare bevolking 
analfabeet en voelt zich niet echt 
betrokken: « ziekte van de vreemdeling », 
«   ziekte van de rijken  », “uitvinding 
door de Chinezen die de wereld willen 
overheersen”…dat zijn enkele van de 
ideeën die circuleren. Complottheorieën 
zijn niet aan mij besteed. 
Om die reden ook en teneinde alle mensen 
bewust te maken van de gevaren, hebben 
onze lokale partners beslist om met hun 
bescheiden middelen in actie te schieten.
Waar ze gewoonlijk actief zijn werden 
sensibiliserende campagnes gelanceerd: 
informatieve meetings met lokale 
overheden en wijkoversten, drukken en 
verspreiden van affiches met de essentiële 
beschermingsmaatregelen, radio-
uitzendingen omtrent het onderwerp… 
en vooral, opleidingen organiseren over 
de manier hoe zich te beschermen voor de 
talrijke kinderen die overleven op straat 
en de kinderen onder hun hoede in hun 
opvangtehuizen.

Ik maak me persoonlijk vooral zorgen over 
de toestanden die we zullen ontdekken na 
de periode van de verplicht te respecteren 
insluiting.
Hoeveel kinderen en families zullen honger 
geleden hebben, werden ziek of kampen 
zelfs met ondervoeding, hoeveel kinderen 
waren het slachtoffer van misbruik en 
geweld, inclusief seksueel geweld…
Hoeveel kinderen zullen nood hebben aan 
psychische begeleiding…

Maar ook, hoeveel jongeren in formele en 
informele beroepsopleiding zullen beslist 
hebben hun parcours te stoppen, hoeveel 
ouders zullen hun kinderen niet langer 
naar school sturen bij gebrek aan middelen 
want geen kans meer om de kost te 
verdienen, om een mager inkomen bijeen 
te werken, en geen enkel spaarpotje om 
deze crisis en de opgelegde maatregelen 
te overbruggen…

Veel politieke leiders van deze landen 
in het Zuiden zijn de richtlijnen van 
onze overheden klakkeloos gevolgd: de 
lockdown. Maar voeren wij wel dezelfde 
strijd? Is deze identieke reactie op het virus 
en de pandemie zoals in Duitsland of België 
wel redelijk? Zonder verfijnde voorstellen, 
kan men moeilijk een bevolking opsluiten, 
die overigens minder bedreigd is want 
gemiddeld veel jonger, die niet meer dan 
twee maaltijden bezit als reserve. 

Men kan een individu niet opsluiten voor 
wie het onmogelijk is om voedsel te vinden 
zonder buiten te komen. Men kan een 
jongere uit Bahia niet op dezelfde manier 
opsluiten als een oudere uit Brugge…
Politieke leiders van het Zuiden missen 
een mooie kans om blijk te geven 
van intelligentie, van originaliteit, 
onafhankelijkheid, om een subtiel discours 
te voeren en een nieuw intellectueel en 
gezondheidsbeleid in te voeren.

Het is inmiddels bewezen dat auto-
isolement en quarantaine kunnen leiden 
tot een agressiever seksueel gedrag via 
de sociale media, die fungeert als virtuele 
uitlaatklep. Onderzoek wijst ook uit dat 
isolement en frustratie risicofactoren zijn 
voor misbruik.
Iedereen helpen zichzelf te beschermen, 
en diegenen ondersteunen die, extreem 
verzwakt  in ondraaglijke economische, 
sociale of emotionele situaties verkeren, is 
waarvoor onze partners dagelijks op het 
terrein ijveren.
Het is meer dan ooit onze plicht om onze 
partners en kwetsbare kinderen bij te 
staan, door hen de middelen te geven om 
te handelen.

Ik dank u bij voorbaat voor uw levensbelangrijk 
solidair gebaar, en betuig graag mijn dank 
aan allen die zich al  vrijgevig heeft getoond.
Draag goed zorg voor uzelf en voor uw 
naasten, en dank ! ■



De COVID-19 pandemie is niet 
alleen een gezondheidscrisis. 
Het is een zware klap voor 
onze samenlevingen met een 
desastreuze impact op het 
sociaaleconomische leven. 
Structurele problemen zijn 
veel zichtbaarder in tijden van 

crisis. Het contrast tussen arm 
en rijk, tussen de kwetsbaren 
en de geprivilegieerden wordt 
nog duidelijker. Pandemieën 
maken de ongelijkheid van 
vrouwen en meisjes duidelijk, 
evenals de discriminatie van 
andere gemarginaliseerde 

groepen zoals mensen met 
een handicap en/of chronische 
ziekten of mensen die in 
(extreme) armoede leven.

Ondanks de strenge beper-
kingen die sinds 16 maart op 
het eiland Luzon zijn opgelegd, 
blijft de gezondheids- en sociale 
situatie in de Filippijnen, met 
name in de regio van Manilla, 
kritiek. 

Op woensdag 8 mei meldde het 
Ministerie van Volksgezondheid 
10.463 bevestigde besmette 
gevallen in het hele land, 
waaronder 696 sterfgevallen 
en 1.734 personen genezen 
verklaard. 

De strikte lockdown in 
verschillende regio’s van Luzon, 
waaronder de hoofdstad, is 
verlengd tot en met 15 mei 
en na die datum is er nog 

steeds geen sprake van een 
mogelijke versoepeling van de 
maatregelen. 

De armste gezinnen zijn 
na twee maanden leven 
in afzondering en zonder 
inkomen, enorm kwetsbaar.

Noel Borja, een chauffeur van 
Virlanie Foundation en lid van 
de distributieteams legt uit: “Ik 
denk dat als het op dit moment 
al moeilijk is voor hen, het 
nog moeilijker zal zijn als de 
quarantaine wordt opgeheven. 
Als de pandemie onder controle 
is, zullen ze toch al zonder werk 
zitten. Veel werkgevers en 
kleine ondernemers zullen hun 
activiteiten moeten stopzetten.” 

Sinds het begin van de 
quarantaine hebben al 
honderden gezinnen dringende 
hulp gekregen in de vorm van 
voedsel- of hygiënekits, of zelfs 
bescheiden financiële steun. 
Elke voedselmand bevat rijst, 
groenten, blikjes sardines, 
noedels, eieren en koffie, in 
hoeveelheden die zijn aangepast 
aan de grootte van de gezinnen.

Aangezien het land dit jaar 
een aanzienlijke economische 
terugval ondervindt, weten we 
dat deze gezinnen onze hulp de 
komende weken en maanden 
nog steeds hard nodig zullen 
hebben.

Ingesloten in Manilla:  
een ramp voor miljoenen mensen in arme 

wijken en sloppenwijken ...
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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)

Zoals in veel landen in het 
Zuiden richt het Covid-19-
virus een ravage aan onder 
de meest achtergestelde 
bevolking, waaronder kinderen 
die op straat overleven. Ons 
vijfjarenprogramma dat in twee 
gemeenschappen van Kinshasa 
wordt uitgevoerd, Ngaliema en 
Mont Ngafula, in samenwerking 
met 3 Congolese organisaties, 
ligt momenteel voor een groot 
deel stil. 

Dit heeft onze partners MHEED, 
CHERO en PECS er niet van 
weerhouden initiatieven te 
nemen om de kinderen onder 
hun toezicht en hun teams te 
beschermen.

Alle kinderen werden 
geïnformeerd, gesensibiliseerd 
en getraind in hoe ze 
zich kunnen beschermen 
tegen het virus. Er werden 

wasbakken met eenvoudige 
zeep of desinfecterende gel 
geïnstalleerd, mondmaskers 
gemaakt in de naaiateliers, 
en ook en vooral sessies 

georganiseerd om de kinderen 
de essentiële handelingen 
te leren respecteren en/of te 
vermijden...

Deze niet-gebudgetteerde 
maatregelen, die een deel 
van de beschikbare middelen 
opslorpen, kunnen de vlotte 
voortzetting van het programma 
en de door onze partners uit 
te voeren activiteiten in het 
gedrang brengen. 

Mogelijks zijn onze partners niet 
langer in staat om de kinderen, 
die inmiddels ook steeds vaker 
naar de opvangtehuizen 
afzakken op zoek naar een 
beetje eten, te voorzien van 
een evenwichtig en voldoende 
voedingspatroon, wat hun 
gezondheid zou kunnen 
verslechteren en de noden op 
dit domein dan weer zou doen 
toenemen. 

Covid-19 in Kinshasa: onze partners nemen hun 
verantwoordelijkheden op!



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, Dinantstraat 5 bus 11, 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

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

Medewerking

| François Claeys Bouuaert 
| Lien De Vos 
| 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.

DEEL IN UW
VREUGDE....
Onze oprechte deelneming aan de 
families en vrienden van

• Mevrouw Luc Petre - Heymans

• De Heer Xavier Noël

• De Heer Joseph Lother

Dat ze mogen rusten in Vrede.

Proficiat Helena Mondie  
met je 9de verjaardag !

Ze moeten soms moeilijke en 
pijnlijke keuzes maken...

Naast deze problemen en 
uitdagingen zijn er ook 
steeds meer gevallen gemeld 
en gekend van misbruik en 
geweld tegen straatkinderen 
en jongeren die overleven in de 
publieke ruimtes van de stad. 
Misbruik en geweld gepleegd 
door mannen in uniform, politie, 
soldaten en militaire agenten…
Deze mannen aarzelen niet 

om deze kwetsbare kinderen 
te misbruiken en hun schaarse 
spulletjes te stelen, om ze 
te stampen en in elkaar te 
slaan, om de meisjes maar ook 
jongentjes te verkrachten... en 
dat alles volledig straffeloos !

Kunnen we onverschillig blijven 
voor deze uitdagingen, deze 
roep om hulp?
Laten we uit onze comfortzone 
komen, met onze overvolle 
winkels en onze vele mo-

gelijkheden om aan onze 
behoeften te voldoen…
Uit de grond van mijn hart, 
dank u voor uw aanhoudende 
steun die ons in staat stelt om 
onze partners te helpen bij het 
vervullen van hun missie om de 
meest kwetsbare kinderen en 
gezinnen te beschermen.

Bedankt voor uw gift, groot 
of klein, met de vermelding: 
COVID-19


