
V
er

an
tw

oo
rd

el
ijk

e 
ui

tg
ev

er
 : 

H
el

en
a 

D
e 

Ba
ck

er
  D

in
an

ts
tr

aa
t 

5 
bu

s 
11

 1
00

0 
Br

us
se

l

E D I T O R I A A L

In het kort in dit nummer

G E D A C H T E

NR 119

TRIMESTER 3 2020

|  Editoriaal
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anneer u een gift doet, noteert KDW uw gegevens in haar database om u beter te informeren. Conform de wet  
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We leven door wat  

we krijgen, maar we 

maken een leven  

door wat we geven.

Winston Churchill 

1874-1965

Johanna Vandamme
Algemeen secretaris

Beste vrienden,

De huidige pandemie is wereldwijd een 
grote collectieve uitdaging. Organisaties 
die ijveren voor de rechten van het kind in 
ontwikkelingssamenwerking maken zich 
terecht bezorgd over de directe gevolgen 
van deze crisis voor de jongsten en zijn van 
mening dat de Rechten van het Kind te 
allen tijde gegarandeerd moeten zijn. We 
roepen samen met hen op om specifieke en 
geschikte COVID-19 maatregelen te nemen 
voor gezinnen in een kwetsbare of risicovolle 
situatie.

Volgens Unesco heeft bijna 80 % van de 
schoolkinderen in de wereld de sluiting van 
hun school of universiteit meegemaakt. 

In ontwikkelingslanden is de organisatie 
van lessen op afstand ingewikkeld door 
het ontbreken van een internetverbinding, 
voldoende computerapparatuur of zelfs van 
elektriciteit. 

Hierbij komt ook de grote onzekerheid voor 
de gezinnen. Bij gebrek aan economische 
middelen, zullen ouders geen schoolgeld 
meer kunnen betalen en zal schooluitval 
bijgevolg fors stijgen. De meisjes zullen de 
eerste slachtoffers zijn van deze situatie.

De sluiting van scholen vergroot ook de 
voedselonzekerheid. Meer dan driehonderd 
miljoen kinderen zijn de schoolmaaltijden 
ontnomen, terwijl hun families al in 
economische moeilijkheden verkeren door 
verlies aan inkomsten; velen zijn immers 
afhankelijk van een informele en onzekere 
economie. 

De economische situatie en de spanning 
die ermee gepaard gaat, maar ook de 
promiscuïteit tussen de kinderen en hun 
ouders in een vaak erg krappe woonst, brengt 
directe gevolgen mee voor de jongsten. Intra 
familiaal geweld, minderjarigen inzetten 
voor het huishouden of aan het werk 
zetten, kinderprostitutie, soms gevolgd 
door vroegtijdige zwangerschappen, en 
kinderhandel vormen reële risico’s dat alle 
actoren van het maatschappelijk middenveld 
en overheden dringend moeten aanpakken.

Geen les meer, geen gezonde 
schoolmaaltijden, geen ontspannende 
spelletjes meer met vrienden, het bezorgt de 
kinderen stress en angst. Dit kan belangrijke 
gevolgen hebben voor hun psychologische, 
cognitieve en fysieke ontwikkeling.

Op familiaal niveau wordt geschat dat 
wereldwijd  ongeveer 10 % van de 
minderjarigen het risico lopen de zorg 
van hun familie te verliezen, of al verloren  
hebben. De ebola-epidemie bijvoorbeeld 
heeft geleid tot het verlies van ten minste

één ouder of voogd voor meer dan 16.600 
kinderen en twee ouders voor 3.600 van hen. 
De omvang van de huidige pandemie kunnen 
deze cijfers overschaduwen.

In een dergelijke context lijkt de toename 
van het aantal straatkinderen onvermijdelijk. 
Vaak beschouwd als dragers

van het virus, zullen ze niet langer profiteren 
van de restjes die ze soms van commerçanten 
krijgen, of zullen ze geen of minder geld 
ophalen bij het bedelen. Ze zullen daarom 
anders moeten omgaan met hun situatie, 
met name door te stelen, te dealen of door 
zelf drugs te gaan gebruiken om aan hun 
problemen te ontsnappen en te overleven. 

Daarom moet ervoor gezorgd worden dat 
de kinderbescherming voorbereid is om 
verwijdering van het gezin te voorkomen 
en moet men, indien nodig, voorzien in 
kwaliteitsvolle alternatieve zorg. 

We weten echter uit ervaring dat 
straatkinderen en de meest kwetsbare jeugd 
geen prioriteiten zijn in vele landen waar we 
samen met onze partners werken, en dat de 
schaarse beschikbare publieke middelen vaak 
niet terecht komen bij wie ze het meest nodig 
hebben, door de vriendjespolitiek, corruptie 
of nog gewoon door wanbeheer. 

Deze internationale crisis zal overal nog 
meer ongelijkheid in de hand werken, 
zeker op educatief vlak, en de reële kansen 
op een betere toekomst van een groot 
aantal kinderen verder afzwakken. En zo de 
infernale cirkel van overleven in armoede 
zonder hoop of perspectief op een waardig 
leven terug bestendigen. 

Wij willen onze partners bijstaan om het recht 
op onderwijs te garanderen voor de zovele 
kinderen onder hun directe hoede die uit de 
boot dreigen te vallen. 

We doen dan ook een warme oproep op uw 
solidariteit, op uw genereuze giften, zodat 
we hen de nodige steun kunnen bieden in 
deze complexe tijd vol uitdagingen.

Zij en wij danken u van harte bij voorbaat ! ■



➤

Bij het aantreden van President 
Felix Tshisekedi werd verzekerd 
dat de verkiezingsbelofte van 
gratis lager onderwijs voor 
alle kinderen in de publieke 
en erkende scholen vanaf 
september 2019 een feit zou 
worden. Ouders moeten geen 
schoolgeld meer betalen, en 
kinderen van het zesde leerjaar 
leggen voortaan de door de 
overheid georganiseerde test, 
TENAFEP (Test National de Fin 
d’Etudes Primaires) gratis af. 
Tot op heden was er minstens 
10 USD te betalen per kind. 
Het behaalde attest is het 
officieel diploma van het lager 
onderwijs in het land.
Natuurlijk is het onderwijs 
niet volledig gratis. Er 
zijn nog kosten zoals het 
schoolmateriaal en het 
verplichte uniform, ook de 
transportkosten kunnen in 
afgelegen gebieden oplopen.

De beslissing, die duidelijk ook 
om politieke redenen werd 
genomen – de voorganger 
president Kabila maakte nooit 
werk van zijn zelfde belofte 
aan het volk – is zeker toe te 
juichen en viel in goeie aarde 
van de miljoenen arme families 
die alle moeite hebben om 
al hun schoolgerechtigde 
kinderen naar school te sturen. 
En wanneer men keuzes moest 
maken, vielen meestal als 
eersten de meisjes uit de boot.
Naast het verbod voor 
de scholen om nog 
inschrijvingsgeld te innen, 
werd er ook beslist om de 
lonen van het personeel 
gradueel op te trekken. Een 
hoogstnodige maatregel, 
die onderwijzers niet alleen 
betere levensomstandigheden 
moet bieden, maar tevens 
moet leiden tot meer kwaliteit 
in het onderwijs en meer 
uren les. In realiteit klust veel 
onderwijzend personeel bij of 
neemt een bijberoep om de 

eindjes aan elkaar te knopen, 
en krijgen de kinderen 
sommige dagen slechts enkele 
uren, of helemaal geen les 
door de vele afwezigheden 
van de leerkracht.

Er zijn grote uitdagingen 
verbonden aan de nieuwe 
onderwijspolitiek in het 
immense land. Scholen zien 
het aantal kinderen enorm 
stijgen, maar zijn daar niet 
op voorbereid of ontvangen 
geen extra steun voor hun 
werkingskosten – kosten die 
vroeger grotendeels door de 
ouders betaald werden – en 
de kwaliteit van het onderwijs 
in de scholen komt dus zwaar 
onder druk te staan. 
Klassen van 100 kinderen die 
op de grond les krijgen zijn 
geen uitzondering. 

Ook is inmiddels gebleken dat 
het nodige budget van net 
geen 4 miljard dollar – meer 
dan de helft van het totale 
jaarbudget van 7 miljard van 
het land – niet beschikbaar is, 
en onmogelijk te mobiliseren 
op korte termijn. 
De enige echte bijdrage 
van de staat bestaat uit het 
vergoeden van directie en 
leerkrachten. Maar nieuw is 
dat niet: De overheid betaalde 
al het loon van iets meer dan 
400.000 personeelsleden. 
Scholen betaalden met het 
inschrijvingsgeld het loon van 
nog eens 230.000 onderwijzers, 
van hen werden er 130.000 
door de overheid erkende 
leerkrachten simpelweg niet 
betaald. De andere 100.000 
leerkrachten zijn niet officieel 
erkend, maar stonden wel voor 
de klas. Door het weggevallen 
inschrijvingsgeld was het 
inkomen van een op de drie 
leerkrachten plots onzeker. 
Stakingen zijn ondertussen 
een feit. 
Toch moedigen wij het aan om  

het recht op gratis basis-
onderwijs, dat verankert is 
in de grondwet, in de praktijk 
om te zetten. 

Het is de best mogelijke 
investering voor de fragiele 
staat na decennia van oorlogen 
en conflicten.

De impact op termijn zijn 
immer immens voor het 
welzijn van de bevolking, en de 
vooruitgang van het land over 
het algemeen, waar weinig 
of niets nog functioneert. 
Het beroep van onderwijzer 
aantrekkelijker maken zal het 
enorme tekort aan opgeleid 
personeel verminderen, 
de nu veelal verouderde  
o n d e r w i j s e f f e c t i e v e n 
verjongen en de pedagogie 
moderniseren.
Meer geschoolde meisjes 
betekent minder vroegtijdige 
huwelijken, minder kinderen, 
een betere gezondheid, 
betere kennis van hun rechten 
en versterking van hun positie. 
De vrouw laat er de informele 
economie draaien. 

We blijven echter realistisch: 
veel Congolese scholen zullen 
nog jaren steun behoeven. 
Dank voor uw gift met 
vermelding “school voor 
allen”.

Hoop voor vele miljoenen schoolkinderen  
in de D. R. Congo…
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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)

Financieel rapport 2019 Kinderen Derde Wereld vzw : 
Resultatenrekeningen per 31 december 2019 in €

  

Uitgaven 2019   Inkomsten 2019 

Verleende hulp Zuid - projecten  1 056 314,15 Cofinanciering van Zuid-projecten   291 426,53 

Uitgaven ontwikkelingseducatie en 
sensibilisatie  

15 185,09 Cofinancieringen van activiteiten 
ontwikkelingseducatie  

0,00 

Algemene werkingskosten en 
personeelskosten  

167 952,38 Private stichtingen  173 270,62 

Fondsenwerving  16 733,72 Giften van het publiek  738 244,17 

Afschrijving en waardevermindering  475,70 Andere inkomsten (legaten 
inclusief)  

21 999,11 

Andere kosten  2 098,51 Financiële producten  0,00 

 Totaal van de uitgaven  1 258 759,55  Totaal van de inkomsten  1 224 940,44 

Resultaat 2017-2019 +30 013,62 Resultaat van het boekjaar -33 819,11 

 
 

De giften vormen de basis van onze inkomsten: 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 in het 
Zuiden. Of de gift nu regelmatig of eenmalig is, elke bijdrage is van enorm belang. Hierdoor kan KDW haar 
onafhankelijkheid bewaren. In 2019 kwamen meer dan 74,4 % van onze inkomsten van schenkers, ondernemingen en 
stichtingen.  
   
Een minimale uitgave voor het werven van de fondsen: Slechts 1,33 % 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: 1 056 314,15 € of 84 % van de totale uitgaven:   1 056 314,15 € of 84 % van de totale 
uitgaven zijn rechtstreeks bestemd voor de projecten in Azië (47 %), in Afrika (40 %) en in Latijns Amerika (13 %). De 
algemene werkingskosten inclusief personeel vertegenwoordigen 13,34 % van de uitgaven.  
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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, 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

| Lien De Vos

| Mimi Gerniers 

| 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....

Proficiat  
aan de Heer en Mevrouw 
Laruelle – Kestens:  
50 jaar gehuwd !

 

Aandacht ! Belastingvermindering voor giften in 2020 ! 
In deze moeilijke tijd voor de hele samenleving als gevolg van de Covid-19 pandemie,  is ook de 
associatieve sector zwaar getroffen door de crisis. 

 Als reactie op deze moeilijke omstandigheden heeft de regering de belastingverlaging voor giften van 
minstens 40 € aan erkende organisaties in 2020 verhoogd van 45 naar 60%. 

 

 
En om de vrijgevigheid van de Belgen nog meer te stimuleren, wordt het plafond van de belasting-
verlaging verhoogd van 10 naar 20 % van het netto belastbaar inkomen.  

Profiteer ervan en doe vandaag nog een gift! 
 
 

 
 

  

  

  

  

  

DDAANNKK  UU  
VVOOOORR  UUWW  

GGIIFFTT!!  

Een gift van 100 € kost u uiteindelijk nog slechts 40 € ! 




