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Beste vrienden,
Het jaar is alweer bijna voorbij. Normaal
gezien vind ik dat de tijd vliegt, dit keer voelt
de tijd toch anders aan.
Alles lijkt trager te verlopen, misschien is dat
omdat we nu al maanden wachten op betere
tijden, op een wereld waar we elkaar terug
mogen bezoeken, elkaar aanraken, troosten
en fysiek steunen zonder schrik de andere
te besmetten ? Waar we waardig afscheid
kunnen nemen van onze geliefden, waar we
successen samen mogen vieren…?
De economische en sociale gevolgen van de
wereldwijde pandemie zullen zwaar zijn en
zich lang laten voelen, en de meest kwetsbare
mensen worden extra hard getroffen, ook in
de meest welvarende landen.
Voor het eerst in veel jaren is het terugdringen
van extreme armoede mislukt en slaat de
slinger onverbiddelijk de andere kant op:
Volgens een recent rapport van de
Wereldbank zijn tegen 2021 minstens 150
miljoen mensen in extreme armoede geraakt.
Acht op de 10 nieuwe extreem arme personen
zullen in middeninkomens landen wonen.
Deze nieuwe armen zijn meer stedelijk,
beter opgeleid en werken minder vaak in de
landbouw dan degenen die vóór Covid-19 in
extreme armoede leefden.
Ze werken meer in de dienstensector, bouw
of industrie.
Het rapport laat zien dat een groot deel van
de “nieuwe armen” geconcentreerd zal zijn
in landen die al hoge armoedecijfers kenden.
Afrika ten zuiden de Sahara is een regio
waarvan nu wordt verwacht dat er ongeveer
een derde zal wonen van degenen die nieuw
verarmd zijn door Covid-19.
Terwijl stadsbewoners steeds meer worden
getroffen, wonen de armen voornamelijk
op het platteland, zijn ze jong en
ondergeschoold. 80% van de mensen die
onder de internationale armoedegrens
leven van 1,9 dollar per dag, woont op het
platteland, hoewel de plattelandsbevolking
slechts 48% van de totale bevolking uitmaakt.
In 2018 was de helft van de armen kinderen
jonger dan 15 jaar, hoewel zij slechts een

kwart van de wereldbevolking omvatten.
Vrouwen waren oververtegenwoordigd.
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De Wereldbank verwacht in 2020 een
recessie van 5,2%, de sterkste krimp in 80
jaar. Als gevolg hiervan is het doel om het
wereldwijde armoedecijfer tegen 2030 terug
te dringen tot minder dan 3% moeilijker dan
ooit te bereiken.

G E D A C H T E

Geconfronteerd met deze veelvoudige
schokken zullen we op veel fronten moeten
werken om de levens en bestaansmiddelen
van de meest kwetsbare burgers te redden en
inclusieve groei nieuw leven in te blazen.

Eén enkel vriendelijk

Toch is deze complexe uitdagende tijd er ook
een van hoop.
De zuivere blauwe lucht boven de megapolen,
de noodzaak van goed samen werken en
solidariteit is weer vanzelfsprekend, de steun
en waardering voor bepaalde beroepen, de
aanpassing en flexibiliteit die aan de dag
wordt gelegd om te blijven functioneren
met aandacht voor mens en planeet zijn
signalen dat er werk wordt gemaakt van de
kansen die deze ongeëvenaarde crisis ook
biedt. Het enorme belang van onze sociale
zekerheid en de vangnetten die er bestaan
voor de zwaksten in de samenleving is weer
een evidentie.

woord kan drie koude
wintermaanden
verwarmen.

Japans gezegde

Het is duidelijker dan ooit dat we allen
verbonden zijn, en elkaar nodig hebben, ver
buiten de grenzen van ons landje en Europa.
Het virus stopt immers niet bij onze
grenzen…noch de nefaste gevolgen van de
klimaatverandering voor veel mensen in het
Zuiden.
Onze interventies bij de meest kwetsbare
kinderen en vrouwen zijn relevanter en
noodzakelijker dan ooit.
Met uw onschatbare steun zetten we ons
werk verder om duizenden kinderen uit een
ellendig leven te helpen, en hen echte kansen
op een betere toekomst te geven.
Voor jullie allen wensen we een prettige
warme Kerst, een gelukkig Nieuwjaar en een
prachtig en gezond 2021.

■

Johanna Vandamme
Algemeen secretaris
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Extreme levensomstandigheden voor vele
miljoenen Filippino’s
Door de pandemie en de
strenge lockdown kunnen
miljoenen Filippijnen nog
onmogelijk hun dagelijkse
kost
verdienen.
Velen
werken in de informele
economie,
vooral
vrouwen, maar ook de
straatkinderen overleven
door karweitjes uit te
voeren voor handelaars
of
zakenmensen,
of
dankzij overschotjes van
restaurants of van alom
aanwezige fastfoodketens
in de miljoenenstad.
Deze zijn
gesloten.

nu

allemaal

Zelfs
de
vuilnisbelten
waar duizenden mensen,
inclusief kinderen, hun
hoogstnodige behoeften
aan voedingsresten vinden
zijn dicht. Er valt niets
meer te rapen…tenzij er
uitzonderlijk een rat kan
gevangen worden…
Koeriers en chauffeurs van
de jeepneys – de mooie
kleurrijke maar vervuilende
en luidruchtige jeeps van
het goedkope openbare
vervoer – zijn van de
ene dag op de andere
werkloos geworden; het is

hen hoogst verboden om
nog te rijden.
Velen
hebben
geen
middelen meer om zelfs de
huur van hun armtierige
woonst in een sloppenwijk te betalen en hebben
hun
vervoermiddel
omgebouwd
tot
een
woonst.

Miljoenen
Filippino’s
lijden honger.
De strikte maatregelen
verbieden jongeren onder
de 21 jaar en ouderen
boven de 60 jaar om
buiten te komen. Voor
alle inwoners geldt er een
avondklok en arrestaties
en lijfstraffen – of erger –
zijn dagelijkse kost in de
grote steden.
De contrasten op sociaal,
economisch en educatief
vlak werden op scherp
gezet en het verzet groeit.
Vele
duizenden
overzeese werkers, meestal
vrouwelijke huishoudhul
pen tewerk gesteld in
Hong Kong, zijn al dan niet

onder dwang naar hun
thuisland teruggekeerd.
Met de nefaste financiële
pro-blemen als gevolg voor
talrijke families die van hun
belangrijke maandelijke
bijdragen
leven,
en
toelaten om de kinderen
naar school te sturen. Niet
weinig
teruggekeerde
huishoudhulpen liepen in
China besmetting van het
virus op…
En alsof de ellende nog
niet groot genoeg was,
werd vorige maand het
eiland Luzon, waar zich
de
hoofdstad
Manilla
bevindt, getroffen door
een tyfoon die grote delen
van de stad onder water
gezet heeft. Verschillende
honderdduizenden
mensen zijn er op slag
dakloos
geworden
en
hebben
hun
magere
bezittingen verloren.
Het was de 21ste storm
voor het land van dit
jaar…
Gelukkig is er grote solidariteit binnen de armste
gemeenschappen,
en
werden talrijke initiatieven
opgezet om het grootste
leed
te
verzachten.
Onze
partner
Virlanie
Foundation zorgde voor
voedselpakketten in verschillende
wijken
van
Manilla en in Bacolod, op
het eiland Negros. Ook
werd aangepast modulair
onderwijs
aangeboden
waar mogelijk.
De
contacten
in
de
sloppenwijken via het
onderwijs voor de kinderen laten een vorm van
sociale controle toe, zodat
de ergste vormen van
geweld en misbruik niet
onder de radar blijven.

De noden zijn immens, en
Kerstmis staat voor de
deur, het belangrijkste
feest voor de Filippijnse
bevolking.
Wij durven dan ook een
warm oproepen om een
gulle gift om vooralsnog
de vele kinderen en hun
families
een
waardig
Kerstfeest aan te bieden,

en hen op zijn minst
een beetje hun ellende
en honger te helpen
vergeten.

Heel veel dank voor uw
gift met vermelding “SOS
honger”

Aandacht:
Om van de uitzonderlijke
belastingskorting van 60 %
te genieten moet uw gift
uiterlijk op 31 december
op onze rekening staan.
Er zijn geen uitzonderingen
mogelijk.
Dank voor uw hoognodige
steun !

De Filippijnen, in de schaduw van het virus
Covid-19 heeft het hele land
in crisis en recessie gestort.
De autoritaire regering van
Rodrigo Duterte gokt op angst
om de pandemie te bestrijden:
iedereen die de door de
noodsituatie
opgelegde
beperkingen overtreedt op het
vlak van gezondheid, wordt
geconfronteerd met zware
straffen.
De politie kreeg vanaf het
begin van de crisis het bevel te

schieten op overtreders om te
doden…
Maar ondanks de harde ernst
en de bedreigingen faalt het
indammen van de pandemie.
Al 8 maanden leven de 106
miljoen Filippino’s in een van
de strengste lockdowns ter
wereld.
Ondanks
de
instortende
economie, blijft President
Duterte, doof voor de benarde
situatie van de mensen,

zijn politieke tegenstanders
achtervolgen, en dreigt het
land af te glijden naar een
dictatuur waarbij het spook
van Ferdinand Marcos weer
opduikt.
Ontdek meer op ARTE
h t t p s : / / w w w. a r t e . t v / f r /
videos/099973-000-A/
philippines-a-l-ombre-du-virus/

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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Het aanbod van webcam-seks en livestreaming van
seksshows vanuit de Filippijnen neemt fors toe als
gevolg van de coronacrisis, die daar extra armoede
veroorzaakt.
Veel mensen zijn hun baan
kwijtgeraakt en zoeken naar
andere vormen van inkomsten.
Met het toegenomen aanbod
in livestreaming neemt ook
de vrees voor meer seksuele
uitbuiting van minderjarigen
toe.
Fysiek onderwijs is er nog
steeds ten strengste verboden.
De
scholieren
zijn
24/7
beschikbaar voor webcamwerk.
Onderzoekers zien veel meer
aanbiedingen op alle gekende

fora. Werkloosheid, honger,
wanhoop zijn hiervan de
oorzaken. Diegenen die het
aanbod faciliteren, draaien
overuren door de vele families
die via hun kinderen iets
willen bijverdienen.
De bars in de bekende
bestemmingen voor sekstoeristen zijn dicht, waardoor
bargirls en freelancers nu
online aan het werk zijn.
De vraag is ook gestegen
doordat het uitvoeren van
contactberoepen is vermin-

derd en vermoedelijk tevens
doordat veel klanten vaker
thuis zitten.
Op de Filippijnen geldt al
maanden een lockdown, en
vanaf 16 maart gelden voor
diverse regio’s en steden
heel
strikte
en
strenge
maatregelen.
Vanuit de Filippijnen komt
wereldwijd
verreweg
het
grootste
aanbod
aan
livestreaming van seksshows,
wel 90 procent…

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....

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

Onze oprechte deelneming
aan de familie en
de vele vrienden van
Mevrouw Gabrielle Claeys
Boùùaert – de Brouwer

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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Johanna Vandamme

