Op de Filippijnen werden
de laatste vier jaar meer dan
30.000 mensen vermoord voor
drugskwesties, aanklagen van
mensenrechtenschendingen
en voor hun vermeende banden
met rebellengroepen...
In Maria Ressa’s krant de
Rappler, werden deze dikwijls
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ongerechtvaardigde moorden
aangeklaagd, en voor deze
en nog andere redenen, werd
ze veroordeeld tot meerdere
jaren gevangenis.
Tot op vandaag wordt ze
lastiggevallen en mishandeld
door de autoriteiten.

tegen corruptie en vanwege
hun politieke ideeën.
Deze Vredesprijs is voor mij
ook een hulde aan al deze
vergeten journalisten…

Jammer genoeg worden elk
jaar talrijke journalisten en
activisten vermoord op de
Filippijnen voor hun strijd

Dominique Lemay,
Stichter van Virlanie
Foundation Inc.

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

Onze allerbeste gelukwensen aan
de jonggehuwden

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

• De heer en mevrouw Vincent en
Margaux Eeckhout

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

• De heer en mevrouw Sébastien
en Anne-Sophie Hachez

Naam ................................................... Voornaam ................................................
Straat ................................................... Nummer ..................................................
Postnummer ....................................... Gemeente ................................................
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Onze deelneming in het
verdriet van familie en vrienden
bij het overlijden van Mevrouw
Victorine Seynhaeve,
pediater in de DR Congo

Indien U een schenking wil doen bij testament, gelieve ons te contacteren
op onze burelen of contact te nemen met de notaris van uw keuze.
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Dinantstraat 5 bus 11 - 1000 Brussel - Tel. 02 503 11 53
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Ik was tevreden deze week te
vernemen dat Maria Ressa,
voor
haar
onderzoeken
bekende
Filippijnse
journaliste, de Nobelprijs voor
de Vrede in ontvangst mocht
nemen. Het comité van Oslo
heeft het belang begrepen
van deze prijs, om vervolgde
journalisten te beschermen
voor de strijd die ze leveren
voor de mensenrechten in hun
land.
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Het was begin oktober dat ik me in
mijn koffie verslikte bij het openen
van mijn ochtendkrant en het lezen
van twee krantenkoppen. Facebook en
aanverwante sociale media hadden een
wereldwijd probleem gekend waardoor
de meer dan 3,5 miljard gebruikers geen
toegang meer hadden tot de applicaties
om te communiceren, maar ook om in
te loggen op veel externe websites van
bedrijven die met Facebook samenwerken.
Ik las dat het euvel na een zestal uur
opgelost was, en dat de aandelen van het
gigantische bedrijf een verlies boekten
van om en bij de 5 percent. Maar ook dat
de oprichter persoonlijk een verlies leed
van 6 miljard dollar…op minder dan een
halve dag dus.
In dezelfde krant, een kop over de
armoede in de Gentse scholen die 1 op de
4 kinderen zou treffen, die geen of amper
voedsel meekrijgen in hun brooddoos of
enkel eetwaar van matige kwaliteit: een
sneetje wit brood zonder beleg, een stuk
koude pizza, een restant koude frieten…
zonder fruit of groentjes.
Om deze problematiek aan te pakken
werken een aantal scholen samen met
twee verenigingen met focus op het
bestrijden van armoede. Deze lanceerden
een oproep met de hoop op steun van
solidaire beter gestelde ouders, en van
bedrijven en lokale restaurants met het
oog op schenkingen, om meer en beter
voedsel te voorzien voor het middagmaal
van de meest kwetsbare kinderen.
Ik was er even niet goed van, zoveel
kinderen in 2021 in mijn mooie rijke
thuisstad die de dag moeten doorkomen
zonder fatsoenlijk en afdoende kost,
in een periode waar toegang tot
kwaliteitsvol eten cruciaal is voor hun
ontwikkeling, hun concentratie en
uithouding gedurende talrijke uren in een
klaslokaal.
En ik bedenk dat er iets grondig verkeerd
loopt in onze wereld. Ondank de daling
van het aantal mensen die in extreme
armoede leven sinds de jaren 90, leven
nog altijd ongeveer 800 miljoen onder de
armoedegrens. Dit bedrag -internationaal
bepaald-, bedraagt 1,9 dollar (+- 1.65 €)
per dag; een som die in veel landen niet
toelaat om fatsoenlijk te leven. Is het
geen tijd om ook een bovengrens voor

opgebouwde rijkdom door sommigen te
bepalen, wat trouwens door een aantal
onder hen zelf gevraagd wordt, en op die
manier de nodige middelen te voorzien
voor de meest kwetsbaren?
Gelukkig is armoede voor de meesten van
ons een ver van mijn bed show.
Toch leven wereldwijd nog te veel mensen
in armoede, en is een kleine tegenval
genoeg om in een miserabel leven terecht
te komen, of zelfs in een leven op straat.
Armoede treft ook meer en meer bepaalde
groepen,
alleenstaanden,
vrouwen,
mensen met een migratieachtergrond,
en compromitteert de ontwikkeling en
toekomst van een heel aantal kinderen.
Het aantal mensen die overleven in
armoede stijgt ook de laatste jaren, ons
armoedebeleid is volgens mij dringend
aan een diepgaande herziening toe.
De mondiale pandemie die ons leven
nu al bijna twee jaar dicteert, heeft
uiteraard een grote impact op het welzijn
en de kansen van miljarden mensen
en kinderen. En dan vooral deze die
afhankelijk zijn van inkomsten uit de
informele economie, van werkers zonder
enige sociale bescherming die van de ene
dag op de andere zonder inkomen komen
te zitten, van zij die afhankelijk zijn van
het toerisme of de voedselresten verschaft
door restaurants en hotels…Volgens
UNICEF zagen door de sluiting van de
scholen, 370 miljoen kinderen wereldwijd
hun middagmaal wegvallen, voor velen
de enige behoorlijke dagelijkse bron van
voedsel.
Beste vrienden,
We durven aan het einde van dit uiterst
moeilijke en complexe jaar rekenen op
uw solidariteit met de meest kwetsbare
kinderen en tienermoeders. Uw gift,
hoe klein ook, zal ons toelaten onze
engagementen na te komen, en onze
partners de middelen geven om te blijven
strijden tegen kinderarmoede. Want
kinderen horen gelukkig en vrolijk te
zijn, zonder angst, honger, schaamte of
zorgen.
In hun naam, dank voor uw groot
menselijk gebaar, en aan allen een gezond
en gelukkig Nieuwjaar gewenst.

■

Johanna Vandamme
Algemeen secretaris
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Het tegenovergestelde
van armoede is niet
rijkdom.
Het tegenovergestelde
van armoede is delen.

Abbé Pierre,

Frans priester (1912 – 2007)
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De benarde situatie van miljoenen kinderen
in Filippijnse megasteden...

Ons vijfjarenprogramma, dat ten
einde loopt, heeft tot doel het
respect voor de mensenrechten
van ongeveer 1. 500 straatkinderen en zeer kwetsbare
kinderen en hun families,
alsook hun sociaal-familiale en
economische reïntegratie. Een
team van 10 Filippino’s werkt er
in de straten en sloppenwijken,
in het Open Dag Centrum
(ODC) dat speciaal voor dit
doel is opgericht, en in het SDG
(Social Development Center, een
centrum gerund door de lokale
autoriteiten waar zich jongeren
in strijd met de wet bevinden in
afwachting van hun proces).
De drie strategische pijlers: 1/
begeleiden en ondersteunen om
hen toegang te garanderen tot
de sociale basisvoorzieningen die
in het land bestaan, inclusief het
faciliteren van bijvoorbeeld het
verkrijgen van een geboorteakte
en dus het recht op onderwijs
en gezondheidszorg in publieke
scholen en ziekenhuizen tegen
lagere prijzen.
In het ODC
kunnen kinderen zichzelf en hun
kledij komen wassen, zich laten
verzorgen, hun eten koken of
genieten van een gratis maaltijd
als ze tot het einde deelnamen aan
bewustwordings- en informatiesessies over bijvoorbeeld seksuele
voorlichting
of
respectvol
relationeel gedrag. Condooms,
contraceptieva en concrete acties
om zwangerschap te voorkomen
maken eveneens deel uit van de
dienstverlening.
De strategische as 2/ richt
zich
op
de
economische
ontwikkeling van jongeren,
met specifieke opleidingen
in het dagcentrum zoals het
«Alternative Learning System»
of ALS, en beroepsopleidingen
die hen een diploma geven en
naar de arbeidsmarkt leiden

met meer kansen en vooral met
een betere verloning. Op de
Filippijnen bepaalt een barema
het minimumloon voor elk
beroep, ook voor deze zonder
specifieke opleiding. Het ultieme
doel van dit luik: een fatsoenlijk
zelfstandig leven voor deze
jongeren en hun kinderen, en
het doorbreken van de vicieuze
cirkel van geweld en armoede.
En 3/ De versterking van het
team en het uitbreiden van de
private en publieke partners.
Het is belangrijk om relevantere
partnerschappen op te bouwen
om de duurzaamheid en
legitimiteit van het programma te
waarborgen. Tegelijk beschermt
de samenwerking met de lokale

(vooral seksuele voorlichting).
Extreme armoede genereert
dikwijls gespannen relaties tussen
familieleden en draagt bij aan
de bagatellisering van seksueel
kindermisbruik binnen het gezin.
Het stilzwijgen van de slachtoffers
is inherent aan de Filipijnse
cultuur, net als de schaamte
om dergelijke incidenten te
melden die de reputatie van de
familie «besmeuren». Dit geldt
vooral voor gevallen van incest.
Bovendien hebben vrouwen
weinig of geen macht in de
besluitvorming. Een uitdaging
die tijd zal kosten zoals elke
mentaliteitsverandering...
Afgelopen oktober, in het
kader van de evaluatie van ons

Op de Filippijnen is er een
basis sociale zekerheid voor
werknemers die een formeel
arbeidscontract hebben ondertekend. Maar voor de armste families is ziek worden
een vloek die ze liever negeren omdat het geld mankeert
om “gezondheid” te betalen.
Als het bijvoorbeeld nodig is
om te worden geopereerd,
zal de chirurg zijn interventie
niet beginnen, zelfs niet de
dringende, als hij niet vooraf
alle benodigde materiaal ontvangt van de familie, evenals
zijn ereloon.
De armsten verkiezen bijgevolg vaak om de ziekte te
doorstaan dan een behan-

deling, die riskeert hen voor
meerdere jaren in de schulden
te steken.
investeren in dit type onderwijs voor de meest kwetsbare
en behoeftige kinderen.
Openbare ziekenhuizen bieden een effectieve service tegen lagere prijzen, maar waren al overweldigd door het
aantal patiënten nog voordat
deze crisis begon. Vandaag
komt daar de terechte angst
bij om nog meer blootgesteld
te worden aan het virus binnen de muren van een hospitaal. Kortom, een probleem
met de gezondheid is een
nachtmerrie waar de armen

banger voor zijn dan voor de
duivel.
We vernemen uit verschillende bronnen dat Filippijnse
ziekenhuizen
de
kosten
van ziekenhuisopname en
crematie
vergoeden
als
families ermee instemmen om
op de overlijdensakte “dood
door covid” te zetten, zelfs
als dit niet het geval is. Het is
duidelijk dat gezinnen, vooral
de armste, geen nee zeggen
want deze kosten zijn duur.
Hoe te geloven in statistieken?
Waarom al deze manipulaties,
waarom al deze leugens?

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)
➤

Dit jaareinde nemen we jullie
mee naar de Filippijnen, waar we
een programma uitvoeren voor
de armste kinderen en gezinnen
in de stad Bacolod op het eiland
Negros.

Een medische tegenslag
is een nachtmerrie waar arme Filippino’s
meer voor vrezen dan de duivel...

autoriteiten, inclusief politie
en justitie, zowel ons team als
de begunstigden. Het is echter
belangrijk om waakzaam te
blijven en de risico’s van misbruik
te beperken en te behandelen,
om geweld en mistoestanden
aan de kaak te stellen, zonder
deze samenwerkingen in gevaar
te brengen.
De kwetsbaarheid van kinderen
kan worden verklaard door
verschillende factoren: armoede,
de invloed van alcohol of drugs,
genderongelijkheid, de kijk
van ouders op kinderen (vaak
beschouwd als hun eigendom,
zonder mening, rechten of
vrijheid) en gebrek aan onderwijs

nieuwe voor medefinanciering
ingediende 22-26-programma,
hadden we de eer om de nieuwe
ambassadeur
Michel
Parys
te verwelkomen in Bacolod,
die de tijd nam om het team
te ontmoeten, maar ook de
kinderen en gezinnen die
overleven op straat en onder de
bruggen.
Aan het einde van het jaar willen
we graag een voedselpakket
aanbieden aan de vele hongerige
straatkinderen. Bedankt namens
hen voor uw gift met vermelding
«zero honger».
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