Shiva heeft een vraag. Kan de
politie haar deken dan nog

Veel
doordringtijd
heeft
Shiva niet nodig. Ja, zegt
ze. Dat wil ik. Tussen een
C-attest, een parkeerboete,
een CST-ticket, een opleiding
in een knelpuntberoep en
een
belastingaangifte
aan
de ene kant, en een koude
bevalling in de bossen gevolgd
door
een
waarschijnlijke
verdrinkingsdood aan de andere
kant, is de keuze snel gemaakt.
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afpakken? De notaris lacht in
zijn vuistje. Als een politieagent
je deken afpakt, zegt hij, dan
heet dat vanaf nu diefstal, en
dan kan jij een klacht indienen
bij een andere politieagent,
want vanaf nu werken ze voor
jou. Nou ja, voegt hij er snel aan
toe. In de praktijk is daar nog
wat werk aan.

Shiva wordt burger 85.03.19 ***.** – voorheen bekend als
Nele Van den Broeck. Tot daar
het gedachtenexperiment.
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Ik zag een bordje op een
betoging. Dat we niet vrij zijn,
stond er te lezen. Dat is waar.
Vrijheid is iets wat wij, burgers,
nooit hebben gekend.
Gelukkig maar. Freedom’s just
another word for nothing left
to lose.
Vrijheid is net als zout in de soep.
Te weinig is verschrikkelijk, maar
te veel is zo mogelijk nog erger.
Vrijheid, echte vrijheid, betekent
dat het geen enkele instantie
iets kan schelen dat u crepeert.
Het is iets wat ik niemand
toewens.

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 :
.................................................................................................................................
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 ..................................................

Onze deelneming in het
verdriet van familie en vrienden bij
het overlijden van

• Eerwaarde Heer Jean-Marie 		
Claeys Boùùaert
• De Heer Paulo van den Hove 		
d’Ertsenryck
• Mevrouw Elisabeth Lemay
• Mevrouw Agnes Dumont de 		
Chassart

Postnummer ....................................... Gemeente ................................................
Datum ................................................. Handtekening .........................................

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.
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 Boùùaert

|

Jessica Levita

|

Johanna Vandamme

Verantwoordelijke uitgever : Helena De Backer Dinantstraat 5 bus 11 1000 Brussel

je nooit ofte nimmer met rust
laten. Als je je vuilniszak op het
verkeerde moment buitenzet,
riskeer je een boete, en ook als je
je belastingbrief te laat indient
of je auto verkeerd parkeert. Je
mag met maximaal zes mensen
aan een tafel zitten, zonder QRcode mag je niet binnen, en om
elf uur moet je naar huis. Ook
je kind zal nooit meer vrij zijn’,
zegt de notaris, en hij wijst op
haar bolle buik. ‘Hij zal naar
school moeten gaan, willen of
niet, en zijn best doen, anders
krijgt hij’ – de notaris doet zijn
stem trillen om de gravitas van
de situatie extra kracht bij te
zetten – ‘een C-attest. Laat dat
even tot je doordringen.’
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Na twee lastige jaren van een leven in een
context van een wereldwijde pandemie,
en helaas voor sommigen, waarin afscheid
moest worden genomen van of angst
geleden werd voor geliefden omwille van
Covid-19, is de tijd eindelijk aangebroken
van een terugkeer naar een meer normaal
bestaan: er gelden minder beperkende
maatregelen, meer contacten en er zijn
ook opnieuw reis perspectieven.
Een situatie die veel mensen betitelen als
“het rijk der vrijheden”.

deel ik die tekst met jullie.

Ik merkte het voorbije jaar met stijgende
verbazing op dat die drang naar absolute
vrijheid voor nogal wat mensen gelijk
stond met het afkeuren of in vraag
stellen van alles wat de overheid en
de wetenschappers aan de bevolking
als informatie verschaften, wat ze
presenteerden als noodzakelijke acties
en wat er werd geschonken aan concrete
hulp aan burgers en bedrijven om de
crisis door te komen met een zo beperkt
mogelijke schade.

Beste vrienden,
In veel landen, ook in Europa, heeft de
pandemie een grote negatieve impact
gehad op voornamelijk meisjes en
vrouwen, vaak de grootste slachtoffers
van armoede, misbruik en geweld.
Maar er is ook hoop dat er lessen getrokken
worden en dat initiatieven die hun
levenscondities en toekomstperspectieven
verbeteren, meer en beter gefocust
worden op zij die het hardst werden
getroffen.

Vooral op sociale media werd er hevig
gediscuteerd wat soms tot een heftig debat
of polemiek leidde, tot het ontkennen toe
van het bestaan van een virus, al dan niet
onderbouwd met betrouwbaar en na te
trekken bronmateriaal.
De poging tot recuperatie van bepaalde
strekkingen binnen onze bevolking,
politiek of ideologisch geïnspireerd, was
eveneens opmerkelijk...

En wie kan dit beter dan die meisjes en
vrouwen zelf?
Wereldwijd strijden sterke meisjes en
vrouwen voor gelijke rechten voor meisjes.
Van het stoppen van kind huwelijken en
meisjesbesnijdenissen tot het zorgen voor
toegang tot goed onderwijs.
Deze vrouwen zijn echte heldinnen en
zetten zich soms in uiterst moeilijke en
gevaarlijke omstandigheden in. En hoe
klein hun daden misschien ook lijken, de
impact ervan is soms enorm.
Daarom ijveren wij ook voor de veiligheid
van meisjes en vrouwen, zodat ze kunnen
studeren maar ook werken zonder angst
of het risico misbruikt te worden.
In een veilige omgeving kunnen vrouwen
en meisjes zich ontwikkelen tot goede
werknemers, ondernemers, en moeders
die de volgende generatie kinderen weer
een betere toekomst zullen geven.

Dikwijls moest ik denken aan al die mensen
in de zuiderse landen die het moesten
stellen zonder hulp, zonder mondmaskers
of vaccins of medicijnen, zonder sociaal
vangnet of financiële steun voor hun
weggevallen economische activiteiten…
Ik stel me de vraag of de vrijheid,
waarover zovelen het hebben, niet voor
iedereen een verschillende betekenis
heeft, ingebed is ook in de context waarin
men leeft, verbonden met de essentiële
cohesie, burgerzin en solidariteit binnen
de samenleving?
Ook op de sociale media kwam ik een
interpellerende tekst tegen van een
Vlaamse schrijfster over dit thema; graag
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Wat ik persoonlijk het meest en het liefst
herinner van de pandemie, was de grote
burgerzin en solidariteit van het overgrote
merendeel van de bevolkingen, overal
werden terecht de vele zorgverstrekkers
gewaardeerd, in de bloemetjes gezet en
bedankt. Het was echt hartverwarmend.

G E D A C H T E

Maart, internationale aandacht
voor vrouwen en hun rechten

Mijn humaniteit is

Met oprechte dank voor uw steun, en
Vriendelijke groeten,

■

Johanna Vandamme
Algemeen secretaris

verbonden met
de jouwe, want we
kunnen alleen
samen mens zijn.

Desmond Tutu,
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van huishoudelijk personeel
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Vogelvrij

DR Congo / Kivu : programma ten gunste van
huishoudpersoneel

Sinds 2010 voert het IDAYnetwerk campagne voor de
bescherming van kinderen
enerzijds en de wettelijke
erkenning en opleiding van
volwassen
huishoudelijk
personeel anderzijds.
Voortbouwend
op
de
jarenlange expertise van lokale
organisaties op dit vlak, zijn
IDAY en haar partners ervan
overtuigd dat de wettelijke
erkenning van huishoudelijk
werk en het bieden van
onderwijsmogelijkheden
van het grootste belang zijn
voor het beëindigen van de
tewerkstelling van kinderen
als huishoudelijk personeel en
het bevorderen van de rechten
van volwassen huishoudelijk
personeel.
Met de morele en voor
een groot deel financiële
steun van de Belgische
Ontwikkelingssamenwerking
starten we een vijfjarig

opleidingsprogramma
voor
jongeren en jongvolwassen
huishoudelijk personeel, in
samenwerking met dit IDAYnetwerk in de streek van de
Kivu. We richten ons op de
meest kwetsbare van school
uitgesloten jongeren, inclusief
deze die al in een huisgezin
werken, in de drie steden
Goma, Bukavu en Uvira.
Velen onder hen hebben een
verleden van een (over)leven op
straat. Meisjes in het bijzonder
zijn vertegenwoordigd in het
huishoudelijk werk in het
land, en lijden onder misbruik
en seksueel geweld.
De ontwikkeling van een
specifieke
en
aangepaste

De werkgevers, potentiële
actoren
van
verandering,
kunnen positief ingrijpen
op het levensproject van
de jongere en indirect op
het welzijn van hun eigen
huisgezin, door het opzetten
van een meer professioneel
kader
en
een
betere
samenwerking.
Ons
programma
roept
ook de autoriteiten op om
hun
verantwoordelijkheid
te
nemen
inzake
de
mensenrechten, met name
die van kinderen en met
betrekking tot waardig werk.
Verantwoordelijk voor het
lokaal beleid, zijn zij in staat tot
wetgevende en politieke actie

Nele Van den Broeck
(Maandag 29 november 2021
De Standaard)
Ik vraag mij af of ik mijn
rijksregisternummer in mijn
testament kan zetten. Dat
blijft voorlopig een gedachteexperiment, want ik heb geen
testament. Veel van waarde
om weg te geven heb ik niet,
en kinderen nog minder.
Maar
mijn
burgerschap,
elegant samengevat in elf
cijfers, waarvan er zes mijn
geboortedatum zijn, zou ik
postuum willen schenken aan
iemand die het niet heeft.
Burgerschap is voor burgers
wat water voor een vis is. Ik heb
nooit een ander leven gekend
dan datgene waarin ik rechten
en plichten had. Omdat ik in
een verzorgingsstaat leef, kan
ik ervan uitgaan dat er tot op
zekere hoogte voor mij zal
worden gezorgd. Als ik ziek ben,

kan ik naar de dokter, als ik wil
lezen naar de bibliotheek. Als ik
elektronisch belaagd word door
een machtig man, kan ik naar de
rechtbank stappen. Als het echt
niet goed gaat met mij, dan kan
ik naar de zelfmoordlijn bellen,
een instelling gesubsidieerd
door een staat die haar burgers
in leven wil houden, zelfs al ze
dat zelf niet willen. Al met al
vind ik het een goeie deal.
Stel dat ik jong kom te sterven.
Omdat ik in Brussel fietsen nog
een kans wou geven, omdat
ik op het verkeerde moment
op de verkeerde plaats even
geen mondmasker droeg, of
omdat de zelfmoordlijn net
bezet was. Dan zal mijn notaris
mijn testament voorlezen en
nauwkeurig stipuleren dat
mijn showkostuums aan mijn
nichtjes worden toegewezen.
Hij zal declareren dat mijn
organen aan de wetenschap

dienen geschonken te worden,
en mijn rijksregisternummer
moet worden doorgegeven
aan iemand die daar nood aan
heeft. Mijn notaris zal zuchten.
Weer zo’n hippie.
De notaris trekt zijn lange
laarzen en zijn regenjas aan,
en rijdt in leren zetels naar
de bossen rond Calais. Daar
wonen de vogelvrijen. Ik heb
een rijksregisternummer in
de aanbieding, zal de notaris
scanderen,
geboortejaar
vijfentachtig. Timide zal een
struik ritselen, een mens
tevoorschijn komen. Het zou
een zwangere vrouw kunnen
zijn. Misschien zesendertig. Ze
zou Shiva kunnen heten.
‘Ben je zeker?’ vraagt de notaris.
‘Je zal nooit meer vrij zijn. Er
wordt van je verwacht dat je een
adres hebt. Een identiteitskaart.
Er wordt van je verwacht dat
je een job hebt, de VDAB zal

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)
➤

Het
zijn
“onzichtbare”
werknemers, te allen tijde
beschikbaar. Dag en nacht, 7
dagen per week. Toch zijn zij
het slechtst betaald, en soms
helemaal niet. In de meeste
Afrikaanse landen is er geen
wet die hen beschermt tegen
misbruik. Het is nochtans een
sector die banen oplevert,
mits die sector erkend en
georganiseerd wordt.
Iedereen is het erover eens
dat huishoudelijk werk een
sector is die veel correcte jobs
kan leveren, op voorwaarde
dat die binnen een wettelijk
kader worden uitgevoerd.
Sommige Afrikaanse landen
besloten al om orde op zaken
te stellen. Andere landen op
het continent zouden kunnen
volgen, vooral daar de meeste
van hen het Verdrag inzake
huishoudelijk
personeel
van
de
Internationale
Arbeidsorganisatie
(IAO)
hebben geratificeerd, dat op 5
september 2013 in werking is
getreden.

Vogelvrij

➤

Foto : site web www.Iday.org

opleiding voor meer dan
600
kwetsbare
jongeren
is gepland. Het curriculum
zal op punt gezet worden
in
nauwe
samenwerking
met
ENABEL,
het
agentschap, dat de Belgische
overheidssamenwerking
uitvoert
in
zijn
14
partnerlanden.
De jongeren staan centraal
in het programma met
het versterken van hun
capaciteiten om zodoende
hun autonomie te vergroten,
en om hun levensproject
te formuleren. De aanpak
houdt ook rekening met het
kind in zijn of haar directe
gemeenschap: zijn of haar
werkgever en de ouders
worden nauw betrokken.

om de situatie van kinderen en
jonge huishoudelijk werkers
structureel te veranderen.
De strategie omvat ook
uitgebreide pleidooien bij de
autoriteiten om het juridisch
kader aan te passen, in het
bijzonder om IAO-Verdrag
189 inzake waardig werk
voor huishoudelijk personeel
te ratificeren. Hoewel het
ambitieus is om vanuit de
Kivu de nationale autoriteiten
in Kinshasa te bereiken, is
het realistisch om met de
provinciale autoriteiten te
streven naar veranderingen in
de wetgeving op provinciaal
en gemeentelijk niveau.
Indien dit project uw hart
aanspreekt, danken wij u
voor uw gift met vermelding
“huishoudelijk werk”
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