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Dankzij de schenkers hebben wij toegang tot cofinanciering
De bij het publiek geïnde giften, de basis van onze inkomsten, zijn een onmisbare voorwaarde voor
de toegang tot medefinanciering door de overheid. Zo steunt ons globaal budget de projecten van
onze partners nog beter: in 2021 kende DGD, WBI en de Provincie West-Vlaanderen een subsidie
à rato van 27,5 % van onze totale inkomsten toe.
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Een minimale uitgave voor fondsenwerving
Slechts 1,3 % van onze totale uitgaven zijn gewijd aan fondsenwerving. Dit bedrag wordt gebruikt
voor het drukken en versturen van onze publicaties voor fondsenwerving en fiscale attesten, en
voor een goed beheer van onze database.
Om en bij de 85 % van de totale uitgaven was rechtstreeks bestemd voor de projecten in Azië,
Afrika en Latijns-Amerika. De werkings- en personeelskosten vertegenwoordigen 13 %. Het
resultaat van het boekjaar 2021 is voornamelijk een gevolg van de pandemie, en onze wil onze
engagementen na te komen bij onze partners, die in 2021 pas hun activiteit grotendeels hernamen
en meer middelen vereisten. De noden van de kinderen eerst !
Doorzichtigheid: Onze rekeningen onder officieel toezicht
m

Onze jaarrekeningen worden nagetrokken door het Ministerie van Financiën en door de
administratie van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking.

m

De rekeningen en balans van 2021 werden gecontroleerd door de bedrijfsrevisor DGST
en goedgekeurd door de Algemene Vergadering op 22 juni 2022.

m

De financiële rekeningen en balansen van de vereniging worden neergelegd bij de Griffie
van de Handelsrechtbank van Brussel.

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

DEEL IN UW
VREUGDE....
Onze deelneming in het
verdriet van familie en vrienden bij
het overlijden van

van Kinderen Derde Wereld, Dinantstraat 5 bus 11, 1000 Brussel.
• De Heer Georges Alff

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

• De heer Luc Florizoone

Naam ................................................... Voornaam ................................................
Straat ................................................... Nummer ..................................................
Postnummer ....................................... Gemeente ................................................

Gefeliciteerd en fijne verjaardag
beste Luc Petre !

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

|

Marguerite Fobe

|

Jessica Levita

|

Johanna Vandamme

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

Prioriteit voor de partners en de projecten : 84,8 % van onze totale uitgaven
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De internationale bezorgdheid over de
toestand van het onderwijs in Afrika betreft
vooral het grote aantal kinderen dat niet
naar school gaat – momenteel ongeveer
een derde van het mondiale totaal.
Maar hoewel de verbeterde toegang tot
onderwijs er nog duidelijk een prioriteit
moet blijven, moeten beleidsmakers ook
veel meer aandacht besteden aan wát en
hóe kinderen leren.
Vandaag de dag ondervinden zelfs
de vele Afrikaanse kinderen die wél
naar school gaan problemen. In het
ten zuiden van de Sahara gelegen deel
verlaat tot 40 % van hen de basisschool
zonder basisvaardigheden. Meisjes en de
allerarmste kinderen brengen het er het
slechtst van af in internationaal onderzoek
van onderwijsprestaties.
Bovendien heeft Afrika bezuiden de
Sahara de snelst groeiende schoolgaande
bevolking ter wereld. Als het huidige
tempo wordt aangehouden, zal in 2030
nog steeds ongeveer 20 % van de kinderen
in de regio niet naar school gaan, zal de
kwaliteit van het onderwijs verder dalen
alsook heel waarschijnlijk het percentage
gekwalificeerde
leraren,
zoals
de
afgelopen twee decennia het geval was.
Daarbij is er de vrees dat veel kinderen die
van school weg moesten blijven als gevolg
van COVID-19, wellicht nooit meer zullen
terugkeren.
Ondertussen werden door een aantal
Afrikaanse landen reeds verschillende
beleidsopties gekozen om deze problemen
aan te pakken zoals bijvoorbeeld:
het vergroten van het aanbod van
klassen, het afschaffen van schoolgeld
en het versoepelen van obstakels voor
doorstroming. Ook zou men het aantal
jaren leerplicht kunnen verhogen en
de internationale verdragen tegen
kinderarbeid strikter handhaven. Maar de
voorgestelde opties – meer scholen en beter
opgeleide leraren, en een groter bereik –
zouden minstens een verzesvoudiging van
het huidige financieringsniveau vereisen.
Deze decennialange focus op het
uitbreiden van de toegang tot onderwijs
en het ʻinhalenʼ van de achterstand
op de rest van de wereld laat echter
andere belangrijke noden onbelicht, met
name de vraag of de huidige Afrikaanse
schoolsystemen
mensen
doelmatig
voorbereiden op de snel veranderende
wereld. Moet men zich niet dringend gaan
bezighouden met meer fundamentele
kwesties, zoals de geschiktheid van de
inhoud van het curriculum, de wijze

waarop wordt les gegeven, en zelfs het
idee zelf van het traditionele klaslokaal of
de school als de enige locatie om te leren?
Veel Afrikaanse onderwijsprogramma’s
lijken nog steeds grotendeels op die van
de vroegere koloniale machten, bedoeld
voor het opleiden van administratief en
technisch personeel voor de koloniale
besturen, en dus op het overbrengen van
Europese economische, sociale en culturele
normen. En “ex cathedra” lesgeven is er
nog de norm.
Gelukkig is het doel van het onderwijs
vandaag verruimd tot de ontwikkeling
van de hele persoon binnen zijn of haar
context, en het uitrusten van het kind en
de jongere met de essentiële habiliteit om
te slagen.
Plaatselijk relevant onderwijs in een
taal die het kind begrijpt in een veilige
omgeving biedt de beste hoop op het
beter verwerven van basisvaardigheden,
wat van cruciaal belang is voor het
verkrijgen van competenties op een hoger
niveau, nodig voor de opbouw van een
wetenschappelijk geletterde maatschappij.
In veel Afrikaanse landen wordt al gepoogd
om onderwijsprogramma’s te ontwerpen
die beter aansluiten bij de plaatselijke
context. Maar velen mislukken, onder
meer door de inadequate ontwikkeling
van begeleidende pedagogische middelen
en onvoldoende steun voor leraren tijdens
de transitie.
De pandemie legde diepe ongelijkheden
in de onderwijsstelsels bloot, maar schiep
ook kansen en extra modi voor een
verbeterde toegang tot en kwaliteit van
onderricht. Innovaties op digitaal vlak en
de aanpassing van de leerkrachten aan dit
“nieuwe normaal” bieden grote potentiële
voordelen om het onderwijs uit te breiden
tot andere vormen dan het schoolonderwijs,
terwijl ook het te beperkte leeraanbod kan
worden aangepakt.
Kinderen maken momenteel bijna de helft
van de Afrikaanse bevolking uit, en tegen
2055 zijn dat er één miljard. Indien deze
enorme menselijke hulpbron behoorlijk
wordt opgeleid, zou dit honderden
miljoenen Afrikanen uit de armoede
helpen halen, een dividend dat zowel het
continent als de hele wereld ten goede zou
komen.
En daar willen wij met uw steun werk van
blijven maken. Waarvoor dank !

■

Johanna Vandamme
Algemeen secretaris
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Kennis
wordt verworven
door ervaring,
al de rest is
slechts informatie.

Albert Einstein,
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Katanga, het Green Mango centrum :
Levenslang en vanaf heel jonge leeftijd leren

Project in partnerschap met
scholen :
De algemene doelstellingen
bestaan er in om een educatieve
begeleiding te bieden aan
kinderen en jongeren die al
dan niet naar school gaan.
Verscheidene scholen uit de
omgeving van het Green
Mango centrum organiseren er
praktijklessen informatica en
snit en naad, bij gebrek bij hen
aan de nodige logistiek (klassen,
tafels en stoelen, elektriciteit), en
aan gepast materiaal (computers,
beamer,
Internetverbinding,
naaimachines en strijkijzers).
Kwaliteit boven kwantiteit :
Om en bij de 200 kinderen,
tieners en volwassenen genieten
er van de diensten en geboden
activiteiten, en meer dan de
helft zijn meisjes en vrouwen.
Het aanbod is erg divers en
beantwoordt de specifieke
noden van elke betrokken
doelgroep.

Een significante impact :
In deze erg precaire context
van
economische
en
gezondheidsproblemen, bieden
de buitenschoolse initiatieven,
de beroepsopleidingen en het
educatief vrijetijdsaanbod niet
alleen vaardigheden en kennis,
gezien de beperkte graad van
scholing, maar ook de essentiele
nodige
perspectieven
voor
persoonlijke
en
collectieve
ontwikkeling
op
korte,
middellange en lange termijn.
De alfabetiseringsmodules voor

Financieel Verslag 2021 : Resultatenrekening per 31 december 2021 in €

te bieden. De situatie wordt jaar
na jaar heftiger en pijnlijker voor
zowel docenten als studenten.
Onze partner nam initiatieven
inzake de uitdagingen en
teneinde het doorgaan van haar
acties te verzekeren, zoals: het
behoud van de laagste bijdragen
om opleiding te volgen van de
streek (500FC of 0,25 USD per
kind en 1000 FC of 0,5 USD voor
de tieners en volwassenen) ; het
bijstellen van de uurroosters
(dagen en uren) om een zo groot
mogelijke doelgroep te bereiken,

Uitgaven 2021
Verleende steun voor projecten
in het zuiden
Algemene werking en
personeelskosten
Fondsenwerving
Afschrijvingen en
waardevermindering
Overige uitgaven
Totale uitgaven

Inkomsten 2021
966.753,02 Cofinanciering van projecten
in het Zuiden
155.083,10 Private stichtingen

288.082,84
78.440,00

15.392,16 Giften van het publiek

562.604,44

529,04 Andere middelen
(inclusief legaten)

118.955,90

2.942,96 Financiële producten
1.140.700,28

0,00

Totale inkomsten

1.048.083,18

Resultaat van het
boekjaar 2021

- 92.617,10

Het is vooral dankzij de vrijgevigheid van het publiek dat wij onze acties ten gunste van het
Het is vooral
de de
vrijgevigheid
van
het publiek
dat wijinonze
acties ten
gunste
van het Of
welzijndankzij
en tegen
armoede van
kinderen
en vrouwen
het Zuiden
kunnen
realiseren.
welzijn de
en donatie
tegen de
armoede
van
kinderen
en
vrouwen
in
het
Zuiden
kunnen
realiseren.
de
nu regelmatig of éénmalig is, elke bijdrage van de schenker is van grootOf
belang.
donatieHierdoor
nu regelmatig
of
éénmalig
is,
elke
bijdrage
van
de
schenker
is
van
groot
belang.
Hierdoor
kan KDW haar onafhankelijkheid bewaren.
kan KDW haar onafhankelijkheid bewaren.
Dankzij de schenkers hebben wij toegang tot cofinanciering
De bij het publiek geïnde giften,FISCALE
de basis
van onze inkomsten, zijn een onmisbare voorwaarde
VRIJSTELLING
voor de toegang tot medefinanciering door de overheid. Zo steunt ons globaal budget de
projecten van onze partners nog beter: in 2021 kende DGD, WBI en de Provincie WestINDIEN UW
GIFTEN OP
JAARBASIS
€ OF
MEER
ONTVANGT
U EEN
FISCAAL ATTEST.
Vlaanderen
een
subsidie à40
rato
van
27,5 BEDRAGEN,
% van onze totale
inkomsten
toe.
KDW is verantwoordelijk voor het project op juridisch, administratief, financieel en boekhoudkundig vlak. KDW heeft het
juridische eigendomsrecht
overuitgave
uw gift, en
beslist
autonoom over het gebruik ervan. (Ci. RH.26/567.400 betreffende het
Een minimale
voor
fondsenwerving
KB/WIB92)
➤

KDW werkt sinds talrijke
jaren samen met het Green
Mango centrum en de BelgischLuxemburgse VZW Coup de
Pouce.
De gezondheidscrisis in een
context van grote sociale en
economische problemen, heeft
de schoolkalender en bijgevolg
het parascolair programma
danig verstoord gedurende het
jaar 2021. Daardoor werden
de educatieve activiteiten voor
de kinderen en jongeren in
het centrum, gelegen in het
dorp Poleni (Opper-Katanga),
opgeschort tijdens deze schoolse
onderbrekingen.
De
vormingen
voor
de
volwassenen in informatica,
alfabetisering en snit en naad
bleven
echter
doorgaan
gedurende het ganse jaar
en gelukkig maar, gezien
het potentieel, dankzij deze
opleidingen, om hun materiele
en financiële toestand te
verbeteren.

Financieel Verslag 2021 : Resultatenrekening
per 31 december 2021 in €

vooral voor vrouwen gezien de
grote schooluitval, vertoonden
tijdens de lockdown een stabiel
aanwezigheidspercentage.
Ook het aantal beurzen
was stabiel en beperkte het
voortijdig
schoolverlaten.
De studieresultaten van de
gesteunde jongeren voor een
beurs liggen in het goede
gemiddelde.
De
gevolgen
van
de
gezondheidscrisis en lockdowns
verergerden de problemen
waarmee de meerderheid van de
Congolese bevolking dagelijks
wordt
geconfronteerd
om
fatsoenlijk te leven, om zich te
voeden en te laten behandelen
bij ziekte- malaria is endemisch,
mazelen verspreiden zich en
ondervoeding is wijdverspreid en om hun kinderen onderwijs

daarbij rekening houdend met
de belangrijke lasten en hulp in
het huishouden, op de markt en
op het veld door de kinderen;
het uitwerken van programma’s
om de achterstand vlugger weg
te werken; het verwerven van
een vrij grote hoeveelheid pc’s in
goeie staat…
De noden van de verpauperde
plattelandsbevolking
van
Katanga blijven echter enorm
en het Green Mango centrum
verdient onze blijvende en
verhoogde steun.
Van harte dank voor uw gift met
vermelding « Green Mango
Poleni ».
Marguerite Fobe
Voorzitter Coup de Pouce vzw

Slechts 1,3 % van onze totale uitgaven zijn gewijd aan fondsenwerving. Dit bedrag wordt
gebruikt voor het drukken en versturen van onze publicaties voor fondsenwerving en fiscale
attesten, en voor een goed beheer van onze database.
Prioriteit voor de partners en de projecten : 84,8 % van onze totale uitgaven
Om en bij de 85 % van de totale uitgaven was rechtstreeks bestemd voor de projecten in
Azië, Afrika en Latijns-Amerika. De werkings- en personeelskosten vertegenwoordigen 13 %.
Het resultaat van het boekjaar 2021 is voornamelijk een gevolg van de pandemie, en onze
wil onze engagementen na te komen bij onze partners, die in 2021 pas hun activiteit
grotendeels hernamen en meer middelen vereisten. De noden van de kinderen eerst !

Doorzichtigheid: Onze rekeningen onder officieel toezicht
o Onze jaarrekeningen worden nagetrokken door het Ministerie van Financiën en door de
administratie van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking.
o De rekeningen en balans van 2021 werden gecontroleerd door de bedrijfsrevisor DGST
en goedgekeurd door de Algemene Vergadering op 22 juni 2022.
o De financiële rekeningen en balansen van de vereniging worden neergelegd bij de Griffie
B Evan
5 de
7 Handelsrechtbank
0 0 0 0 0 3 9van
9 Brussel.
9 9 3 5

K I N D E R E N - D E R D E - WE R E L D
D I N A N T S T R A A T
5
B U S
1 1
1 0 0 0
B R U S S E L

V Z W

➤

