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|  Editoriaal

|  Kansen voor meisjes en jongens  

met een verleden van misbruik

|  Overbevolking en  

gewenste zwangerschappen…

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 :

.................................................................................................................................
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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 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
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| 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.
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Geluk en voorspoed 

worden ons alleen 

vergeven wanneer we 

ze royaal met anderen 

delen.

Albert Camus (De val)

DEEL IN UW
VREUGDE....

 

Felicitaties aan het jonge paar 
Arthur en Aurelie Dumont de 
Chassart ! 

 

Binnenkort komen de feestdagen er alweer 
aan. Dit jaar zijn we ons meer dan anders 
bewust van deze bijzondere tijden en ook 
onze bevoorrechte positie ondanks de 
problemen waarmee we geconfronteerd 
worden: Een oorlog vlakbij, de vele 
slepende bloedige conflicten wereldwijd 
die amper aandacht krijgen, het aantal 
ontheemde vluchtelingen wereldwijd, 
de talrijke werknemers en werkgevers 
in moeilijkheden door inflatie en 
woekerende energieprijzen, de dreiging 
en gevolgen van de klimaatcrisis, de 
talrijke media die onbetrouwbare en 
dubieuze informatie verstrekken….Het 
rijtje is lang en bijlange nog niet af. 
Maar ook en vrij recent: de 
wereldbevolking haalde de kap van acht 
miljard mensen.
  
Het blijft een grote bezorgdheid van 
veel mensen die kwesties als armoede 
en voedseltekort, sociale problemen en 
nu ook zelfs de klimaatcrisis linken aan 
de overbevolking. Maar zijn we wel met 
zoveel te veel, en zijn die stellingen niet 
een beetje te simplistisch ? 
Keer op keer horen en lezen we dat 
overbevolking de reden is waarom 
we de grenzen van de Aarde blijven 
overschrijden. Voorstellen inzake 
geboortebeperking viseren steevast de 
meest kwetsbare vrouwen, en liefst en bij 
voorkeur ver op een ander continent. 
Is overbevolking wel het juiste taalgebruik 
en de echte en grote boosdoener? 

En waarom wordt de vergrijzing nooit 
vermeld, en hoe valt het betoog om 
minder kinderen te maken te rijmen met 
de alom geldende wil om mensen langer 
te doen leven ?  Meer dan één van de 
acht miljard mensen heeft de leeftijd van 
zestig jaar bereikt, de meest groeiende 
groep...
Het discours omtrent de overbevolking 
evolueerde de laatste jaren van 
voedseltekort naar klimaatcrisis. En 
minder kinderen krijgen leek de ultieme 
oplossing voor heel wat problemen. Het 
klopt dat tussen 1950 en 2015 de bevolking 
op onze planeet verdrievoudigde. 
Maar ook dat het bruto binnenlands 
product in 2015 twaalf keer groter was 
dan in 1950. De economie groeide dus 
vele malen sneller dan de bevolking, 
en vandaag is een veel groter deel van 
de wereldbevolking beter gevoed dan 
op eender welk ander moment in de 
geschiedenis. Het blijkt dus een relatief 

begrip, en veelal gebaseerd op angst. 

Het is ondertussen genoeg bewezen dat er 
genoeg voedsel is maar dat de verdeling 
ervan, op zowel lokaal als mondiaal vlak, 
ongelijk is. En hoewel de druk op het 
milieu met meer mensen toeneemt – er 
is meer (groene) ruimte nodig, water, 
voeding, er moet meer geproduceerd 
worden en dus zal de uitstoot van 
CO2 toenemen – is de bevolkingsgroei 
slechts verantwoordelijk voor minder 
dan een derde van de stijging van de 
consumptie en dus van de impact op het 
klimaat en het verbruik van natuurlijke 
grondstoffen.  Het zou dus een beetje 
naïef zijn te stellen dat onze impact op 
het klimaat drastisch kleiner zou zijn als 
we met minder zijn. Wij consumeren 
teveel en niet duurzaam genoeg, en 
iedereen zal moeten bijdragen aan de 
uitdagingen. Maar er is veel hoop; meer 
en meer mensen zijn bewust dat alle 
beetjes helpen en dat alles en iedereen 
van belang is.

Waar wij vooral op blijven inzetten om 
de problemen van zowel mens als onze 
planeet aan te pakken, is toegang tot 
vorming en onderwijs verzekeren, met 
focus op meisjes en vrouwen. Het is al 
langer aangetoond dat de impact op 
hun gezondheid en de daling van het 
aantal kinderen enorm is; het blijft de 
beste investering om de levenskwaliteit 
op te krikken voor de families en de 
toekomstige generaties. En kwetsbare 
jongeren steunen, die snakken naar 
een hoopvol toekomstperspectief, helpt 
uitstekend in de strijd tegen radicalisering. 

Beste vrienden,
Net als u pogen wij elke dag te werken 
aan een betere wereld voor iedereen, 
vanuit onze waarden respect, vertrouwen 
en delen. Laten we aan het einde van dit 
jaar het verschil maken, door dichtbij te 
zijn, verbindingen aan te gaan en elkaar 
te steunen, meer dan ooit solidair met zij 
die het zwaar hebben. 

Van harte dank ! 
Prettige feestdagen, en onze allerbeste 
wensen  voor 2023 ! ■

Johanna Vandamme
Algemeen secretaris

Overbevolking? In de wereld is de helft  
van de zwangerschappen ongepland 

Gebrek aan of verkeerde  
informatie, mythes over seks en 
anticonceptie, beperkte of geen 
toegang tot anticonceptie,  
maar ook het gebrek aan  
dialoog tussen partners over 
anticonceptiegebruik en  
zwangerschap zorgen ervoor 
dat veel (jonge) vrouwen een 
ongeplande zwangerschap  
ervaren. Deze uitdagingen  
betekenen dat voor veel  
vrouwen wereldwijd één van de 
meest elementaire keuzes, met 
name al dan niet zwanger zijn, 
geenszins een vrije en geïnfor-
meerde keuze is.
Meer dan de helft van alle 
vrouwen van 15-49 jaar in  
ontwikkelingslanden wil een 
zwangerschap voorkomen 
of uitstellen; van deze groep  
hebben 214 miljoen vrouwen 
geen toegang tot moderne  

voorbehoedsmiddelen. Gezins-
planning, informatie en toegang  
tot contraceptie middelen en 
vruchtbaarheidsbehandelingen 
zijn echter essentieel voor de 
gezondheid en de ontwikke-
lingsperspectieven van vrouwen 
en hun gezin. 

Deze behoeften beantwoor-
den zou jaarlijks het leven 
redden van ongeveer 76.000 
vrouwen, de dood van 480.000  
pasgeborenen vermijden en  
verhinderen dat een half  
miljoen kinderen hun moeder 
verliezen. 

Belangrijkste indicator van de 
emancipatie  van de vrouw: 
Het minderen van het aantal 
ongeplande geboorten en het 
stimuleren van kleinere gezin-
nen reduceert de druk op de uit-

gaven voor gezondheidszorg, 
drinkwater en zuiveren van  
water, sociale diensten, 
en de druk op natuurlijke  
hulpbronnen neemt af. 
Door de Covid-19-pandemie 
neemt het aantal vrouwen  
zonder toegang tot anticon-
ceptie toe. Tijdens de lockdown 
moesten duizenden klinieken 
voor gezinsplanning sluiten. 
Zorgpersoneel wordt toegewe-
zen aan taken gerelateerd aan 
de pandemie of zit in quaran-
taine. De productie en levering 
van voorbehoedsmiddelen,  
waaronder condooms, slabakken 
of liggen op sommige plaatsen  
gewoonweg stil.

Bronnen:  
https://www.unfpa.org/fr/swp2022

https://www.sensoainternational.be/
la-planification-familiale.html
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KB/WIB92)

Kansen voor meisjes en jongens  
met een verleden van misbruik

De VN-doelen schrijven voor 
dat in 2030 kindermisbruik 
en-uitbuiting de wereld uit 
moeten zijn. Om dat doel te  
halen, moet er nog veel gebeu-
ren. Jaarlijks worden miljoenen 
kinderen het slachtoffer van 
seksueel misbruik en uitbuiting, 
het merendeel zijn meisjes en 
jonge vrouwen. Seksuele uit-
buiting van kinderen wordt 
sterk onder gerapporteerd - 
naar schatting wordt slechts 3 
tot 5 procent aangegeven. De 
risico’s op seksueel misbruik en 
uitbuiting nemen bovendien 

toe, zowel door de gevolgen 
van conflicten en klimaatveran-
dering, als door technologische 
ontwikkelingen.

Onze VZW strijdt al lang  
tegen de uitbuiting van  
kinderen inclusief seksueel  
misbruik, met enkele markante 
successen. Maar de uitdaging 
blijft immens en blijvend ijve-
ren tegen de straffeloosheid 
van misdaden door nietsont-
ziende  pedofielen en crimine-
len is nodig en essentieel.

Zo ook op de Filippijnen, 
waar tot op ongeveer 25 jaar  
geleden, het misbruik van 
jongens niet in het strafrecht 
stond.

Einde 1995: Het geval Anthony 
tijdens een eerste bezoek 
aan onze partner Virlanie  
Foundation in Manilla:

Anthony (niet zijn echte naam), 
een straatkindje van 9 jaar dat 
verblijft in één van de Virlanie 
opvangtehuizen, volgt karate-
lessen in een dichtbij gelegen 
sportzaal. Hij komt op zekere 
dag thuis in een erg verontrus-
tende staat en doet met moeite 
en al huilend zijn verhaal:

“ Ik stopte in het park aan een 
vijver met veel mooie vissen en 

een blanke man sprak me aan. 
Hij nodigde me uit bij hem thuis 
om zijn aquarium te bewonde-
ren; het was niet ver en ik zou 
niet te laat terug zijn, dus ik 
stemde in. Daar aangekomen 
krijg ik een drankje en word ik 
meegenomen naar een kamer 
waar zich de vissen bevonden. 
De man nam me daar vast en 
trok mijn onderkleren uit met 
geweld; hij duwde zijn geslacht 
bij me binnen van achter en ik 
viel flauw van de pijn. Ik weet 
niet hoelang ik daar lag, ik zag 
mijn bloed op de grond, en toen 
ik wakker werd was de man 
verdwenen. Ik kon ontsnappen 
en terug strompelen naar hier.”

Nadat de jongen de eerste  
psychosociale en medische  
zorgen krijgt, nemen  
Dominique Lemay, oprichter 
van de stichting Virlanie, en 
een sociaal werkster Anthony 
mee naar een nabij gelegen  
politiekantoor voor aangif-
te. Daar vernemen ze tot hun  
grote ontsteltenis dat men 
niets kan doen, gezien de  
(verouderde) wet stelt dat het 
enkel verboden is om meisjes te  
verkrachten. Van jongetjes is 
helemaal geen sprake…

Onder druk van onze  

partner en enkele verenigin-
gen die actief strijden op het  
domein van misbruik, zoals 
UNICEF en ECPAT, wordt de wet  
uiteindelijk aangepast in  
september 1997 en is het straf-
baar om meisjes én jongens te 
verkrachten. Deze “anti-rape” 
wet was echter geenszins  
ideaal, maar betekende toch 
een opmerkelijke vooruitgang. 
Het is pas sinds maart van dit 
jaar 2022 dat er een aanpassing 
komt en de leeftijd van de kind 
slachtoffers opgetrokken wordt 
van 12 jaar naar 16 jaar….

Vele honderden meisjes en 
jongens werden ondertussen  
geholpen en kregen gespe-

cialiseerde bijstand om hun  
trauma te verwerken. De meesten  
(ongeveer 67 %) konden  
opgroeien tot gezonde volwas-
senen en werkten hun scholing 
of opleiding met succes af. Een 
derde echter loopt blijvende 
schade op en heeft levenslang 
bijstand en speciale zorgen  
nodig, als ze het misbruik al 
overleven. 

Het is echt onvoorstelbaar wat 
men kwetsbare kinderen durft 
aan te doen, en veel te vaak 
blijven de misdaden onbestraft.

Maar de veerkracht van  
kinderen is groot en verdient 
onze bewondering.

De fysieke verzorging van de 
jonge slachtoffers is meestal 
van korte duur met behoorlijke 
resultaten; de uitzonderingen 
bevestigen hier jammer genoeg 
de regel.

De mentale schade echter is een 
ander verhaal. De psychothera-
peutische behandeling vraagt 
tijd, en gebeurt idealiter door 
een psycholoog met de nodige  
academische kennis van de  
discipline. Er zijn helaas weinig  

beschikbare en betaalbare  
experten of therapeuten in de 
partnerlanden waar we (teveel)  
geconfronteerd worden met 
het fenomeen van seksueel  
misbruik. Ook lijkt de geestelijke  
gesteldheid van (ex) straatkin-
deren meestal geen prioriteit: 
men gaat er nog vaak van uit 
dat het allemaal wel goedkomt 
of zal slijten met de tijd. De  
focus en aandacht ligt vooral 
op het lichamelijke herstel en 
de conditie van de slachtoffers.

Aangifte doen van gevallen 
van seksueel en ander misbruik 
is zelfs meestal niet gratis. En 
wanneer het tot een rechtszaak 
komt zijn er de juridische kos-
ten te betalen.

Tot overmaat van ramp worden  
de kinderen soms gevangen 
gezet, om ze zodoende te  
“beschermen tegen hun bela-
gers”. Die behoren vaak tot de 
directe leefomgeving van het 
kind, zijn dikwijls lid van de  
familie wat het probleem zeker 
niet simpeler maakt. 

Dit is eigenlijk de wereld op zijn 
kop, en het slachtoffer wordt 
tweemaal gestraft. 

We willen onze partners  
garanderen dat die zorg voor 
het mentaal herstel en welzijn 
voor de vele misbruikte kin-
deren en adolescenten er is of 
komt, door de nodige expertise 
aan te trekken en door gerich-
te opleidingen te voorzien voor 
het personeel dat hen begelei-
den moet tot vitale jonge vol-
wassenen. Deze ambities kos-
ten inspanningen en geld. Een 
specialisatieopleiding op psy-
chologisch therapeutisch vlak 
voor traumaverwerking kost 
algauw enkele duizenden euro.

Dank in naam van onze partner 
en de slachtoffers voor uw gulle 
gift om ze waar te maken met 
vermelding “PSY”

De vele straatkinderen in de steden zijn een makkelijke prooi voor de seksindustrie en mensensmokkel.

Aandacht: om te genieten van 
fiscale vrijstelling van 45 % 
door de overheid, dienen uw 
giften over 2022 minstens 40 
euro te bedragen en op onze 
rekening staan uiterlijk op 31 
december 2022.  


