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Voorwoord

De kernopdracht van KIYO blijft de strijd voor de rechten van het kind. Prioritaire aandacht gaat naar kinderen 
die het minst in staat zijn zichzelf te beschermen en voor hun rechten op te komen. Op deze manier blijft KIYO 
ook in 2012 bijdragen tot verhoogde internationale inspanningen voor de verwezenlijking van de rechten van 
het kind.

In 2012 boekte KIYO, toen nog onder de naam ‘VIC Kinderrechten ngo’, zonder twijfel positieve resultaten. In 
het Zuiden breidden we uit met enkele nieuwe partners. Kwetsbare kinderen en jongeren kregen toegang tot 
medische verzorging, educatie en de arbeidsmarkt, psychosociale ondersteuning en werden terug gere-inte-
greerd in de gemeenschap. De kinderen, maar ook de gemeenschap, leerden hun rechten kennen en hoe ervoor 
op te komen en de beleidsmakers werden op hun plichten gewezen de kinderrechten te garanderen. 

Ook de Noordwerking stond niet stil. De oorlog in Oost-Congo en diens gevolgen voor de kinderrechten werd 
en extra in de kijker gezet met het 12.12.12. debat en met ‘Kadogo’, de tentoonstelling over het leven van (ex-)
kindsoldaten. Ook werden de interactieve kinderrechtenworkshops verfijnd en is het bereik onder leerlingen en 
leerkrachten nog nooit zo hoog geweest. 

Uit de cijfers en teksten in dit jaarverslag kan u afleiden dat KIYO in 2012 zich volop heeft ingezet voor het 
verder uitbouwen van haar expertise in kinderrechten en het verder professionaliseren van haar werking. Het 
team op de hoofdzetel in Brussel werd ook versterkt met een nieuwe Algemeen Directeur en voor het eerst met 
een Verantwoordelijke voor Communicatie en Fondsenwerving. 

De kinderrechten krijgen wereldwijd nog veel te weinig aandacht. Maatschappelijke kwesties, zoals de oorlog 
in Oost-Congo en de voorbereidingen naar het WK Voetbal 2014 en de Olympische Spelen 2016 in Brazilië, heb-
ben zonder twijfel een negatieve impact op de situatie van kwetsbare kinderen. KIYO neemt dan ook meer dan 
ooit haar verantwoordelijkheid op bij het opkomen en verdedigen van de rechten van het kind. Zo genieten ook 
de meest kwetsbare kinderen onze volle steun bij de verdediging van hun rechten en hebben ze een vooruitzicht 
op een volwaardige toekomst.

We wensen u veel leesgenot en danken u voor uw steun.

François Ryckaerts
Voorzitter

Iris Bogaerts
Algemeen Directeur
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Wie zijn we?

KIYO droomt van een wereld waarin alle kinderen 
gelijke kansen genieten, zichzelf ten volle kunnen 
ontplooien en de kans krijgen hun toekomst in 
eigen handen te nemen. Elk kind moet kunnen 
opgroeien in een omgeving waarin ouders, 
gemeenschappen en overheden samen hun 
bescherming, groei en participatie in de samenle-
ving verwezenlijken. 

KIYO zet zich in voor de re-integratie van kwets-
bare kinderen (kinderen die leven op straat, kin-
deren in conflict met de wet, (ex-)kindsoldaten en 
kinderen van uitgesloten volkeren) in het Zuiden. 
KIYO ondersteunt projecten in het Zuiden via 
lokale organisaties zodat de impact en de duur-
zaamheid van de acties vergroot wordt.

KIYO is momenteel actief in Brazilië, de Filipijnen, 
DR Congo, Burundi en India. De werking steunt op 
drie hoofdpijlers die elkaar aanvullen en verster-
ken: directe dienstverlening (kinderen hebben 
toegang tot basisbehoeften zoals onderdak, voed-
sel, gezondsheidszorg en onderwijs), sensibilise-
ren (mensen informeren over de rechten van het 

kind) en beleidsbeïnvloeding (overheden wijzen 
op hun verantwoordelijkheid). Om deze drie pij-
lers te verstevigen, ondersteunen we de lokale 
partners zodat ook zij in hun werking versterkt 
worden en in de toekomst duurzaam en zelfstan-
dig verder kunnen werken.

KIYO is ook in België actief. Via sensibilisering en 
beleidsbeïnvloeding worden volwassenen en jon-
geren bewust gemaakt van de problematiek rond 
kinderrechten in het Zuiden.  Dit doet KIYO onder 
andere door het organiseren van workshops op 
scholen, met name voor beroepsopleidingen. 
KIYO is ook actief op beleidsniveau en probeert 
door middel van lobbywerk samen met andere 
niet-gouvernmentele organisaties kinderrech-
ten hoger op de Belgische en Europese agenda 
te krijgen. Zij maakt onder andere deel uit van de 
Kinderrechtencoalitie. 

Historiek

1977: Het Vlaams Internationaal Centrum (VIC) 
ontstaat uit een Vlaams initiatief voor ontwik-
kelingssamenwerking. VIC zet zich in eerste in-
stantie in voor de rechten en emancipatie van 
minderheidsgroepen, maar richt haar aandacht 
al gauw op kinderen en jongeren.

1997: De Directie-Generaal Ontwikkelingssa-
menwerking en Humanitaire Hulp (DGD) erkent 
VIC als Belgische ngo voor ontwikkelingssamen-
werking.

2007: DGD erkent VIC als programma-ngo. De 
organisatie richt zich steeds meer op de rechten 
van kinderen in het Zuiden.

2011: De organisatie benoemt zich voortaan als 
‘VIC Kinderrechten ngo’ in alle communicatie. 
Daarnaast breidt ze haar programma uit met 
ontwikkelingseducatie en beleidsbeïnvloeding 
in België.

2013: VIC breidt zijn activiteiten in België uit en 
richt zich ook tot Wallonië. De naam - Vlaams In-
ternationaal Centrum - sluit niet meer aan bij de 
praktijk. Een nieuwe naam dringt zich op. De or-
ganisatie gaat voortaan door het leven als KIYO.

Een nieuwe naam & adres. 
Dezelfde missie. 

Onlangs verhuisde KIYO naar haar nieuw kantoor, 
op een nieuw adres, en lanceerden we onze nieuwe 
naam ‘KIYO’. Tot juni 2013 ging KIYO nog door het 
leven als ‘VIC Kinderrechten ngo’. Onze missie is dus 
niet veranderd. Onze naam daarentegen wel.  

KIYO staat voor ‘Kids & Youth’. Álle kids en youth. 
Want terwijl KIYO zich aanvankelijk focuste op 
kwetsbare bevolkingsgroepen in het Zuiden, is ze 
zich de laatste jaren meer gaan specialiseren in kin-
derrechten, in het Zuiden én het Noorden. In België 
bouwden we een educatieve werking uit, opdat de 
jongeren meer kennis hebben van kinderrechten en 
zo kunnen deelnemen aan het daarover gevoerde 
debat. Kinderrechten zijn immers universeel, en gel-
den voor kinderen en jongeren wereldwijd. 
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Álle kinderen tellen mee

KIYO stelt als ngo voor ontwikkelingssamen-
werking kinderen en jongeren centraal. 

Zij zijn de bestaansreden van de organisatie. 
Kinderen maken immers nu al het merendeel 
van de wereldbevolking uit en het zijn zij die 
de toekomst bepalen. Door zich te richten op 
de verwezenlijking van de rechten van álle kin-
deren bouwt KIYO op structurele wijze aan een 
meer rechtvaardige wereld. 

KIYO werkt aan een volwaardige toekomst voor 
de meest kwetsbare kinderen in het Zuiden. 
Maar ook in België informeert KIYO de kinde-
ren over hun eigen rechten en over de situatie 
van leeftijdsgenoten in het Zuiden.

Internationaal Verdrag inzake 
de Rechten van het Kind
De werking van KIYO steunt op het 
Internationaal Verdrag inzake de Rechten van 
het Kind (IVRK). Dit verdrag werd van kracht in 

1990 en legt in een aantal basisbeginselen de 
elementaire rechten van kinderen wereldwijd 
vast. Bijna alle landen van de wereld ratificeer-
den dit belangrijk verdrag, ook de landen waar 
KIYO werkzaam is. 

Het IVRK groepeert zowel burgerlijke en poli-
tieke rechten (recht op naam, nationaliteit; 
recht op leven, vrijheid van mening, vrijheid 
van vereniging; toegang tot info) als economi-
sche (recht op vrijwaring tegen uitbuiting), soci-
ale (recht op onderwijs; recht op gezonheids-
zorg), en culturele rechten (recht op rust en 
ontspanning, spel en culturele leven). Alle kin-
derrechten worden beschouwd als universeel 
en ondeelbaar. Ze zijn met andere woorden 
van toepassing op álle kinderen, ze zijn onder-
ling afhankelijk en je kan ze niet rangschikken. 

De rechtengebaseerde aanpak waar KIYO voor 
kiest verschilt van een ‘nodenbenadering’. Zo 
beschouwt KIYO het recht op een mooie toe-
komst voor élk kind niet als een privilege, maar 

Kinderrechten? Wablief?
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als een recht voor álle kinderen wereldwijd. Bij 
het realiseren van de kinderrechten wordt boven-
dien elke actor in de samenleving betrokken, 
inclusief de gezinnen, overheden en de civiele 
maatschappij. 

De kinderen zelf spelen hierbij een actieve rol : ze 
hebben zélf inspraak in hun rechten en moeten 
ze zelf actief kunnen afdwingen wanneer deze 
in het gedrang komen. Dit participatieprincipe 
inspireert alle projecten die door KIYO worden 
gesteund. KIYO waakt erover dat kinderen in het 
Zuiden betrokken worden bij de plannen en pro-
jecten van de partnerorganisaties. Dankzij die 
participatie van kinderen kunnen betere resul-
taten worden behaald. De projecten vertrekken 
immers van een goed begrip van de noden van de 
kinderen. 

Concreet ijvert KIYO voor de vertaling van het 
IVRK naar lokale wetgevingen en de uitvoering 
ervan in de partnerlanden en in België. KIYO is lid 
van de Kinderrechtencoalitie, die meeschrijft aan 
een alternatief rapport schrijft over de situatie, 
meer specifiek de implementering van het IVRK en 
de nationale wetgeving, betreffende kinderrech-
ten in België. Ook is KIYO lid van het Platform voor 
Kinderrechten in Ontwikkelingssamenwerking. 
Dit platform organiseert allerhande activiteiten 
om een zo breed mogelijk draagvlak te creëren in 
België voor het belang van kinderrechten binnen 
de ontwikkelingssamenwerking.

Kwetsbare kinderen 
in het Zuiden 
De werking van KIYO richt zich in het bijzonder op 
de rechten van kwetsbare kinderen in het Zuiden. 
Het gaat om kinderen die, vanwege een moeilijke 
achtergrond, nog te weinig aanspraak kunnen 
maken op hun rechten en zo kansen missen op 
een betere toekomst. 

In Brazilië en de Filipijnen steunt KIYO projecten 
voor straatkinderen en kinderen in conflict met 
de wet. In Burundi en de DR Congo richten de 

interventies zich op straatkinderen en (ex-)kind-
soldaten. In India, ten slotte, worden de rechten 
van kinderen van cultureel en sociaal uitgesloten 
groepen versterkt. 

Vanwege de bijzondere achtergrond van deze kin-
deren, zijn er voor hen in het Kinderrechtenverdrag 
speciale artikels voorzien. Zo stelt Art.38 dat geen 
enkel kind jonger dan 15 mag worden ingelijfd 
in het leger of ingezet bij gewapende conflicten. 
Kinderen die in gewapende conflicten betrokken 
raakten – dus ook als kindsoldaat - hebben recht 
op bijzondere verzorging en bescherming. Art.30 
beschermt de rechten van kinderen van culturele, 
godsdienstige of linguïstische minderheden. Zij 
hebben het recht om vrij hun cultuur, godsdienst 
en taal te beleven. Art.40 past het universele prin-
cipe van eerlijke rechtspleging  toe op kinderen 
die, vaak vanwege armoede, met de wet in con-
flict komen. Ook zij hebben recht op bijzondere 
bescherming.

De 4 kernprincipes 
van het IVRK

Non-discriminatie: alle kinderen genieten dezelfde 
rechten, ongeacht hun land van herkomst, nationa-
liteit, geslacht, religie, leeftijd of handicap.

Het belang van het kind: bij elke beslissing komt het 
belang van het kind op de eerste plaats. Een moeilijk 
principe, want het belang van het kind laat zich niet 
altijd makkelijk definiëren. 

Het recht op leven, overleven en ontwikkeling: elk 
kind heeft het recht op te groeien in een veilige om-
geving waarin het zich ten volle kan ontplooien.

Participatie: kinderen hebben het recht om gehoord 
te worden bij beslissingen die hen aanbelangen. 
Hoewel kinderen niet noodzakelijk beslissingsrecht 
hebben, moet er wel steeds met hun mening reke-
ning worden gehouden.
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2012 was een succesvol jaar voor de noord-
werking. KIYO ontwikkelde interactieve kin-

derrechtenworkshops voor verschillende studie-
richtingen in het TSO en BSO. In meer dan dertig 
scholen werden de leerlingen gesensibiliseerd en 
aangezet om in actie te komen voor de jongeren 
in het Zuiden. Om het draagvlak voor solidariteit 
tussen Noord en Zuid te helpen vergroten, werd 
er steeds gezocht naar de gelijkenissen, zoals 
de beroepsopleidingen, tussen de leerlingen in 
België en de jongeren in het Zuiden. Zo maakten 
leerlingen van de opleiding ‘verzorging’ kennis 
met meisjes van de Filipijnen die op straat leef-
den en leerden ze hoe om te gaan met lichaams-
hygiëne en verzorging. Of via uitwisselingen met 
ex-kindsoldaten en straatkinderen uit Congo of 
Burundi gingen leerlingen in kooklessen aan de 
slag met plaatselijke ingrediënten en leerden ze 
bij over het thema ‘recht op voedsel’.

Via eenvoudige methodieken werden eerste uit-
wisselingsmomenten georganiseerd tussen jon-
geren in België en in het Zuiden. Met een aantal 
scholen sloeg KIYO ook de handen in elkaar om 
in de toekomst te blijven samen werken en de 
leerlingen voor een langere tijd te laten inzetten 
voor de rechten van het kind. Met Plan België 
startte KIYO een samenwerkingsverband om het 
concept ‘kinderrechtenscholen’ uit te werken. 
Scholen worden gedurende twee jaar begeleid 
met het doel de kinderrechtenbenadering in het 
beleid en de cultuur van de school op te nemen. 
Jongeren worden betrokken bij het nemen van 
beslissingen, het Kinderrechtenverdrag wordt 
het uitgangspunt van het pedagogisch beleid van 
de school, enz. In samenwerking met Vormen vzw 
werkte KIYO verder aan het project rond beeld-
vorming van jongeren in het Zuiden. Dit jaar was 
Brazilië aan de beurt. Aan de hand van participa-
tieprocessen gaven jongeren aan hoe zij willen 
afgespiegeld worden, o.a. in de ontwikkelings-
educatie, in het Noorden. 

In 2012 werden ook in samenwerking met ver-
schillende middenveldorganisaties, steden en 
gemeenten allerlei activiteiten georganiseerd. 

Kadogo, een tentoonstelling over het leven van 
kindsoldaten, gebaseerd op getuigenissen van 
ex-kindsoldaten, werd in Antwerpen, Heverlee, 
Wilsele, Roeselare, Gent, Leuven en Mechelen 
geopend voor het brede publiek. Naar aanleiding 
van de heropflakkering van de oorlog in Oost-
Congo en in samenwerking met Aksanté en het 
Afrikaans Platform organiseerde KIYO het ‘Congo 
12.12.12.’ debat. Verschillende Congokenners uit 
de media, de NGO- en academische wereld brach-
ten hun verhaal over de recentste evoluties in het 
conflict. Zoals de voorbije jaren het geval was, 
werd ook in 2012 in Kortrijk een Filipijnendag 
georganiseerd, in samenwerking met de werk-
groep Filipijnen West-Vlaanderen, in het teken 
van de stedenband van stad Kortrijk en Cebu, 
een stad waar ook KIYO een project heeft lopen. 
Samen met het 4de pijlersteunpunt werd ook 
de Zuid-Oost-Azië dag voorbereid. Tenslotte gaf 
KIYO ook enkele lessen rond kinderrechten op 
de Noord-Zuid Postgraduaatopleiding in Kortrijk, 
waarvan sinds een aantal jaren stagiairs naar het 
Zuiden vertrekken, en op de BTC Infocyclus aan 
geïnteresseerden in ontwikkelingssamenwerking. 

In 2012 zette KIYO zich in verschillende netwer-
ken en platformen, zoals de Kinderrechtencoalitie 
en het Platform voor Kinderrechten in 
Ontwikkelingssamenwerking, om meer aandacht 
te vragen voor kinderrechten in de Belgische ont-
wikkelingssamenwerking. Er werd een model 
opgesteld dat geïnspireerd is op de praktijk in 
het Zuiden en als basisdocument dient voor 
organisaties en overheden om kinderrechten 
te integreren in hun werking. Ook werden con-
tacten gelegd met het kabinet van de Minister 
voor Ontwikkelingssamenwerking en werden 
de banden met BTC versterkt. Meer zelfs, na 
een gesprek van het Platform met BTC, werd 
binnen BTC iemand aangesteld voor een ‘cel 
kinderrechten’. Bovendien zorgde het Platform 
Kinderrechten in Ontwikkelingssamenwerking 
ervoor dat ‘kinderrechten’ als thema behou-
den werd in de nieuwe wet voor de Belgische 
Ontwikkelingssamenwerking. 

KIYO in België
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Wat betekende 2012 voor Brazilië?

In Brazilië werkten de partners in 2012 met 
straatkinderen, favelakinderen en kinderen in 

conflict met de wet in de grootstad Rio de Janeiro 
door hen mee een kans te geven op een volwaar-
dige maatschappelijke integratie. De acties van 
de Braziliaanse partners zijn gericht op sensibi-
lisering, beleidsbeïnvloeding en directe eerste-
lijnshulp aan kinderen die al losgescheurd zijn van 
hun families. Ook zetten ze in op preventie voor 
het versterken van de gezinsbanden in de favela’s 
om zoveel mogelijk te verhinderen dat de kinde-
ren helemaal op straat gaan leven. Deze favela’s 
groeien door migratie vanuit het platteland snel 
aan. De kinderen leven er vaak reeds gedeeltelijk 
op straat, verlaten door hun alleenstaande moe-
ders die overdag uit huis moeten werken. De kin-
deren lopen dan het risico ten prooi te vallen aan 
de gevaren van de straat, zoals de wervingsprak-
tijken van de drugmaffia.  

In 2012 werd het zeer repressieve beleid van 
de overheid van Rio de Janeiro ten aanzien van 
straatkinderen en favelakinderen nóg meer 

zichtbaar. Ze voert immers een ‘sociale schoon-
maak’ door ter voorbereiding van de grote inter-
nationale sportevenementen die binnenkort in 
Brazilië plaatsvinden, het Wereldkampioenschap 
Voetbal in 2014 en de Olympische Spelen in 2016. 
De zichtbare armoede wordt met de harde hand 
uit het straatbeeld geweerd. Dit leidde in 2012 
tot overdreven politiegeweld tegen kinderen en 
duizenden door het stadsbestuur onwettig opge-
sloten straatkinderen. Ook favela’s werden – nu 
nog steeds trouwens - massaal ontruimd om hen 
aan het zicht van de toekomstige massatoeristen 
te kunnen onttrekken. In 2012 zetten de KIYO-
partners dan ook extra in op beleidsbeïnvloeding 
om de nieuwe progressieve uitvoeringsbeslui-
ten van de nationale jeugdwet ECA door te laten 
voeren ten gunste van de kinderrechten. Ook 
werden campagnes gevoerd in het kader van ern-
stige kinderrechtenschendingen om druk uit te 
oefenen op de Braziliaanse overheid. 

In juni 2012 bracht toenmalig Minister voor 
Ontwikkelingssamenwerking, Paul Magnette, een 
bezoek aan onze partners in het kader van de VN 
klimaattop Rio+20. Hij werd hartelijk ontvangen 
door KIYO en de partners en verzekerde dat de 
Belgische ontwikkelingssamenwerking met mid-
deninkomenslanden als Brazilië nog steeds heel 
belangrijk is gezien de grote kloof tussen arm en 
rijk. 

Wist je dat...
... Brazilië de leidende economie is van Zuid-Amerika, en nog 
altijd economisch aan het groeien is?
... de inkomensongelijkheid nog altijd bovengemiddeld hoog is 
en 21 % van de bevolking onder de armoedegrens leeft?
... Brazilië zich klaarstoomt als gastland voor het WK Voetbal 
in 2014 en de Olympische Spelen in 2016?
... tijdens de voorbereidingen voor deze sportevenementen 
meer dan ooit straatkinderen uit de favela’s onterecht worden 
opgepakt door de politie om het straatbeeld ‘proper’ te 
maken voor de toeristen en internationale bedrijven?

“In 2012 werd de zichtbare 
armoede door de lokale over-
heid in Rio met harde hand 
uit het straatbeeld geweerd.”
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Wist je dat...
...meer dan de helft van de bevolking onder de 24 jaar oud 
is?
... er naar schatting 200.000 straatkinderen leven in de 
Filipijnen?
... er in de Filipijnen nog steeds kinderen opgesloten wor-
den in gevangenissen voor volwassenen, en dat mannen, 
vrouwen en kinderen door elkaar zitten?
... kinderen in Filipijnse scholen slechts een halve dag naar 
school gaan omdat er niet genoeg klassen en leerkrachten 
zijn?

Samen met de partners streeft KIYO in de 
Filipijnen ernaar straatkinderen van de straat 

terug naar hun families en gemeenschappen te 
begeleiden, en kinderen in conflict met de wet 
een tweede kans te geven door hen in de gemeen-
schap te reintegreren. Het jaar 2012 was echter 
opnieuw een jaar vol uitdagingen…

KIYO verwelkomde dit jaar 2 nieuwe partners: de 
Humanitarian Legal Assistance Foundation (HLF) 
in de hoofdstad Manila en de Children’s Legal 
Bureau in Cebu City kwamen het programma ver-
sterken met hun expertise in sensibilisering en 
beleidsbeinvloeding. 

In augustus 2012 troffen zware overstromingen 
Manila. Heel wat straatkinderen en hun families 
verloren hebben en houden. Samen met part-
ner Childhope Asia Philippines, zamelde KIYO 
geld in om de kinderen van basisbenodigdheden 
zoals kledij, schoeisel en schoolgerief te kunnen 
voorzien. Childhope zette haar werk verder en 
bereikte het afgelopen jaar 622 straatkinderen in 
Manila met onderwijs, psychosociale begeleiding 
en medische zorgen. 50 kinderen zetten reeds de 
stap om de straat te verlaten. Childhope en KIYO 
maakten samen een kortfilm die het leven van 
straatkinderen op een genuanceerde wijze in beel 
brengt: ‘Batang Kalye’ (vertaling: ‘straatkind’).

Wat reeds lange tijd werd gevreesd, gebeurde 
in het najaar van 2012: de Filipijnse Kamer van 
Volksvertegenwoordigers stemde een reeks aan-

passingen op de progressieve jeugdwet van 2006 
goed, waaronder ook een verlaging van de mini-
mumleeftijd van strafrechterlijke verantwoor-
delijkheid van 15 naar 12 jaar. Hiermee komt de 
kwestie voor de Senaat, die aan het einde van 
2012 nog geen unaniem besluit bereikte. Partner 
HLAF kreeg de kans om met de senatoren in 
debat te gaan over de positieve aspecten van de 
wet. KIYO en de partners bleven ijveren om de 
jeugdwet een kans te geven en kinderen via alter-
natieve straffen en rehabilitatieprogramma’s in 
de gemeenschap te re-integreren. De resultaten 
van het KIYO-programma zijn immers bemoedi-
gend. 145 kinderen die niet langer school liepen 

vonden het afgelopen jaar de weg naar het for-
mele of tweedekansonderwijs terug. 74 jonge-
ren voltooiden een technische opleiding en 39 
van hen vonden hierdoor werk in de lokale eco-
nomie. Dit zijn allen resultaten van alternatieve 
programma’s die kinderen en hun families kansen 
geven om een beter leven op te bouwen. Het pro-
gramma versterkte ook de capaciteiten van 26 
lokale raden voor kinderbescherming. Deze raden 
bieden de kinderen bescherming in hun gemeen-
schappen en voorzien in dienstverlening voor de 
meest kwetsbare kinderen. Daarmee weet het 
KIYO-programma ook gemeenschappen te mobi-
liseren om de Rechten van het Kind te versterken.

2012 in de Filipijnen

“2012 was een bewogen jaar. 
Toch slaagden we erin om 
bemoedigende resultaten te 
behalen.”
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KIYO is in Regio Grote Meren actief in twee 
landen: Burundi en de DR Congo, in de pro-

vincie Noord-Kivu. In beide landen doet KIYO 
aan sensibilisering omtrent kinderrechten en re-
integratie van kwetsbare kinderen in de gemeen-
schap. In 2012 breidde het programma in Regio 
Grote Meren uit met vier nieuwe partners: Centre 
Dorika in DR Congo en AFEV, Giriyuja en OIDEB in 
Burundi. Ook flakkerde het plaatselijk conflict in 
Oost-Congo weer op en had de rebellenbeweging 
M23 de regio in haar greep. 

In maart 2012 heeft Musakala, een project rond 
voedselzekerheid in Oost-Congo, haar activiteiten 
hervat. Musakala biedt families die in de hoog-
landen dienen te overleven met een lapje grond 
van 25 op 25 meter, de kans om te migreren naar 
nieuw gecreëerde dorpen in de laaglanden van 
Noord-Kivu. Aan elk gezin wordt twee hectare 
grond ter beschikking gesteld voor persoonlijk 
gebruik en zes hectare voor commerciële teelten, 
waarbij ze worden aangespoord om samen te 
werken met de buren om schaalvergroting te cre-
eren. Elk dorp is ook uitgerust met gezondheids-
centra en een basisschool. De nieuwe wegen die 
worden aangelegd stimuleren de toename in 
transportmogelijkheden en de lokale economie. 
Nu al zien we de positieve resultaten van deze 
methode: de eerste school telt niet alleen leer-
lingen uit de nieuwe dorpen, ook kinderen uit 
de omgeving hebben nu voordeel van de nieuwe 
infrastructuur. Musakala hoopt zo een duur-
zaam verhaal te worden, dat staat voor integrale 
ontwikkeling, ten voordele van de bevolking uit 
zowel de hooglanden als de laaglanden.

Ook in Oost-Congo hebben bij partner CEFADES 
alle 80 jongeren uit de eerste groep ex-kind-
soldaten en straatkinderen hun beroepsoplei-
ding afgerond en zijn ze gere-integreerd in de 
gemeenschap. De 82 jongeren van de tweede 
groep hebben hun vorming afgerond en al 56 jon-
geren hebben een betaalde arbeidsplaats gevon-
den. Voor de overige 26 jongeren van deze groep 
worden in samenspraak met de ouders coöpera-
tieven opgericht. 

Centre Dorika in Goma, Noord-Kivu, ging begin 
2012 van start met een bewustmakingspro-
gramma omtrent kinderrechten en de geva-
ren van het leven van kinderen in milities en op 
straat. In 2012 werden hiervoor vier kinderclubs 
opgezet die sensibiliseringscampagnes organise-
ren die door de journalisten van de radiozender 
Dorika FM gevolgd worden en waarover uitzen-
dingen gemaakt worden. Op deze manier leren 
de kinderen niet enkel hun rechten toepassen, 
maar voeren ze zelf leuke en leerrijke activiteiten 
uit zoals zang, theater, tekeningen, en uitstapjes 
naar naburige dorpen voor opvoeringen van the-
aterstukken en sketches.

In Burundi ging AFEV van start met de voorbe-
reidingen en een professionele horecaopleiding 
van de eerste groep kwetsbare kinderen, die 
eind maart 2013 afstudeerden. Ze kregen er ook 
toegang tot betere voeding, medische hulp, huis-
vesting en psychosociale ondersteuning, waar-
door ook hun zelfzekerheid toenam. Gedurende 
de opleiding van de eerste groep is geen enkele 
jongere afgehaakt. Tenslotte werd een consor-
tium van de plaatselijke organisaties Giriyuja en 
OIDEB geïdentificeerd als nieuw project van KIYO. 
In februari 2013 startten ze met een innovatief 
pilootproject rond straathoekwerking, rechten-
verdediging en doorverwijzing van straatkinde-
ren in de stad Ngozi.

Regio Grote Meren in 2012
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India in 2012

2012 was voor de werking van KIYO ook in 
India een belangrijk jaar. De steun van KIYO 

aan de lokale partners binnen het programma 
geconfinancierd door DGD wordt immers afge-
bouwd. Het is daarom belangrijk dat de partners 
voldoende begeleid worden tot ze sterk genoeg 
zijn om hun werk op eigen kracht voort te kunnen 
zetten. KIYO richtte zich in 2012 dan ook volop 
op de capaciteitsversterking van de partners, 
waarbij er steeds rekening werd gehouden met 
de eigenheid van elk van de partners en de speci-
fieke problemen van de streken waarin ze werk-
zaam zijn.

In 2012 ging de aandacht naar de rechten van 
jongeren die werken onder het overheidspro-
gramma ‘recht op 100 dagen betaalde arbeid’ en 
‘het recht voor dalitkinderen op onderwijs’. Beide 
aandachtspunten mondden in 2012 uit in een 
nationale ronde tafelconferentie met aanwezigen 
uit de politiek, bedrijfswereld, media en NGO’s. 
De verdere opvolging van de gemaakte afspra-
ken loopt door in 2013. De eerste vaststellingen 
zijn in ieder geval al heel positief. ‘Dalits’ zijn de 
zogenaamde kastelozen in India. Zij worden in 
de Zuidelijke Deelstaat Tamil Nadu ondersteund 
door partner FLR (‘Forum for Livelihood Rights’), 
een samenwerkingsverband van tien NGO’s die 
allen voor de rechten van de Dalits opkomen. 
Het is niet alleen de verdienste van KIYO om deze 
organisaties samengebracht te hebben, maar ook 
om FLR te laten uitgroeien tot een gerespecteerd 
forum in India, in het bijzonder in Tamil Nadu.  

Partners JVM en GUK, beiden actief in afgelegen 
tribale gebieden van Centraal-India, bezochten 
in 2012 elkaars werking en wisselden ervaringen 
uit. Deze uitwisselingen waren, zeker met het 
oog op duurzaamheid van de werking, bijzonder 
bemoedigend. GUK  heeft namelijk een systeem 
uitgewerkt waarbij de activiteiten voor dorpsver-
betering via gedecentraliseerde jongerengroe-
pen worden uitgevoerd. Deze groepen bestaan 
hoofdzakelijk uit tribale jongeren met weinig toe-
komstperspectief (ze verlieten vroegtijdig school, 
hadden geen werk,…) die nu via groepsvorming 

de mentors zijn voor ontwikkelingsprocessen in 
hun streek. Ongeveer de helft van de groepen 
slaagt er overigens in om zelf reeds in de nodige 
inkomsten voor hun werking te voorzien. 

Gezien ook partner JVM jongeren via groepsvor-
ming een sociale rol probeert toe te bedelen, is 
de werking van GUK voor hen een ‘eye opener’. 
JVM slaagde er in 2012 ook in om 13 lokale zelf-
besturen in de doelstreek te vormen en te laten 
erkennen. Deze worden ‘Panchyaat’ genoemd 
en kunnen via de hogere overheid financiering 
verkrijgen voor dorpsprojecten. Ook hier nemen 
voorheen nog uitgesloten jongeren het voor-
touw. Ook met het oog op financiële duurzaam-
heid is dit resultaat van groot belang. 2012 was 
bemoedigend. 2013 dient de bevestiging te bren-
gen. KIYO en zijn partners stellen hiervoor alles in 
het werk.

Wist je dat...
... Tribale kinderen in feite niet verondersteld worden om 
naar school te gaan maar om van jongs af aan te helpen bij 
de jacht in de jungle of vroegtijd de school moeten verlaten 
om te trouwen?
... daarom bij aanvang van het KIYO-programma ouders die 
hun kinderen wél naar school sturen een compensatie krij-
gen (in de vorm van rijst, kippen, geiten, enz.)?
... nog steeds veel Dalit kinderen (kastelozen) op school ge-
weigerd worden uit vrees voor ‘besmetting’ omdat zij als 
‘onrein’ beschouwd worden?
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Resultatenrekening    2012

Ontvangen Giften & Subsidies in 2012

Subsidies (79%)

Particuliere giften (1%)

Bedrijven (3%)

Andere (Stichtingen, Steungroepen,…) (17%)

TYPE INKOMSTEN DETAIL INKOMSTEN BEDRAG (IN EURO)
Bedrijven VICT 75 000

Particuliere giften Met fiscale attesten 26 727

Subsidies BFVZ 478 108

DGD 1 259 944

Nationale Loterij 22 318

Provincie Antwerpen 3000

VAIS 29 700

VIA 4123

Provincie Vlaams Brabant 40 874

Gemeente Vosselaar 450

Provincie West-Vlaanderen 9893

Andere Inkomsten uit dienstverlening 180

Ontvangen lidgelden 100

Betalingsverschillen 3

SOS Junglekids 34 347

Kredietinteresten 701

Islamic Relief Belgium 198 938

Porticus I 27 500

Porticus II 45 000

Teruggave van lasten 9232

Vermindering bedrijfsvoorheffing 1206

SOS Kids International 23 830

Stichting Sint Martinus 25 600

Andere inkomsten 29 127
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Uitgaven in 2012

Projecten in het Zuiden (88%)

Educatie & Beleidsbeïnvloeding in België (5%)

Algemeen beheer (7%)

TYPE UITGAVEN BEDRAG (IN EURO)
Algemeen beheer 150 930

Educatie & Beleidsbeïnvloeding in 
België

125 951

Projecten in het Zuiden 2 066 784

DR Congo (39%)

India (16%)

Filipijnen (17%)

Burundi (5%)

Brazilië (23%)

Uitgaven projecten in het Zuiden 2012

LAND BEDRAG (IN EUR)
Brazilië 446 696

Burundi 99 407

Filipijnen 332 388

India 305 057

DR Congo 771 894
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2012 2013
DGD-programma Inkomsten 1 487 939 1 657 345

Uitgaven 1 634 013 1 660 379

Verschil -146 074 -3 034

BFVZ-programma Inkomsten 708 121 367 222

Uitgaven 546 097 404 918

Verschil 162 024 -37 696

Structuurkosten Inkomsten 136 100 197 385

Uitgaven 150 482 131 209

Verschil -14 382 66 176

Noodhulp Inkomsten 8 567 n.v.t.

Uitgaven 8 302 n.v.t.

Verschil 265 n.v.t.

Eigen projecten Inkomsten 5 175 7 622

Uitgaven 4 322 7 622

Verschil 853 0

Fondsenwerving Inkomsten n.v.t. 257 518

Uitgaven n.v.t. 48 783

Verschil n.v.t. 208 735

TOTAAL Inkomsten 2 345 902 2 487 092

Uitgaven 2 343 216 2 252 911

Verschil 2 686 234 181

Resultaat 2012 & Begroting 2013

Perspectieven voor 2013

De begroting voor 2013 ziet er gunstig uit. Er 
wordt verwacht dat KIYO ook in 2013 zal 

kunnen afsluiten met een positief jaarresul-
taat. Echter moet KIYO, zoals elk jaar, blijvende 
aandacht geven aan het vinden van bijkomende 
fondsen en eigen middelen om in de cofinancie-
ring van gesubsidieerde programma’s (DGD en 
BFVZ) te kunnen voorzien, alsook om voldoende 
reserve te kunnen opbouwen om eigen projecten 
te steunen of om activiteiten vlot te kunnen blij-
ven uitvoeren indien subsidies zouden uitblijven 
of stoppen.



Jaarverslag 2012 l 15

Ons team in 2012:

Iris Bogaerts - Algemeen Directeur vanaf februari‘12
Dirk Ameel - Algemeen Directeur tot februari ‘12
Marleen van Audenhove - Programmabeheerder Zuid
Annelies Maertens - Programmabeheerder Noord
Irina Meeusen - Communicatie en Fondsenwerving vanaf juli ‘12
Lucy Schalkwijck - Programmafacilitator Regio Grote Meren
Jan Daniels - Programmafacilitator Brazilië
Pieter Thys - Programmafacilitator Filipijnen
Geert Maes - Programmafacilitator India
Met speciale dank aan de vrijwilligers en stagiairs die onze werking in het 
Zuiden en in België vol enthousiasme ondersteunden.

Medewerkers van KIYO

Roeland Mortier (voorzitter 2012)
Francois Ryckaerts (nieuwe voorzitter 
sinds januari 2013)
Noël Degryse
Kathleen Coppens
Filip Vandenbempt
Jan De Paepe

De Raad van Bestuur in 2012
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1070 Brussel
Telefoon: 0032 2 510 61 93
Email: info@kiyo-ngo.be
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