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De complexiteit van ontwikkelingssamenwerking begrijpen
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De organisatie die jullie vertegenwoordigen voert een strategie uit om het probleem van 
HIV AIDS in Zuid-Afrika aan te pakken. De problematiek staat beschreven in de fiche
« probleemomschrijving ». 

1. In de huid kruipen van de actor die de groep vertegenwoordigd aan de hand 
van de fiche « actor » (5 min.) 

2.  Nadenken over een strategie voor de actor die de groep vertegenwoordigd
 volgens de logica die staat beschreven in de fiche « actor » (15 min.) 
Hoe lang gaat jullie project duren?
Voor welke doelgroep is jullie project?
Werken jullie alleen? Of met andere partners?
Welke zijn de verschillende stappen van jullie project ?
Welke middelen hebben jullie? (geld, personeel, activiteiten etc.) ?

 3. Discussie/debat met andere actoren (20 min.) 
Stel jullie project voor aan de Zuid-Afrikaanse regering.
Wat denken jullie over de projecten van de andere actoren?
Waarin is jullie project beter?
Zijn samenwerkingen met andere actoren mogelijk? Op welke manier?

een fiche « actor » 

de fiche « probleem »

een logo « actor » 
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Probleemomschrijving Zuid-Afrika
Het land bezet de 129ste plaats (van de 182) in het VN-rapport voor 
menselijke ontwikkeling van 2009. De levensverwachting bij de geboorte 
bedraagt er amper 51 jaar. Meer dan tien jaar na de afschaffing van de 
apartheid blijft armoede een van dé uitdagingen voor het land.
De grote armoede heeft de criminaliteit de hoogte ingejaagd. Misdaad 
wordt er beschouwd als een grote bedreiging voor de algemene stabiliteit 
van het land en voor het welzijn van de Zuid-Afrikaanse burgers.
Gedurende de apartheid (1948-1990) werden personen met een beperking, 
ongeacht ras, gediscrimineerd. Zij hadden beperkte socio-economische 
rechten als toegang tot werk, educatie en gezondheidzorg. 
Tijdens de transitieperiode (1990-2004) kwamen er organisaties op die zich 
inzetten voor de rechten van personen met een beperking en in navolging 
hiervan werden er verschillende wetten aangenomen om de rechten van 
personen met een beperking te beschermen.
Ondanks het verhoogd risico op hiv-infectie, worden mensen met een 
beperking toch nog vaak uitgesloten van hiv-preventieprogramma’s en 
toegang tot diensten. Het tekort aan gezondheidswerkers in combinatie 
met een budgettekort voor de hiv-programma’s van de overheid, kan de 
verwezenlijking van een andere doelstelling van het land in de weg staan.

Uit een grote enquête over het percentage van hiv-/aidspatiënten in Zuid-
Afrika in 2009 blijkt dat 14,1% van personen met een beperking besmet zijn 
met het virus.

Onderzoek heeft aangetoond dat personen met een beperking over het 
algemeen minder kennis hebben over hiv. Verder bestaan er nog steeds 
heel wat mythen over personen met een beperking. Zo bijvoorbeeld dat ze 
aseksueel zijn. Dan krijgen ze geen seksuele voorlichting, ook al zijn ze 
seksueel actief. Bovendien zijn personen met een beperking ook erg 
kwetsbaar voor seksueel misbruik en verkrachting.
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Voorstelling
De kerntaken van Handicap International zijn de preventie van handicaps, mensen met een handicap helpen revalideren en ervoor 
zorgen dat zij volwaardig kunnen deelnemen aan het maatschappelijk leven. De organisatie verricht niet alleen ontwikkelingswerk 
op lange termijn, maar verleent ook hulp  HYPERLINK "http://www.handicapinternational.be/nl/node/246" in acute noodsituaties 
zoals natuurrampen en humanitaire crisissen.

Visie
De leden van Handicap International strijden voor de menselijke waardigheid en het respect voor de fundamentele mensenrechten. 
Handicap International streeft ernaar dat personen met een handicap door middel van integratie hun zelfstandigheid en waardigheid 
in hun eigen gemeenschap kunnen terugvinden. Daarbij proberen ze iedereen de mogelijkheid te geven om "rechtop te leven". 
Daarom veroordelen ze elke vorm van onrechtvaardigheid die voortvloeit uit een handicap.

Werkwijze
Handicap International werkt zeer nauw samen mét en via lokale organisaties. Men vertrekt van de mogelijkheden en strategieën 
die er ter plaatse aanwezig zijn. Ze dragen bij tot de effectieve autonomie van partnerorganisaties, voornamelijk via de overdracht 
van kennis en technieken. Daarenboven benadert Handicap International mensen met een handicap op een globale manier. 
Zowel bij preventie als bij revalidatie en integratie houdt Handicap International rekening met alle individuele, familiale en 
milieugebonden factoren.

Positionering t.o.v. andere actoren
Handicap International verwijt BTC, het Belgische ontwikkelingsagentschap, dat de partnerlanden niet in het 
stuur in eigen handen kunnen nemen. Het initiatief en de strategie die gebruikt wordt bij hun projecten ligt 
nog veel te veel bij BTC en niet bij het partnerland. De projecten worden bovendien veel te vaak uitgevoerd 
vanuit onze Westerse logica. Maar het heeft geen zin om parallelle structuren te creëren die niet overeenkomen 
met lokale systemen en procedures.

Handicap International ziet ook zeker mogelijkheden om samen te werken met kleine vierde pijler initiatieven 
omdat deze organisaties met hun specifieke expertise een vernieuwende aanpak kunnen meebrengen. 
Daarenboven gelooft Handicap International dat deze vierde pijler initiatieven veel en diepgaande contacten 
hebben met de lokale bevolking waardoor ze heel direct kunnen inspelen op lokale behoeftes. 
Handicap International gelooft dat zij ook bepaalde vierde pijler initiatieven kan ondersteunen om een duurzame 
en lange termijn werking op te zetten binnen de ontwikkelingssamenwerking.
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VERLOOP
De organisatie die jullie vertegenwoordigen voert een strategie uit om het probleem van 
HIV AIDS in Zuid-Afrika aan te pakken. De problematiek staat beschreven in de fiche
« probleemomschrijving ». 

1. In de huid kruipen van de actor die de groep vertegenwoordigd aan de hand van de fiche 
« actor » (5 min.) 

2.  Nadenken over een strategie voor de actor die de groep vertegenwoordigd volgens de 
logica die staat beschreven in de fiche « actor » (15 min.) 
Hoe lang gaat jullie project duren?
Voor welke doelgroep is jullie project?
Werken jullie alleen? Of met andere partners?
Welke zijn de verschillende stappen van jullie project ?
Welke middelen hebben jullie? (geld, personeel, activiteiten etc.) ?

 3. Discussie/debat met andere actoren (20 min.) 
Stel jullie project voor aan de Zuid-Afrikaanse regering.
Wat denken jullie over de projecten van de andere actoren?
Waarin is jullie project beter?
Zijn samenwerkingen met andere actoren mogelijk? Op welke manier?

een fiche « actor » 
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Probleemomschrijving Zuid-Afrika
Het land bezet de 129ste plaats (van de 182) in het VN-rapport voor 
menselijke ontwikkeling van 2009. De levensverwachting bij de geboorte 
bedraagt er amper 51 jaar. Meer dan tien jaar na de afschaffing van de 
apartheid blijft armoede een van dé uitdagingen voor het land.
De grote armoede heeft de criminaliteit de hoogte ingejaagd. Misdaad 
wordt er beschouwd als een grote bedreiging voor de algemene stabi-
liteit van het land en voor het welzijn van de Zuid-Afrikaanse burgers.
Gedurende de apartheid (1948-1990) werden personen met een 
beperking, ongeacht ras, gediscrimineerd. Zij hadden beperkte socio-
economische rechten als toegang tot werk, educatie en gezondhei-
dzorg. 
Tijdens de transitieperiode (1990-2004) kwamen er organisaties op die 
zich inzetten voor de rechten van personen met een beperking en in 
navolging hiervan werden er verschillende wetten aangenomen om de 
rechten van personen met een beperking te beschermen.
Ondanks het verhoogd risico op hiv-infectie, worden mensen met een 
beperking toch nog vaak uitgesloten van hiv-preventieprogramma’s en 
toegang tot diensten. Het tekort aan gezondheidswerkers in combinatie 
met een budgettekort voor de hiv-programma’s van de overheid, kan de 
verwezenlijking van een andere doelstelling van het land in de weg 
staan.

Uit een grote enquête over het percentage van hiv-/aidspatiënten in 
Zuid-Afrika in 2009 blijkt dat 14,1% van personen met een beperking 
besmet zijn met het virus.

Onderzoek heeft aangetoond dat personen met een beperking over het 
algemeen minder kennis hebben over hiv. Verder bestaan er nog steeds 
heel wat mythen over personen met een beperking. Zo bijvoorbeeld dat 
ze aseksueel zijn. Dan krijgen ze geen seksuele voorlichting, ook al zijn 
ze seksueel actief. Bovendien zijn personen met een beperking ook erg 
kwetsbaar voor seksueel misbruik en verkrachting.
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De organisatie die jullie vertegenwoordigen voert een strategie uit om het probleem van 
HIV AIDS in Zuid-Afrika aan te pakken. De problematiek staat beschreven in de fiche
« probleemomschrijving ». 

1. In de huid kruipen van de actor die de groep vertegenwoordigd aan de hand 
van de fiche « actor » (5 min.) 

2.  Nadenken over een strategie voor de actor die de groep vertegenwoordigd
 volgens de logica die staat beschreven in de fiche « actor » (15 min.) 
Hoe lang gaat jullie project duren?
Voor welke doelgroep is jullie project?
Werken jullie alleen? Of met andere partners?
Welke zijn de verschillende stappen van jullie project ?
Welke middelen hebben jullie? (geld, personeel, activiteiten etc.) ?

 3. Discussie/debat met andere actoren (20 min.) 
Stel jullie project voor aan de Zuid-Afrikaanse regering.
Wat denken jullie over de projecten van de andere actoren?
Waarin is jullie project beter?
Zijn samenwerkingen met andere actoren mogelijk? Op welke manier?

een fiche « actor » 

de fiche « probleem »

een logo « actor » 

M
AT

E
R

IA
A

L

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

rollenspel_NL.pdf   6   18/10/11   19:52



DOEL
Kennismaken met de verschillende actoren en hun verschillende rollen:
Billaterale ontwikkelingsactoren 
Multilaterale ontwikkelingsactoren 
Niet gouvermentele organisaties 
Vierde pijler initiatieven 

De complexiteit van ontwikkelingssamenwerking begrijpen

VERLOOP

R
O

LL
E

N
S

P
E

L

De organisatie die jullie vertegenwoordigen voert een strategie uit om het probleem van 
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Probleemomschrijving Zuid-Afrika
Het land bezet de 129ste plaats (van de 182) in het 
VN-rapport voor menselijke ontwikkeling van 2009. De 
levensverwachting bij de geboorte bedraagt er amper 51 jaar. 
Meer dan tien jaar na de afschaffing van de apartheid blijft 
armoede een van dé uitdagingen voor het land.
De grote armoede heeft de criminaliteit de hoogte ingejaagd. 
Misdaad wordt er beschouwd als een grote bedreiging voor 
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de algemene stabiliteit van het land en 
voor het welzijn van de Zuid-Afrikaanse burgers.
Gedurende de apartheid (1948-1990) werden 
personen met een beperking, ongeacht ras, 
gediscrimineerd. Zij hadden beperkte socio-economische 
rechten als toegang tot werk, educatie en 
gezondheidzorg. Tijdens de transitieperiode (1990-2004) 
kwamen er organisaties op die zich inzetten voor de rechten van 
personen met een beperking en in navolging hiervan werden er 
verschillende wetten aangenomen om de rechten van personen met 
een beperking te beschermen.Ondanks het verhoogd risico op hiv-infectie,
worden mensen met een beperking toch nog vaak uitgesloten van hiv-
preventieprogramma’s en toegang tot diensten. Het tekort aan gezondheids-
werkers in combinatie met een budgettekort voor de hiv-programma’s van de 
overheid, kan de verwezenlijking van een andere doelstelling van het land in de weg 
staan.

Uit een grote enquête over het percentage van hiv-/aidspatiënten in Zuid-Afrika in 2009 blijkt 
dat 14,1% van personen met een beperking besmet zijn met het virus.

Onderzoek heeft aangetoond dat personen met een beperking over het algemeen minder 
kennis hebben over hiv. Verder bestaan er nog steeds heel wat mythen over personen met een 
beperking. Zo bijvoorbeeld dat ze aseksueel zijn. Dan krijgen ze geen seksuele voorlichting, 
ook al zijn ze seksueel actief. Bovendien zijn personen met een beperking ook erg kwetsbaar 
voor seksueel misbruik en verkrachting.
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De organisatie die jullie vertegenwoordigen voert een 
strategie uit om het probleem van HIV AIDS in Zuid-Afrika 
aan te pakken. De problematiek staat beschreven in de fiche
« probleemomschrijving ». 

1. In de huid kruipen van de actor die de groep vertegenwoordigd 
aan de hand van de fiche « actor » (5 min.) 

2.  Nadenken over een strategie voor de actor die de groep 
vertegenwoordigd volgens de logica die staat beschreven in de fiche
« actor » (15 min.) 
Hoe lang gaat jullie project duren?
Voor welke doelgroep is jullie project?
Werken jullie alleen? Of met andere partners?
Welke zijn de verschillende stappen van jullie project ?
Welke middelen hebben jullie? (geld, personeel, activiteiten etc.) ?

 3. Discussie/debat met andere actoren (20 min.) 
Stel jullie project voor aan de Zuid-Afrikaanse regering.
Wat denken jullie over de projecten van de andere actoren?
Waarin is jullie project beter?
Zijn samenwerkingen met andere actoren mogelijk? Op welke manier?
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Voorstelling
De vierde pijler van ontwikkelingssamenwerking omvat 
alle actoren die initiatieven nemen op het vlak van 
ontwikkelingssamenwerking en die niet behoren tot de 
erkende bilaterale overheidssamenwerking (eerste pijler), 
multilaterale overheidssamenwerking (tweede pijler) of 
de door de overheid erkende 
niet-gouvernementelesamenwerking (derde pijler) met 
het Zuiden.De vierde pijler is een containerbegrip van 
verschillende soorten organisaties, bijvoorbeeld:
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steungroepen voor 
vrijwilligers en 
missionarissen, 
vakbonden (bv. ABBV), 
bedrijven (bv. Bill Gates 
Foundation), ziekenhuizen, steden 
en gemeenten organisaties van/voor 
personen met een handicap.

Kenmerken en visie
Niet ontstaan omwille van ontwikkelingssamen-
werking en hebben dus geen domeinspecifieke 
kennis over ontwikkelingssamenwerking: actief in 
landen waar klassieke ontwikkelingsactoren niet actief 
zijn, frequente en intense face-to-face contacten, het directe 
persoonlijke contact en de betrokkenheid met personen op het 
terrein (Afrika, Zuid-Amerika enAzië) wordt gezien als een voldoen-
de garantie voor de efficiëntie, effectiviteit en impact van de projecten.

Werkwijze
De vereniging van/voor personen met een handicap heeft beperkte financiële 
en menselijke middelen om zich te engageren binnen ontwikkelingssamenwerking. 
Heel wat inspanningen van de organisatie gebeuren op vrijwillige basis. De planning 
voor de activiteiten van ontwikkelingssamen-werking is eerder op de korte termijn 
gericht. De acties ontstaan eerder spontaan uit een zekere interes-se om “iets concreet” 
te doen in een “ontwikkelingsland”.

Verhouding ten opzichte van andere actoren
De vereniging van/voor personen met een handicap wil graag samenwerken met professionele 
ontwikkelingsorganisaties zoals ngo’s of bilaterale actoren zoals de Belgische Technische Cooperatie 
(BTC). Op lange termijn kan deze samenwerking met professionele ontwikkelingsactoren zorgen voor een 
wederzijdse expertiseversterking, zowel op het vlak van ontwikkelingssamenwerking als op het vlak van 
handicapspecifieke kennis.

De vereniging van/voor personen met een handicap heeft langs de andere kant ook kritiek op de ngo’s. Ze verwijt de 
ngo’s dat ze op goedkope uitvoerders lijken van de bilaterale projecten van de Belgische staat (tweede pijler). Omdat ze 
subsidies ontvangen van de overheid, moeten de ngo’s de regels volgen die de subsidiërende overheid hen voorschrijft en 
moeten ze al hun acties en kosten verantwoorden. Ze zeggen onafhankelijk te zijn, maar eigenlijk worden ze vaak gestuurd 
door de overheid.
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VERLOOP
De organisatie die jullie vertegenwoordigen voert een strategie uit om het probleem van 
HIV AIDS in Zuid-Afrika aan te pakken. De problematiek staat beschreven in de fiche
« probleemomschrijving ». 

1. In de huid kruipen van de actor die de groep vertegenwoordigd aan de hand van de 
fiche « actor » (5 min.) 

2.  Nadenken over een strategie voor de actor die de groep 
vertegenwoordigd volgens de logica die staat beschreven 
in de fiche « actor » (15 min.) 
Hoe lang gaat jullie project duren?
Voor welke doelgroep is jullie project?
Werken jullie alleen? Of met andere partners?
Welke zijn de verschillende stappen van jullie project ?
Welke middelen hebben jullie? (geld, personeel, activiteiten etc.) ?

 3. Discussie/debat met andere actoren (20 min.) 
Stel jullie project voor aan de Zuid-Afrikaanse regering.
Wat denken jullie over de projecten van de andere actoren?
Waarin is jullie project beter?
Zijn samenwerkingen met andere actoren mogelijk? Op welke manier?

DOEL
Kennismaken met de verschillende actoren en hun 
verschillende rollen:
Billaterale ontwikkelingsactoren 
Multilaterale ontwikkelingsactoren 
Niet gouvermentele organisaties 
Vierde pijler initiatieven 

De complexiteit van ontwikkelingssamenwerking begrijpen

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

rollenspel_NL.pdf   11   18/10/11   19:52



R
O

LL
E

N
S

P
E

L

P
R

O
B

LE
E

M
S

TE
LL

IN
G

Probleemomschrijving Zuid-Afrika
Het land bezet de 129ste plaats (van de 182) in het VN-rapport voor 
menselijke ontwikkeling van 2009. De levensverwachting bij de geboorte 
bedraagt er amper 51 jaar. Meer dan tien jaar na de afschaffing van de 
apartheid blijft armoede een van dé uitdagingen voor het land.
De grote armoede heeft de criminaliteit de hoogte ingejaagd. Misdaad 
wordt er beschouwd als een grote bedreiging voor de algemene stabiliteit 
van het land en voor het welzijn van de Zuid-Afrikaanse burgers.
Gedurende de apartheid (1948-1990) werden personen met een beperking, 
ongeacht ras, gediscrimineerd. Zij hadden beperkte socio-economische 
rechten als toegang tot werk, educatie en gezondheidzorg. 
Tijdens de transitieperiode (1990-2004) kwamen er organisaties op die zich 
inzetten voor de rechten van personen met een beperking en in navolging 
hiervan werden er verschillende wetten aangenomen om de rechten van 
personen met een beperking te beschermen.
Ondanks het verhoogd risico op hiv-infectie, worden mensen met een 
beperking toch nog vaak uitgesloten van hiv-preventieprogramma’s en 
toegang tot diensten. Het tekort aan gezondheidswerkers in combinatie 
met een budgettekort voor de hiv-programma’s van de overheid, 
kan de verwezenlijking van een andere doelstelling van het land in 
de weg staan.

Uit een grote enquête over het percentage van hiv-/aidspatiënten in 
Zuid-Afrika in 2009 blijkt dat 14,1% van personen met een beperking 
besmet zijn met het virus.

Onderzoek heeft aangetoond dat personen met een beperking over het 
algemeen minder kennis hebben over hiv. Verder bestaan er nog steeds 
heel wat mythen over personen met een beperking. Zo bijvoorbeeld dat ze 
aseksueel zijn. Dan krijgen ze geen seksuele voorlichting, ook al zijn ze 
seksueel actief. Bovendien zijn personen met een beperking ook erg 
kwetsbaar voor seksueel misbruik en verkrachting.
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Voorstelling
BTC is het Belgisch ontwikkelingsagentschap en voert de 
federale inspanningen voor ontwikkelingssamenwerking uit.
Zuid-Afrika is sinds 1998 een partnerland van de Belgische 
ontwikkelingssamenwerking. De Belgische ontwikkelingssamenwerking
 in Zuid-Afrika wil de gezondheidssector voor langere tijd ondersteunen. 
De nadruk ligt op de verhoging van de productiviteit en prestatiebekwaamheid 
van dat personeel en personeelsbehoud in de ziekenhuizen en in de
gezondheidsadministratie.

Visie
BTC wil structureel bijdragen tot de veranderingsprocessen die nodig zijn 
om een rechtvaardige wereld op te bouwen. BTC engageert zich om de 
initiatieven van onze partners te ondersteunen door hen kwaliteitsvolle 
diensten te leveren.

Werking
Hoewel België de principes van de Verklaring van 
Parijs volledig onderschrijft, verloopt een aanzienlijk deel 
van de ontwikkelingshulp nog via projecten.
Een project is een geheel van middelen (geld, materiaal, 
expertise…), activiteiten en resultaten waar donorland en 
partnerland het over eens zijn. Een project wil in een bepaalde 
tijdspanne, in een bepaalde geografische zone en met een bepaald 
budget een specifiek probleem oplossen. In 2010 werd er 218 euro 
gespendeerd aan directe billaterale samenwerking. Gemiddeld bedraagt
het budget van een nieuwe interventie nu bijna 7 miljoen euro.

Verhouding ten opzichte van andere actoren
BTC onderschrijft de Verklaring van Parijs, maar ondervindt moeilijkheden om
invulling te geven aan het principe van afstemming, één van de kernprincipes 
van deze Verklaring. Het is niet vanzelfsprekend om de eigen systemen en 
procedures in overeenstemming te brengen met deze uit de partnerlanden. 
Dit komt door het feit dat België een groot deel van zijn hulp verleent
      aan kwetsbare staten.

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

rollenspel_NL.pdf   13   18/10/11   19:52



R
O

LL
E

N
S

P
E

L

W
er

el
db

an
k

Voorstelling
De Wereldbank is opgericht in 1944 door 44 landen, momenteel zijn er 187 
landen lid. De eerste leningen van de Wereldbank dienden voor de reconstructie 
van West-Europa en Japan na WOII.

Visie
De Wereldbank heeft als missie “working for a world free of poverty”. 
Het International Monetary Fund wordt vaak in één adem genoemd met de Wereldbank. 
Het IMF is echter geen echte ontwikkelingsorganisatie, de Wereldbank wel. Het IMF is gericht
op het bewaken van de financiële stabiliteit van alle aangesloten landen. 

De Wereldbank gelooft erg in hun structurele aanpak. Door leningen te geven kunnen 
ontwikkelingslanden investeren in bepaalde sectoren. Die investering brengt op lange 
termijn geld op voor het land. Dus door het verschaffen van beginkapitaal kan het land
 zich ontwikkelen en dit zal op lange termijn alle inwoners ten goede komen.

Werking
De financiële steun van de Wereldbank wordt gebruikt voor veel 
verschillende zaken, van structurele hervormingen van de 
gezondheid- en onderwijssector van een land, tot milieu- en 
infrastructuurprojecten zoals dammen, wegen en nationale parken.

Doorheen de jaren is de Wereldbank van strategie veranderd door 
de toenemende externe, maar ook interne kritiek. De laatste jaren 
vormen de armoedebestrijdingsplannen (PRSP) van een land een 
voorwaarde voor het geven van leningen. Deze plannen komen tot 
stand na overleg met regeringen en organisaties uit het maatschappelijk 
middenveld. Het is dus de bedoeling om zoveel mogelijk actoren van het 
land actief te betrekken bij het uittekenen van deze armoedebestrijdingsplannen.
De Wereldbank wil op deze manier de arme landen beter betrekken bij het beleid 
dat ze hen opleggen. Deze landen moeten zich eigenaar voelen van de programma’s 
en moeten hun bevolking laten participeren in de uitstippeling van het beleid. ‘Goed bestuur’, 
‘eigenaarschap’ en ‘participatie’ zijn daarom drie sleutelwoorden van het hedendaagse beleid 
waarvan men veronderstelt dat het alles moet ‘oliën’ om zo de verwachte groei en armoedevermindering 
te weeg te brengen. 

Positionering ten opzichte van andere actoren
De Wereldbank staat erg kritisch ten opzichte van acties van kleinere actoren zoals NGO’s of 
vierde pijler initiatieven. Door hun kleinschalige projecten veranderen de structurele problemen
 van veel ontwikkelingslanden niet. Deze kleine interventies zorgen ervoor dat bepaalde problemen
 in stand worden gehouden omdat er geen structurele oplossingen worden gezocht.
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