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MILLENnIUMDOELEN

Ze zouden de wereld redden. De millenniumdoelen, acht
afspraken om armoede de wereld uit te helpen. Maar met de
deadline van 2015 in zicht neemt vooral het debat tussen
believers en criticasters mythische proporties aan.
Wat is de zin of onzin van de hardnekkigste mythes?
Foto’s MIEKE MEESEN

MULTIMEDIA-Laag
Bekijk interactieve
kaarten van de
OneWorld Data Atlas
en filmpjes van
The One Minutes,
waarin kunstenaars
reflecteren op de
millenniumdoelen.

1. Download de gratis
Layar-app via layar.com.

2. Richt je telefoon op
de gehele pagina en
start de scan via de app.
Houd het toestel tijdens
het scannen stil tot
het filmpje of de kaart
verschijnt.

3. Start het filmpje of
bekijk de kaart.
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Mythe:

De millenniumdoelen
zijn geslaagd! Het
belangrijkste doel,
de halvering van de
armoede is bereikt

D

at klopt! Maar zijn we daarmee van de
ellende af? Nog steeds leven 1,2 miljard
mensen in extreme armoede. Een derde
daarvan leeft in Afrika beneden de Sahara.
Daar is nog steeds bijna de helft van de mensen
buitengewoon arm.
De halvering van de armoede is vooral op het
conto van China en India te schrijven, twee
landen met een immens grote bevolking die
economisch in de lift zitten. In hoeverre de
millenniumdoelen daaraan een push hebben
gegeven, is niet in harde cijfers uit te drukken.
Zorgwekkend is dat die vooruitgang ongelijk

verdeeld is. Tegelijk met de economische groei
werden verschillen tussen arm en rijk in India
en China groter (zie ook mythe 2). Ditzelfde
geldt voor de Afrikaanse landen die in de lift
zitten. In Nigeria profiteert alleen de rijkste 10
procent van buitenlandse investeringen. Ook
in het Westen is ongelijkheid een heet onderwerp. Dat is onder meer dankzij de Franse econoom Thomas Piketty, wiens Capital in the 21st
century al als het belangrijkste economische
werk van de laatste decennia is bestempeld.
Zijn op data gebaseerde stelling: het vrije
marktkapitalisme leidt tot steeds grotere
ongelijkheid. Dat komt omdat het rendement
op kapitaal hoger is dan dat op arbeid. Omdat
kapitaal in handen is van een kleine elite,
neemt het verschil tussen rijk en arm toe. In de
VS bijvoorbeeld is het aandeel van de rijkste
10 procent in het totale inkomen steeds groter
geworden. De 400 rijkste Amerikanen hebben
even veel geld als de helft van de rest van de
bevolking van de VS samen. Het deed president
Obama verzuchten dat ongelijkheid ‘een van de
belangrijkste uitdagingen van deze tijd’ is.
Conclusie: Mythe bevestigd

Jos Ikink (61)
zet zich al tien jaar fulltime
in voor de millennium
doelen. Ze wil het bedrijfsleven, het onderwijs, de
politiek en de gewone
burger aanzetten tot actie.
“Ik heb veel eelt op mijn
ziel gekregen. Als voorzitter van een vrijwilligersorganisatie moet je leren
om je eigen manier van
denken te laten varen en
veel geduld te hebben.
Ons Millenniumnetwerk
Fryslân draait op vrijwil
ligers, maar die hebben
slechts beperkt tijd en
geven het soms ineens
weer op.
Er gaat ook wel eens wat
mis. Zo ging de overdracht
naar de nieuwe cateringcommissie niet goed. Toen
waren er op ons jaarlijkse
2015festival opeens overal
plofkippen te koop. Het
festival is een van de vele
evenementen die we
organiseren om mensen
in contact te brengen met
de millenniumdoelen.
Omdat de doelen in 2015
aflopen, gaan we onszelf
als stichting dan opheffen.

Nog 618 dagen om de wereld te redden

O

p 8 september
2000 spraken
189 lidstaten van de
Verenigde Naties met
elkaar af om mondiale
armoede, onderwijs-,
gezondheids- en
milieuproblemen aan
te pakken. Er zijn acht
concrete, meetbare
doelen vastgelegd:
de millenniumdoelen,
die eind 2015 gehaald
moeten zijn.
Atlas
Elk jaar houden de VN,
de Wereldbank en

OESO (de club van
rijke landen) statistieken bij om de voortgang te meten. Op
basis van deze data
hebben we geprobeerd de belangrijkste
millenniumdoelen
mythes te ontrafelen.
Ook vormen de data
de bron van de
OneWorld Data Atlas.
Daar vind je welke
doelen gehaald zijn
en welke niet, en kun
je de voortgang in
verschillende landen
vergelijken.

Alternatief
Intussen wordt
druk vergaderd over
het alternatief voor
de millenniumdoelen
na 2015: de Post-2015
Ontwikkelingsagenda.
Daarin zal, zoals het
er nu naar uitziet,
meer aandacht zijn
voor het belang van
banen, duurzaamheid
en hervorming van
financiële systemen.
www.oneworld.nl/
millenniumdoelen

Dit jaar willen we mensen
vooral het ‘goede nieuws’
vertellen. De wereld staat
er namelijk beter voor
dan ooit. De media gaan
in 2015 ongetwijfeld
schrijven over alle doelen
die niet gehaald zijn.
Wij willen mensen juist
vertellen wat er wél gelukt
is. Mede dankzij de
millenniumdoelen zijn
we een grote stap verder.
Waarom weten mensen
dat dan niet? Ik geloof dat
juist het goede nieuws
mensen motiveert om
zich in te zetten voor een
betere wereld. Als ons
positieve verhaal aankomt
en bij het grote publiek
het cynisme kantelt,
kunnen we straks met een
tevreden gevoel onze
stichting beëindigen.”
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Millenniumdoel 3
Bekijk The One Minutefilm van Lyubov
Matyunina op
www.oneworld.nl/
mythes

Mythe:

leuK DAt MinDer MenSen
eXtreeM ArM ziJn, MAAr
Met 1,25 DollAr Koop Je
MinDer DAn Vroeger

I
In 1990 was
je dollar bijna
twee keer
zo veel waard

n de zomer van 2012 kondigden de Verenigde
Naties met veel bombarie aan dat de
armoede in de wereld gehalveerd was. Tussen 1990 en 2010 daalde de extreme armoede
in ontwikkelingslanden van 47 procent naar 21
procent. Dat zijn ongeveer 700 miljoen minder
mensen die van 1,25 dollar per dag moeten
rondkomen. Het bedrag van 1,25 dollar per dag
verwijst naar de gemiddelde armoedegrens
van de tien tot twintig armste landen in de
wereld op basis van de prijzen uit 2005.
De millenniumdoelen zijn daarmee, volgens
VN-secretaris-generaal Ban Ki-moon, ‘the
most successful global anti-poverty push in
history’. Fijn, maar wat koop je nog voor 1,25
dollar? Een stuk minder dan in 1990, stelt
Rolph van der Hoeven, hoogleraar Werkgelegenheid en Ontwikkelingseconomie aan
het Institute for Social Studies in Den Haag:

“Vanwege de inflatie kun je in 2014 veel
minder doen met 1,25 dollar dan in 1990.”
Hoeveel minder precies? Een rekensommetje
op de website van het Amerikaanse Bureau of
Labour Statistics laat zien dat je met 1,25 dollar
in 1990 net zoveel kon kopen als met 2,25
dollar in 2014.
Ongeveer driekwart van de allerarmste
1 miljard mensen leeft tegenwoordig in
middeninkomenslanden, zoals India of China.
Hoogleraar Van der Hoeven: “Door de grotere
ongelijkheid is iemand die vandaag de dag hetzelfde inkomen heeft als in 1990 relatief slechter
af. Als iedereen om je heen vooruit gaat en jij
blijft stil staan, dan voel je je terecht arm.
We moeten dus na 2015 niet alleen armoede,
maar vooral ongelijkheid terugdringen.”
Er gaan veel stemmen op om ongelijkheid
centraal te stellen bij het formuleren van de
nieuwe doelen, die de millenniumdoelen na
2015 moeten gaan vervangen.
Overigens: waar twintig jaar nodig was om
de extreme armoede in de wereld te halveren,
hadden ’s werelds miljardairs slechts vier jaar
nodig om hun gezamenlijke rijkdom te verdubbelen tot 6,5 triljoen dollar in 2013.
ConCluSie: Mythe BliJKt reAliteit

wie HeeFt De grootSte?

D

e Amerikaanse hoogleraar Economie William
Easterly wist het zeker, januari
dit jaar: ‘Het hulpdebat is
voorbij’. Hij, de criticus van
grootschalige ontwikkelingshulp, had het pleit beslecht
tegenover zijn opponent en
collega Jeffrey Sachs. Vorig
jaar verscheen namelijk The
Idealist: Jeﬀrey Sachs and the
Quest to End World Poverty,
waarin journaliste Nina Munk
de VN-adviseur Sachs neer-
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zette als een wat naïeve
wereldverbeteraar die met
zijn millenniumdorpenproject
op de harde Afrikaanse realiteit was gestuit. So much for
Jeﬀrey Sachs, concludeerde
Easterly: zijn aanpak om de
armoede de wereld uit te
helpen met pretentieuze en
kostbare plannen had gefaald.
mALArIANETTEN
Easterly had buiten de waard
gerekend. ‘Jeff’ sloeg terug

via Twitter. Terwijl Easterly
volhield dat hulp meer kwaad
dan goed doet, wees Sachs
op de successen. Bewijs: het
uitdelen van malarianetten.
Volgens Easterly gedoemd
te mislukken, maar de grootschalige actie bleek vele
levens gered te hebben.
FITTIE
Het blad Foreign Policy
drukte Sachs’ verweer af
met de quote ‘I’m the best

development economist in the
game’ . Daarmee leek de fittie
een ‘wie heeft de grootste?’’competitie te worden.
Ook de Wereldbank, die er
in Easterly’s nieuwe boek The
Tyranny of Experts duchtig
van langs krijgt, mengt zich
erin. In januari vroegen de
Bankmedewerkers hem voor
een lezing. Maar toen ze van
de inhoud van Eastery’s boek
kennisnamen, trokken ze de
uitnodiging schielijk in.
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Mythe:

EgyPTE

KinDeren
VACCineren leiDt tot
oVerBeVolKing

E

erst het slechte nieuws: er gaan nog
steeds kinderen dood. Maar liefst 18.000
per dag. Dat is ruim 6,6 miljoen per jaar.
Maar nu het goede nieuws. In 2012 stierven
bijna de helft minder kinderen (onder de vijf
jaar) dan in 1990. Dat is te danken aan schoner
drinkwater, betere gezondheidszorg bij de
geboorte, meer én betere voeding en vaccinaties.
Sinds het jaar 2000 zijn tien miljoen kinderen
blijven leven dankzij een simpele inenting tegen
mazelen. Alleen sub-Sahara Afrika blijft achter.
Daar haalt één op de tien kinderen de vijfde
verjaardag niet. Laat dat nou het continent
zijn waar de bevolking het snelst groeit: de VN
voorspellen daar 600 miljoen mensen erbij in
het jaar 2100. Hoe kan dat? Simpel: als de kans
groot is dat kinderen sterven, ‘nemen’ ouders
uit voorzorg meer kroost. In Niger (plaats 6 in
de mondiale bevolkingsgroeiranglijst) sterven
114 op de 1000 kinderen en krijgen vrouwen
gemiddeld 7,6 kinderen. Ter vergelijking: in
Nederland sterven 4 op de 1000 kinderen en

BANgLADEsH

krijgen vrouwen gemiddeld 1,8 kinderen. Waar
minder kinderen overlijden, worden minder
kinderen geboren. Zo kreeg in 1965 een vrouw
in Brazilië nog gemiddeld zes kinderen. Van
de 1000 kinderen overleden er 150 voor hun
vijfde. Nu zijn dat er 50 en krijgen Braziliaanse
vrouwen gemiddeld twee kinderen.
Chris Elias (hoofd ontwikkelingsprogramma
Bill and Melinda Gates Foundation) wordt boos
als iemand zegt dat kinderlevens redden tot
overbevolking lijdt. “Dat is een gevaarlijke en
wrede mythe: ‘we laten nu kinderen sterven,
want dat helpt om straks de wereld te redden’,
die niet gestaafd wordt door feiten. Eerst neemt
de bevolking inderdaad toe, maar al snel passen
mensen het aantal geboortes eropaan. Dat zag
je in Thailand en Zuid-Korea. ” Overigens is er
ook een duidelijk verband met onderwijs. Hoe
langer meisjes naar school gaan, hoe minder
kinderen ze krijgen.
De VN voorspellen dat de 2 miljard mensen
die nu nog vier kinderen per gezin krijgen, aan
het eind van de eeuw twee kinderen krijgen.
Mits we alle kinderen vaccineren en van gezond
water en voedsel voorzien. En er meer meisjes
naar school gaan én er betere seksuele voorlichting komt. Als laatste, ook niet onbelangrijk,
moet het taboe op anticonceptie doorbroken
worden.
Voor wie zich toch nog zorgen maakt om onze
planeet: die extra wereldbewoners in Afrika
leveren straks niet enorm veel meer vervuiling
op. Arme mensen consumeren veel minder
dan rijke mensen. Een Amerikaan heeft
een ecologische voetafdruk van 9,7 hectare
per inwoner. Die van een Mozambikaan is
slechts 0,47.

Millenniumdoel 5
Bekijk The One Minute-film
van Ayman Ramadan op
www.oneworld.nl/mythes

‘Laten we
nu kinderen
sterven
om straks
de planeet
te redden?’

DATA ATLAs

Millenniumdoel 4
De levensverwachting in
Somalië is 54 jaar.
Bekijk de interactieve kaart
op www.oneworld.nl/atlas

Millenniumdoel 4
Bekijk The One Minute-film
van Imran Firdaus op
www.oneworld.nl/mythes
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Ewoud Woudenberg (25) ontwikkelde
met negen anderen Leerdam2015. Leerdam2015
investeert in projecten die
aan de millenniumdoelen
werken. Leerdam werd
hiermee millennium
gemeente van het jaar
2013.
“Ik ben erg trots op de
ruim 2600 euro die we
met het Leerdamse
Glazen Huis hebben
opgehaald voor kinderen
die sterven door diarree.
We hadden ook gewoon
geld naar het Glazen Huis
van 3FM kunnen over
maken, maar met deze
actie hebben we Leerdammers bij elkaar
gebracht. Dit vind ik
belangrijk, want ook dicht
bij huis zijn er mensen die
het minder goed hebben.
Leerdam telt 76 gezinnen
die naar de voedselbank
gaan. Van de gemeente
krijgt Leerdam2015 elk
jaar 10.000 euro om zelf
te verdelen en te gebruiken. Het belangrijkste
millenniumdoel vind ik
scholing. Met onderwijs
kun je indirect ook andere
doelen bereiken, zoals
een leven zonder
armoede of een beter
milieu. Dat hangt allemaal
met elkaar samen.
In Zuid-Afrika heb ik met
eigen ogen gezien dat de
millenniumdoelen belangrijk zijn. Daar heb ik meegeholpen aan het bouwen
en onderhouden van
daken, sanitaire voorzieningen en lokalen in een
buitenschoolse opvang.
Nu werk ik als accountmanager, dat is dus totaal
iets anders. Ik zou in de
toekomst willen werken
met fairtradeproducten
om eerlijke handel te
stimuleren. Mijn vrienden
zeggen wel eens ‘moet je
nu alweer aan de slag’,
maar ik vind vrijwilligerswerk nou eenmaal leuker
dan tv-kijken. En ik ben
erg slecht in ‘nee’ zeggen.”
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Millenniumdoel 7
Bekijk The One Minute-film van
Carlos Amorales op
www.oneworld.nl/mythes

Mythe:

AlS elK lAnD 0,7% hAD
gegeVen, DAn wAS er
geen ArMoeDe Meer

W

as het maar zo simpel! Als we het
complete jaarbudget van de wereldwijde hulp zouden uitdelen aan de
1 miljard allerarmsten, zou ieder 126 dollar
krijgen. Een leuk zakcentje, maar daar word je
niet blijvend rijk van. Maar in plaats van méér
te geven om de deadline van 2015 te halen,
bezuinigen rijke landen in tijden van crisis op
hulp aan arme landen. In 2012 ontving Afrika
beneden de Sahara 8 procent minder hulp dan
in 2011. Alleen de Britse regering van David
Cameron maakt serieus werk van de afspraak
0,7 procent van het Bruto Nationaal Inkomen
aan hulp te gaan besteden, waar verder alleen
de Scandinavische landen zich aan houden.
Die afspraak komt nog voort uit berekeningen
van Nobelprijswinnaar en econoom Jan
Tinbergen en stamt uit de jaren ’70.
Is dat nou zo erg? Het belang van de officiële
hulp voor de ontwikkeling van arme landen
neemt af. Geld van migranten en buitenlandse
investeringen leggen een groter gewicht in de
schaal (zie mythe 5). Ook geven opkomende
landen als Brazilië, China en India steeds
meer hulp aan Afrika, alleen wordt die niet
geregistreerd als officiële ontwikkelingshulp.
Ontwikkelingslanden hebben er vaak meer
baat bij als wij afzien van praktijken die slecht

voor ze zijn, zoals het dumpen van voedsel en
afval, belastingontwijking en allerlei vormen
van handelsbelemmering. Volgens de VN
lopen arme landen elk jaar 700 miljard aan
inkomsten mis door ongunstige handelsregels
– een veelvoud van al het hulpgeld.
Dat wil niet zeggen dat hulp weggegooid geld
is. Ze kan de voorwaarden voor ontwikkeling
scheppen door de aanleg van wegen, medische
programma’s en goed onderwijs mogelijk te
maken. Voormalig topondernemer Bill Gates
is een onvermoeibaar strijder voor de 0,7
procentsnorm. “Hulp is een fantastische
investering en we zouden nog meer moeten
doen.” Hij reisde er zelfs voor naar Den Haag
om een omroep te doen bij Nieuwsuur.
In ons land werkte het vasthouden aan de
0,7 procent echter tamelijk verlammend in
het door Geert Wilders opgepookte hulpdebat.
Nederland is inmiddels gezakt tot ruim 0,5
procent zonder dat daarover een volksoproer is
ontstaan. Minister Ploumen van Buitenlandse
Handel en Ontwikkelingssamenwerking
profileert zich liever niet als hulpkampioen
maar als ‘de eerste echte minister van coherentie’: ze wil over de hele linie beleid voeren dat
gunstig is voor arme landen.
ConCluSie: Mythe onBeSliSt

Millenniumdoel 1
Bekijk The
One Minute-film van
Dingchang Peng op
www.oneworld.nl/
mythes

Nederland
is zonder
volksoproer
gezakt tot
ruim 0,5
procent

CHINA

NEDErLAND

Millenniumdoel 8
Bekijk The One Minutefilm van Omar Dhamani op
www.oneworld.nl/mythes
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Mythe:

Millenniumdoel 6
Bekijk The One Minutefilm van Meschac Gaba
op www.oneworld.nl/
mythes

niet hulp, MAAr
hAnDel gAAt
De werelD reDDen

“H

ulp is op de terugtocht.” “Handel
zorgt voor ontwikkeling van landen
en regio’s.” “Elke economie (…) moet
het hebben van zijn ondernemers.” Dit zijn
geen uitspraken van een ondernemer of een
liberale politicus, het is klare taal van PvdAminister Lilianne Ploumen. Niet voor niks is
‘Buitenlandse Handel’ aan haar titel toegevoegd, en zelfs nog vóór ‘Ontwikkelingssamenwerking’. Sinds 2010 is economische groei de
nieuwe mantra van de Nederlandse hulp, met
het bedrijfsleven als superheld die mondiale
armoede bestrijdt. Op de overheidsinzet voor
de millenniumdoelen, zoals gelijkheid tussen
mannen en vrouwen, onderwijs, schoon drinkwater en sanitaire voorzieningen, is sindsdien
flink bezuinigd. Hiervoor is er in 2014 in totaal
136 miljoen euro minder beschikbaar.
Dit thema kwam tot stand
met een Journalism Grant
van de Bill and Melinda
Gates Foundation.
Tekst en research mythes:
Hans Ariëns, Gabi Spitz,
Lonneke van Genugten.
Tekst interviews: Merel
Hendriks, Maartje de Meer.
OneWorld Data Atlas:
Ellen de Lange, Heinze
Havinga, Winny de Jong.
Films: The One Minutes,
een wereldwijd netwerk
voor bewegend beeld.
www.theoneminutes.org
App: Total Active Media.
Zie www.oneworld.nl/
mythes voor links, bronnen,
kaarten en graﬁeken.
Lees meer over Afrika
& ontwikkeling op
www.volkskrant.nl/
afrikablog
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Alle ballen op handel, want ‘de private sector
is de motor voor economische groei en banen,
die mensen de mogelijkheid bieden om een
inkomen te verwerven’ , zoals de minister in
maart nog schreef aan de Tweede Kamer.
Bovendien vormt hulp een steeds kleiner deel
van de financiële stromen naar arme landen.
In 2012 waren de buitenlandse investeringen
in het bedrijfsleven in ontwikkelingslanden
(703 miljard dollar) bijna zes keer zo hoog
als de totale hoeveelheid ontwikkelingshulp
(126 miljard dollar).
Heeft het bedrijfsleven inderdaad de sleutel
tot ontwikkeling in handen? De Nederlandse
organisaties SOMO, Action Aid en Both Ends
vinden van niet. In hun rapport Bijdrage private sector aan ontwikkeling niet gegarandeerd
schrijven ze dat het aantrekken van buitenlandse investeerders met allerlei voordelen

zoals lage belastingen niet vanzelf bijdraagt
aan lokale ontwikkeling en werkgelegenheid.
Voorbeelden genoeg van lokale boeren die hun
land kwijtraken of van vervuiling door het
lozen van vies afvalwater.
En als we nou maatschappelijk verantwoord
ondernemen (MVO) stimuleren? Onderzoek
door IOB (de inspectiedienst van het Ministerie van Buitenlandse Zaken) toont aan dat dat
ook geen panacee is. Bij 54 procent van de
onderzochte bedrijven had het MVO-beleid
een positief effect, maar bij respectievelijk
22 en 24 procent van de bedrijven werden
er gemengde of zelfs negatieve gevolgen
geconstateerd, zoals slechte werkruimtes
of zelfs mensenrechtenschendingen. Geen
overtuigend bewijs dus.
Dan maar terug naar de traditionele ontwikkelingshulp door overheden en goede doelen?
Rob van Tulder, hoogleraar aan de Erasmus
Universiteit, benadrukt dat bedrijven cruciaal
zijn voor een duurzamere en eerlijkere wereld.
Ze kunnen het echter niet alleen. “Je moet de
kracht van de markt, de sociale sector en de
wetgever bijeen brengen. Zo combineer je het
beste van de samenleving.” Gelukkig. Dan redden dus niet alleen bedrijven de wereld, maar
kunnen we allemaal een beetje superheld zijn.
ConCluSie: Mythe DeelS wAAr

DATA ATLAs

Millenniumdoel 7
2,6 miljard mensen hebben geen hygiënisch toilet.
Bekijk de interactieve kaart op www.oneworld.nl/atlas

rACHEAL VAN DAmmE
(16) is al een echte
wereldverbeteraar. Zij
bedacht samen met haar
moeder Stichting Grip,
die het project Godanaw
steunt, een opvang voor
alleenstaande moeders
en hun baby’s in Ethiopië.
“Mijn droom is dat jonge
moeders en kinderen bij
elkaar kunnen blijven, ook
in Ethiopië. Ik ben zelf uit
Ethiopië geadopteerd
omdat mijn moeder ziek
was, zij is nu overleden.
Stichting Grip werkt aan
drie millenniumdoelen:
onderwijs, betere zorg
voor moeders en minder
kindersterfte.
We krijgen veel goede
reacties, maar niet iedereen is direct positief.
Mensen zijn bang dat hun
geld niet volledig naar het
project gaat. Binnenkort
ga ik samen met docenten
en zestien klasgenoten
naar Ethiopië. Een aantal
gaan Engelse les geven,
een paar gaan activiteiten
voor kinderen begeleiden,
anderen gaan plannen
maken om geld te
verdienen, bijvoorbeeld
het naaiatelier rendabel
maken, en de laatste
vier gaan helpen in de
bouw. We krijgen nu
extra lessen om ons
voor te bereiden.

EgyPTE

Millenniumdoel 2
Bekijk The One Minute-film van Dina Danish op
www.oneworld.nl/mythes

Meestal vind ik dat leuk,
maar soms moet ik mijn
dansles missen. Dan moet
ik even bedenken waar ik
het ook alweer voor doe
en zet ik toch door. Mijn
oma vindt dat ik blij
moet zijn met wat ik heb,
maar ik denk niet dat ik
het minder leuk had
gevonden als ik bij mijn
ouders in Ethiopië was
gebleven. Niemand kent
daar rijkdom, dus dan
mis je het ook niet.”
Rachael doet mee aan
de verkiezing ‘Wereldverbeteraar van het jaar’
van VNG International.
Stemmen kan tot 30 april.
www.wereldverbeteraarvanhetjaar.nl
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