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BIJBEL ZEGT. 25 shockerende feiten over armoede wereldwijd ONE. Op 31 oktober is het weer tijd voor
halloween, maar spookhuizen en geesten zijn op het ogenblik niet de engste dingen waaraan je kunt denken.
19. 75 % van al het voedsel in de wereld komt van slechts 12 planten en five diersoorten.
Hier zijn nog 45 verbazingwekkende feiten over excessive armoede wereldwijd. Kom in actie we kunnen deze
feiten. Leerlingen die te laat komen. In de twee voorbeelden dit we tot nog toe hebben besproken, de saaie les
en het te laat komen, komen enkele strategieÃ«n naar voren die we in acht vuistregels kunnen samenvatten. 1.
Reageer op een positieve en constaterende manier op het probleemgedrag. Gaat het eigenlijk niet steeds beter
met de wereld. Klimaatverandering, autoritaire regimes, terrorisme, oorlogen: de wereld lijkt in emblem te
staan, en het gaat van kwaad tot erger. Die conclusie lijkt onvermijdelijk als je dagelijks het nieuws volgt.
Maar kijk naar ontwikkelingen op de lange termijn, en je ziet iets anders: afnemende armoede, minder geweld,
een hogere levensverwachting en meer vrijheid. Armoede in suriname laat zich moeilijk meten waterkant. Ook
hier in nederland is er veel verborgen armoede. De toename van het aantal voedselbanken is een teken aan de
wand evenals de vele schuldsaneringsverzoeken.
Overigens lijkt het mij dat het voor ABS toch mogelijk moet zijn om op andere wijze tot een indicatie van de
omvang van de armoede te moeten komen. 'armoede halveren is haalbaar en betaalbaar als we stoppen.
Armoede bestrijding is highest mogelijk. We kunnen armoede in ons land halveren, terwijl we wel binnen de
huidige budgetten blijven.
Gewoon door bestaande budgetten te heroriÃ«nteren en anders te verdelen op maat van de lagere
inkomensgroepen. Hoe dan? decenniumdoelen vzw heeft alles doorberekend en. Armoede hoe krijgen we dat
de wereld uit de correspondent. Laten we met het goede nieuws beginnen: al bijna twee eeuwen daalt het
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percentage van de wereldbevolking dat extreem arm is.
In 1820 leefde 84 procent van de wereldbevolking in excessive armoede, in 1981 used to be het al 44 procent
en vorig jaar viel het proportion voor het eerst onder de 10 procent. Dat is bijzonder, gezien het feit dat de
wereldbevolking in diezelfde periode verzevenvoudigde. Islam, armoede en veel kinderen: we komen ze
steeds samen.
De VN hebben zopas hun international inhabitants potentialities vrijgegeven: een prognose over de evolutie
van de wereldbevolking. De cijfers zijn toch wel alarmerend: momenteel zijn we met 7 miljard, in 2030 zullen
we met 8,6 miljard zijn. In 2050 met zo'n 10 miljard en in 2100 met 12,5 miljard. In een eeuw tijd zal de
wereldbevolking dus zowat verdubbelen.
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