
World’s Best News wil Nederlanders beter informeren over wereld-
wijde ontwikkelingen. World’s Best News gaat uit van een nieuwe 
journalistiek, die ook laat zien wat er allemaal goed gaat in de 
wereld. 
Want de meeste journalisten bij radio, televisie en de kranten rich-
ten zich vooral op de uitzonderingen. Ze berichten over wat niet 
normaal is: ongelukken, aanslagen en conflicten. World’s Best News 
wil meer aandacht voor de normaliteit. Hier in Nederland, maar ook 
ver weg in ontwikkelingslanden. World’s Best News is een onafhan-
kelijke organisatie die wordt ondersteund door meer dan twintig 
instellingen en bedrijven.

Zoals haaien bloed ruiken in open water, zo 
ruiken journalisten het slechte nieuws. De 
duizenden vliegtuigen die iedere dag veilig 
arriveren zijn geen nieuws, alleen het vlieg-
tuig dat neerstort, doceren de leermeesters 
van dit vak. Dat bloedhondeninstinct leidt 
tot vreemde ideeën over die 54 landen op 
het Afrikaanse continent. 
Het zijn landen waar nieuwsconsumenten 
zelden of nooit komen. Wie weet bijvoor-
beeld dat je in Nigeria heerlijk kunt dineren 
aan de Golf van Guinee? En dat Boko Haram 
net zo ver voelt voor de inwoners van Lagos 
als die van Amsterdam?
Wanneer alleen nieuws het beeld van een 
afgelegen land bepaalt, hoe weet je dan hoe 
normaal het dagelijkse leven daar is, hoe 
win je dan vertrouwen? Een van de redenen 

waarom de reisseries van de VPRO zo goed 
bekeken worden, is omdat ze laten zien hoe 
normaal die levens zijn in China, in Rusland, 
in Iran of in Zimbabwe. 
Slecht nieuws verkoopt, maken journalis-
ten elkaar vaak wijs. Maar in het normale 
dagelijkse leven herkent de kijker zichzelf 
en maakt zijn angst plaats voor vertrouwen. 
Voor Afrikanen geldt wat een collega eens 
over de bewoners van het Midden-Oosten 
schreef: het zijn net mensen. Durf dat maar 
eens te laten zien.

Bram Vermeulen (1974) is journalist. Hij 
woont en werkt in Zuid-Afrika. Voor de VPRO 
maakte hij de documentaireseries Langs de 
grenzen van Turkije en Dwars door Afrika.

Robbert Dijkgraaf ziet de toekomst met 
vertrouwen tegemoet. Dit voorjaar vroeg 
weekblad HP/DeTijd hem hoe hij denkt dat 
de wereld er over 500 jaar voor staat. 
Dijkgraaf: “Ik ben een aartsoptimist. Ik 
denk dat onrechtvaardigheid en armoede 
niet meer bestaan. De wetenschap, tech-
nologie en ook de essentiële menselijke 
waarden geven mij dat vertrouwen. Ik 
geloof niet in rampscenario’s voor de lange 
termijn. 
Vanuit het perspectief van de gemiddelde 
wereldburger is er de afgelopen eeuwen 
een grote groei van rijkdom, gezondheid en 
gelijke kansen geweest, en een afname van 

geweld. Ook al vragen de plekken van on-
rust en geweld terecht onze volle aandacht, 
gemiddeld is de wereld ook de afgelopen 
jaren rijker en rechtvaardiger geworden. 
Ik voorspel dat die trend, met alle ups en 
downs, die bijzonder heftig kunnen zijn, 
de komende eeuwen zal doorzetten. Om 
bepaalde politici tegen te spreken: ik denk 
dat de wereld tegen die tijd meer op Neder-
land lijkt dan op Syrië. “

Robbert Dijkgraaf (1960) is wis- en natuur-
kundige en hoogleraar in Amsterdam en 
Princeton. Regelmatig is hij te gast bij De 
Wereld Draait Door

Uit onderzoek van Motivacton en World’s Best News 
blijkt dat Nederlanders een verwrongen beeld hebben 
van de wereld buiten Europa. Maar 6% van de Neder-
landers weet dat de veiligheid in ontwikkelingslanden 
is toegenomen. Rond de 20% weet dat armoede in 
deze landen is afgenomen en 24% weet dat gezond-
heid is toegenomen.

Test hier hoe goed jij weet hoe de wereld zich ontwik-
keld heeft:

Het aantal doden door malaria is de afgelopen 15 jaar bijna 
gehalveerd. In de vorige eeuw kwam malaria nog voor in 
Nederland. In welk jaar was Nederland officieel malariavrij?
A. 1930
B. 1950
C. 1970

In Malawi is de kindersterfte dankzij vaccinaties, schoon 
drinkwater en sanitair de laatste 25 jaar enorm afgenomen? 
Met hoeveel % daalde de kindersterfte tussen 1990 en 2015?
A. 40%
B. 55%
C. 70%

De afgelopen 50 jaar verdubbelde de wereldbevolking. Met 
hoeveel % daalde het aantal mensen met honger? 
A. 50% 
B. 40%
C. 30%

Speel verder op worldsbestnews.nl en maak kans op 
mooie prijzen waaronder twee reischeques van Sawadee.

Bram Vermeulen 
Bloedhonden

We staan er
beter voor

De wereld lijkt in brand te staan. Aanslagen in Brussel en 
Parijs, honger in Ethiopië, oorlog in Syrië, vluchtelingen in 
Griekenland en klimaatverandering overal. En tegelijkertijd 
voltrekt zich iets dat vrijwel geen aandacht krijgt. Iets dat zo 
groot en belangrijk is, dat we het bijna niet kunnen geloven. 

Zo nam wereldwijde armoede in de afgelopen vijftig jaar sneller af  
dan in de 500 jaar daarvoor. Over de hele wereld is er veel minder 
honger, gaan veel minder kinderen dood, zijn grote ziektes als pok-
ken uitgeroeid en worden veel andere ziektes, zoals malaria, polio, 
lepra, tbc en aids stevig teruggedrongen. 

Veel minder vrouwen sterven op hun kraambed, veel meer landen 
zijn democratieën en het aantal oorlogsdoden is nog maar een 
fractie van dat in de vorige eeuw. Negen op de tien kinderen gaan 
naar school en de bevolkingsgroei neemt af. We lossen milieuproble-
men op: van het gat in de ozonlaag en zure regen tot loodhoudende 
benzine en lekkende auto’s. We leven in een wereld die er steeds 
beter voorstaat. Maar er is niemand die het u vertelt. Daarom doen 
wij het.

roBBert Dijkgraaf  
AArtsoptimist

WeDStrijD!
verwrongen Beeld

WBN-Team: Nienke Nuyens, Pieter Willemsen, Mechteld Schiphorst 
en Ralf Bodelier.

Wat iS 
World’s best neWs

  Volg ons op Facebook, op twitter @WBN_NL en   
  op onze website www.worldsbestnews.nl  



We leven steeds langer. In 1900 mocht de gemiddelde 
mens, wereldwijd, verwachten 31 jaar te worden. In 
1950 was die leeftijd al gestegen tot 48 jaar. En vandaag 
mag de gemiddelde wereldburger rekenen op 72 jaar. 
Het oudst worden mensen in het rijkste deel van de we-
reld. Maar mensen in ontwikkelingslanden zijn met een 
inhaalslag bezig. Terwijl in de afgelopen vijftig jaar de 
levensverwachting in Europa met tien jaar steeg, ging 
die in Afrika met twintig jaar omhoog. 

Bron: Wereldbank, april 2016

1 Halveren extreme armoede en 
honger. Dit doel werd al in 2010 
gehaald. In 1990 had bijna 50% van 
de bevolking in ontwikkelingslanden 
een inkomen van minder dan $1,25 
per dag. Vandaag is dit 14 procent.

2 Iedereen naar de basisschool. 
91 procent van alle kinderen in 
ontwikkelingslanden gaat nu naar 
school. Vooral in Afrika ten zuiden 
van de Sahara is veel vooruitgang 
geboekt: In 1990 was bijna 50% van 
alle Afrikaanse kinderen op school 
ingeschreven. Nu is dat 80%.

3 Mannen en vrouwen gelijk. Niet 
alleen jongens, ook meisjes genieten 
steeds vaker onderwijs. Een mooi 
voorbeeld is Afghanistan. In 2000 
gingen daar 800 duizend jongens 
naar school, vandaag doen dat vijf 
miljoen jongens en drie miljoen 
meisjes. 

4 Verminderen kindersterfte. In 
1990 stierven wereldwijd nog 90 van 
de 1.000 kinderen voor hun vijfde 
verjaardag. Tegenwoordig zijn dat 
er 43 van elke 1.000. Vergeleken 
met 25 jaar geleden, wordt nu ieder 
jaar het leven gered van zes miljoen 
kinderen.

5 Verminderen moedersterfte. Het 
aantal stervende moeders in hun 
kraambed is nu nog maar de helft 
van wat het was in 1990.

Hebben We de millenniumdoelen bereikt?

koele cijferS: Het zijn koele cijfers. En met de 
oorlog in Syrië en na de aanslagen 
in Brussel kunnen we het bijna niet 
geloven. Maar oorlog, terrorisme en 
moord nemen al jarenlang af. 

Buiten Europa worden op dit moment 
elf grote gewapende conflicten uitge-
vochten. De oorlog in Syrië en Irak is 
daarvan de meest bloederige. Dat zijn 
elf conflicten te veel, maar rond 1990 
telde de wereld nog 26 grote conflicten. 
Bovendien worden oorlogen minder 
dodelijk. In de jaren ‘50 stierven wereld-
wijd 22 op de 100 duizend mensen door 
oorlogsgeweld, inclusief terrorisme. In 
de jaren ’80 zakte dat tot vijf op de 100 
duizend. En vandaag staat de teller op 
1,5 oorlogsdode per 100 duizend mensen. 
Voor ‘gewone’ moord en doodslag gelden 
vergelijkbare cijfers. In de meeste 
landen, zo ontdekten criminologen, 
daalt het aantal moorden. Vooral in de 
Verenigde Staten gaat het hard. Rond 
1990 werden daar nog acht op de 100 
duizend mensen vermoord. Vandaag zijn 
dat er vier. 

De Europese Unie is vrij van oorlogen. 
Wel zijn er terroristische aanslagen. Van 

de aanslagen in New York in september 
2001 tot en met de aanslagen in Brussel 
in maart 2016, stierven in de Europese 
Unie 577 mensen door terroristisch ge-
weld. Maar in de vijftien jaar daarvoor, 
dus van 1985 tot 2001, maakten ter-
roristen in Europa nog 2.120 dodelijke 
slachtoffers. 

In Nederland zijn de verhoudingen 
nog interessanter. Het ligt eraan of je 
de moord op Theo van Gogh terrorisme 
noemt. Doen we dat niet, dan moeten 
we voor de laatste aanslag terug naar 
1990. Toen schoot de Ierse terreurclub 
IRA in Roermond twee Australiërs dood. 
Het was het voorlopige einde van een 
golf aan terrorisme die in jaren ’70 en 
’80 dertig levens eiste.
Niet alleen terrorisme, ook het aantal 
moorden nam fors af. In die jaren ’90 
werden in Nederland gemiddeld 250 
mensen per jaar vermoord, in 2015 
waren dat er 111. En ook al zijn dat er 
111 te veel, de aantallen en percentages 
dalen. En dat is uitstekend nieuws. 

Bron: o.a.Steven Pinker. The Better Angels of Our 

Nature: Why Violence Has Declined.

Vorig jaar stelden 189 regeringsleiders 17 ‘Duurzame ontwikkelingsdoelen’ vast 
om de wereld voor 2030 te verbeteren. In 2000 stelden ze acht milleniumdoelen 
vast. En die moesten in 2015 zijn gehaald. 
Wereldwijd zouden extreme armoede, honger en kindersterfte flink dalen. 
Wereldwijd moesten meer kinderen naar school, aids moest worden gestopt en 
vrouwen meer gelijke rechten krijgen. Het was een ambitieus plan. Wat werd 
met de millenniumdoelen bereikt?

6 Bestrijden van HIV/AIDS, 
malaria en andere ziektes. Het 
nieuwe aantal HIV-infecties daalde 
met 40%. Ook het aantal aidsdoden 
daalt flink. In de afgelopen 10 jaar 
werden in Afrika meer dan 900 mil-
joen muskietennetten uitgedeeld. 
En terwijl in 2000 nog 839 duizend 
mensen aan malaria overleden, 
was dat in 2015 gedaald tot 438 
duizend.

7 Bereiken van een duurzaam 
leefmilieu. Klimaatverandering is 
het grootste probleem van dit mo-
ment. Maar steeds meer milieupro-
blemen worden opgelost. Ongeveer 
1,6 miljoen mensen beschikken 
sinds 1990 over schoon water. Het 
gat in de ozonlaag wordt kleiner en 
er wordt meer natuur beschermd: 
in Latijns-Amerika drie keer zoveel 
als voorheen.

8 Samenwerken om ontwikkeling 
mogelijk te maken. Bijna 80% van 
de producten die ontwikkelingslan-
den exporteren, bereikt nu zonder 
invoerrechten de wereldmarkten. 
95% van de wereldbevolking leeft 
in gebieden met mobiele ont-
vangst. En 43% heeft toegang tot 
het internet. In 2000 was dit nog 
maar 6%.

Bron: www.un.org/millenniumgoals

Wat veroorzaakt 
nederlandse 
ontWikkelingsHulp?  

Van elke euro die in Nederland wordt verdiend, 
geeft Nederland een halve cent aan ontwikkelings-
hulp. In 2014 werd er onder meer dit mee gedaan:

2.6 miljoen mensen kregen schone energie | 1.6 miljoen 
mensen kregen schoon drinkwater | 4.7 miljoen kleine 
boeren konden zich beter beschermen tegen klimaatver-
andering | 1.3 miljoen aidspatiënten kregen aids-medi-
cijnen | 28 miljoen jongeren kregen seksuele voorlichting  
| 883 miljoen condooms werden verspreid tegen aids 
en ongewenste zwangerschappen | 8 miljoen mensen 
ontvingen voedselhulp | 503 miljoen kinderen werden 
gevaccineerd | 5.500 meisjes en 3.000 jongens konden 
naar school gaan in Afghanistan en Pakistan | 800 Indone-
sische vrouwen werden getraind om de politiek in te gaan 
| 2.850 werkers werden opgeleid voor gezondheidszorg en 
rechterlijke macht | 14.000 mensen in Gaza en op de West 
Bank kregen rechtshulp | 825 hectares wereldwijd werden 
schoongemaakt van landmijnen | 150.000 banen werden 
geschapen, waarvan 4.300 in kwetsbare staten | 122.000 
mensen kregen een bankrekening

Bron: Ministerie Buitenlandse Zaken. 
Ontwikkelingsresultaten in Beeld, editie 2015.

In 1994 was het Afrikaanse landje 
Rwanda volop in het nieuws door de 
genocide die aan bijna één miljoen men-
sen het leven kostte. En ook vandaag is 
Rwanda nog geen paradijs. De regering is 
behoorlijk autoritair, veel mensen op het 
platteland zijn nog arm en de spannin-
gen tussen Hutu en Tutsi zijn nog steeds 
voelbaar. 
Tegelijk gaan maar weinig landen zo snel 
vooruit als Rwanda. In 1993, het jaar 
vóór de genocide, mocht een pasgeboren 
baby verwachten 27 jaar te leven. Maar 
een baby die vandaag geboren wordt, 
mag rekenen op 68 jaar. Dat is een stij-
ging van meer dan 40 jaar. 
Wereldwijde lof krijgt Rwanda voor het 
hoge aantal vrouwelijke parlementariërs. 
Niet minder dan 51 van de 80 kamerze-
tels worden bezet door vrouwen. Dat is 
64 procent. Van de 150 Nederlandse ka-
merzetels, worden er maar 56 bezet door 
een vrouw en dat is 37 procent.

Bron: Wereldbank & Inter-Parliamentary Union (IPU)
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