Waarom
zou  ik  meter
of  peter
worden  van
een  SOS  kind?
En 4 andere veelgestelde vragen
over SOS Kinderdorpen.
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Wat is het Probleem?
Wereldwijd staan naar schatting 40.000.000 kinderen er helemaal
alleen voor*. Ze leven op straat, in stations, op een vuilnisbelt of
worden als kindsoldaat ingezet. Veertig miljoen kinderen. Dat is 4 keer
België. Geef toe… haast onvoorstelbaar.
Voor die kinderen zijn wij er. Door deze folder te lezen ben je 1 stap
dichter om hier samen met SOS iets aan te doen.
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Onze mensen zijn – al zeggen we het zelf – experts in het opvange
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en grootbrengen van kwetsba
gezin de beste plaats is om als kind in op te groeien. Daarom geven
we kinderen die er helemaal alleen voor staan een nieuwe thuis in een
SOS Kinderdorp, een relatief kleine woongemeenschap met een tiental
familiehuizen. In elk huis woont een SOS gezin. De SOS moeder maakt
er samen met ‘haar’ kinderen (meestal zo’n 7) een echte thuis van.
Ieder kind verdient een goede school met gemotiveerde leerkrachten.
Soms bouwt SOS die school zelf, bijvoorbeeld als er geen school in de
buurt is. De SOS kinderen zitten dan in de klas samen met kinderen
.
uit de buurt, want de SOS scholen zijn toegankelijk voor iedereen
Hetzelfde doen we voor de medische zorgen.
Zo krijgen de meest kwetsbare kinderen een nieuwe start, een nieuwe
thuis en alle kansen om een nieuwe toekomst uit te bouwen.

* Bron: Wereldbank
World Bank
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Als meter of peter zorg je er mee voor dat een SOS kind kan opgroeie
worden,
te
sterk
in zo’n nieuw gezin. Je geeft het de kans om terug
naar school te gaan en een vak te leren. Tot je SOS petekind, op een
dag, het kinderdorp verlaat om zijn of haar toekomst helemaal zelf uit
te bouwen.
Via brieven en foto’s blijf je jaar na jaar op de hoogte van hoe je
SOS petekind opgroeit. Je bouwt een band op met hem of haar en
als je wilt, ben je welkom om het gezin of dorp zelf te bezoeken.
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En hoeveel kost dat?
Voor €30/maand word je meter of peter van een SOS kind. Dat is
enerzijds ‘niet niks’, maar anderzijds ook niet meer dan €1/dag.
SOS Kinderdorpen is erkend als officiële ngo, waardoor je tot
50% van je totale, jaarlijkse peterschapsbijdrage kan aftrekken van
je belastingen.

Hoe word
ik meter
of peter
van een
SOS kind?

Gachardstraat 88
1050 Brussel
Tel. 02 538 57 38
info@sos-kinderdorpen.be
www.sos-kinderdorpen.be

V.U.: Hilde Boeykens, Gachardstraat 88, 1050 Brussel.

De eenvoudigste manier is door te surfen naar
www.sos-kinderdorpen.be/peterschap en het formulier
in te vullen. Je kan ook bellen naar 02 538 57 38 of
mailen naar info@sos-kinderdorpen.be

