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Maandenlange inspanning beloond:

SOS Kinderdorpen tot 2027 erkend als NGO
Beste vrienden van SOS Kinderdorpen
Op 1 juni 2016 kreeg ik een heel belangrijke brief van onze
minister van Ontwikkelingssamenwerking, Alexander De Croo:
SOS Kinderdorpen krijgt tot 2027 een erkenning als NGO, nietgouvernementele organisatie. Concreet wil dat zeggen dat we als
onafhankelijke partner in aanmerking komen voor subsidies, om
zo het beleid van het Ministerie van Ontwikkelingssamenwerking
mee in de praktijk om te zetten. Heuglijk nieuws en een dikke
pluim voor ons team in Brussel, want die erkenning is het resulHilde Boeykens, directrice

taat van maandenlang hard werken.

Inderdaad, NGO word je dus niet zomaar. De Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking
en Humanitaire Hulp (DGD), verantwoordelijk voor de selectie, onderwierp iedere kandidaat
NGO aan een grondige doorlichting. Begrijpelijk, want zij willen de garantie dat de subsidies
die ze verlenen doordacht en efficiënt besteed worden.

“De DGD wil de garantie dat hun subsidies doordacht
en efficiënt besteed worden.”
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Onze mensen zijn nu verder in de weer met de continue verbetering van onze projecten
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voor ontwikkelingssamenwerking in Afrika. Zodat we vanaf 2017 projecten op vijf jaar kunnen
organiseren, in plaats van op twee jaar vandaag. Die continuïteit zal onze positieve impact op
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kwetsbare kinderen en families nog versterken.
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Een dikke dankjewel daarom aan al onze mensen die deze erkenning mee mogelijk maakten,
alsook aan minister Alexander De Croo en de DGD. En natuurlijk ook een dikke dankjewel aan
jullie, alle mensen die ons met hun giften, groot of klein, steunen. Want samen bouwen jullie
elke dag mee aan betere levensomstandigheden voor kinderen in nood.
Bedankt!
Hilde Boeykens
Directrice
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Peterschap

Sabine Appelmans op Radio 1

Sabine Appelmans vertelt op Radio 1 over haar meterschap bij SOS Kinderdorpen

Wat betekent dat, meter
of peter zijn?

‘Kippenvel toen ik connectie
met metekind ontdekte’

Wereldwijd staan miljoenen kinderen
er nog steeds helemaal alleen voor.
Jouw steun betekent voor één van die
kinderen een wereld van verschil.

Toen Sabine Appelmans elf was, bezocht ze op tennisstage in
Algerije de poort van de woestijn, 'Biskra'. Dertig jaar later wordt ze
meter van een jongen bij SOS Kinderdorpen. Al gauw ontdekt ze een
unieke connectie met haar metekind. “Toeval? Of moest het zo zijn?”
Sabine Appelmans: “Nadat ik vorig jaar een

bezocht, de poort van de woestijn. Toen ik

project deed met SOS Kinderdorpen, be-

dat las, kreeg ik echt kippenvel. Ik was zelf

sloot ik het meterschap op te nemen van

ook elf jaar toen ik daar was. En dat is me al

een SOS kindje. De organisatie vroeg me

die jaren bijgebleven. Nu deel ik diezelfde

in welke regio ik een kind wou steunen. Ik

ervaring met een kindje dat ik steun, van

dacht: er zijn overal kinderen die hulp no-

dezelfde leeftijd. De cirkel is rond.”

dig hebben, dus het maakt me niet uit. Niet
veel later kreeg ik een brief met ‘Proficiat,

Toeval? Of moest het zo zijn?

je bent meter van een jongetje uit Algerije,

“Ik vind het leuk om daar bij stil te staan.

elf jaar oud’. Zelfde leeftijd en land als ik op

Is dat nu puur toeval? Of besef ik nu waar-

mijn eerste buitenlandse reis. Wauw!”

om ik toen naar Algerije ben getrokken?

Een warm gezin
Als meter of peter van een kind uit één
van onze kinderdorpen krijgt je maandelijkse bijdrage van dertig euro echt
een gezicht: je ziet hoe jouw petekind
opgroeit in een warm gezin in één van
onze kinderdorpen.
Brieven en foto's
Twee keer per jaar volg je via brieven
en foto's de evolutie van je petekind.
Je mist geen enkele mijlpaal en ziet je
petekind letterlijk groot worden. Als je
zin hebt, kan je een kaartje of cadeautje sturen. En ook een bezoekje aan het
kinderdorp van je petekind is mogelijk.

Er moet een connectie zijn. Want na die

De cirkel is rond

reis toen, had ik al iets van: wij hebben

“Een tijdje nadien kreeg ik een brief van

het hier toch een stuk beter, hoe kan ik die

mijn metekindje. Hij vertelde dat het al-

mensen helpen?”

lemaal goed ging op school en dat hij iets
bijzonders had meegemaakt: hij had Biskra

Heel erg bedankt voor je steun, Sabine!

Word jij net als Sabine Appelmans
SOS meter of peter? Dan geef je een
kind dat niemand meer heeft opnieuw
een thuis en een toekomst. Surf naar
www.sos-kinderdorpen.be/peterschap.
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De vijf broers en zussen van familiehuis Le Saule en hun vaste begeleidster Anne

“Bijna alle kinderen in het kinderdorp zijn hier met minstens één broer of zus”

Uithuisplaatsing?
Hou broers en zussen samen!
Weinig pleegouders of instellingen kunnen in één klap drie of meer kinderen van verschillende
leeftijden opvangen. Daardoor worden broers en zussen in de jeugdzorg te vaak van elkaar
gescheiden. Stéphanie Haxhe, expert ter zake en psychologe in ons Belgisch kinderdorp, legt
uit waarom het zó belangrijk is om broers en zussen met een moeilijk familieverleden niet te
scheiden.
Het is woensdagnamiddag. Terwijl zijn vier

Denis en zijn broers en zussen wonen niet

liehuis Le Saule, één van de zeven familie-

jongere broers en zussen op de schommel

meer bij hun ouders. De jeugdrechtbank

huizen van het SOS Kinderdorp Chantevent

spelen, maakt Denis* zich klaar om te

besloot dat ze daar niet veilig en gezond

(Marche-en-Famenne).

gaan bowlen. Een verjaardagsfeestje. Zijn

konden opgroeien. Een plaatsing in een

kleine zus vraagt aan begeleidster Anne

voorziening van de jeugdzorg drong zich op.

Stéphanie Haxhe, psychologe in het kinder-

of ze straks een dutje mag doen. “Vincent

Omdat SOS Kinderdorpen een bijzondere

dorp en gespecialiseerd in familietherapie

stond deze ochtend al om zes uur op mijn

focus heeft op het opvangen van broers en

met broers en zussen, vertelt ons waarom

bed te springen!”

zussen, wonen zij vandaag alle vijf in fami-

dat zo bijzonder is.

*Uit respect voor de privacy van de kinderen gebruiken we schuilnamen
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kwartier later weer samen spelen. Een
unieke mix van solidariteit, rivaliteit en
liefde die handelingen toelaat die in andere relaties niet zomaar aanvaard worden.
Daarom is die relatie belangrijk voor de
ontwikkeling van kinderen.
Voor kinderen die opgroeien in de jeugdzorg, is de band met broers en zussen nog
belangrijker. Daar zijn grosso modo drie
redenen voor:
1.	Een gemeenschappelijk verleden:
Ze delen hetzelfde verhaal, dezelfde
vraagstukken en emoties over hun
verleden, dezelfde confrontatie met
hun ouders. Dat creëert een band
die belangrijk is om dat verleden een
plaats te geven.

Psychologe Stéphanie Haxhe, gespecialiseerd in familietherapie met broers en zussen

2. De meest duurzame familierelatie:
Brussen betekenen voor elkaar vaak
de laatste link naar het gezin waar ze

Elke plaats opvullen? Of even wachten?

gevuld. Vaak één per één. Dat is bij SOS

uit voortkomen. Omdat ze ook van de-

“Dat Denis en zijn broers en zussen hun

Kinderdorpen anders. Hier wachten we

zelfde generatie zijn, is die daarmee de

dagelijkse leven vandaag nog op die ma-

tot er nood is om meerdere kinderen van

meest duurzame familierelatie.

nier kunnen delen, is alles behalve van-

één familie samen op te vangen. Zodat we

zelfsprekend. Want het komt zelden voor

brussen niet hoeven te scheiden. 34 van

dat vijf broers en zussen, kortweg brus-

de 39 kinderen in het kinderdorp zijn hier

Door hun turbulent verleden hebben

sen, samen in één voorziening van de

met minstens één broer of zus.”

zij vaak weinig hechte vriendschappen

Belgische jeugdzorg opgevangen worden.

3. De start van een sociaal netwerk:

of familierelaties. Dat wordt vooral
een probleem als ze op hun achttien-

moeten opgevangen worden, gebeurt dat

Broers en zussen: een laboratorium
van experimenteren

in de praktijk zeker niet altijd.

“De band tussen broers en zussen is van-

Ten eerste omdat ze niemand hebben

daag nog steeds een onderwerp waar wei-

die hen helpt bij alle uitdagingen. Ten

nig onderzoek naar is. Dat de relatie met

tweede omdat ze zich vaak erg een-

de ouders cruciaal is voor een gezonde

zaam voelen. Brussen zijn dan de eer-

ontwikkeling, is algemeen bekend. Maar

ste stap naar een sociaal netwerk.

Hoewel de wet zegt dat brussen samen

“De kinderen zien nu in
dat zij geen schuld hebben
aan hun plaatsing.
Dat is zo belangrijk!”

de plots alleen moeten gaan wonen.

over broers en zussen wordt minder gesproken. Ten onrechte, volgens mij.

Van dat laatste zien we vandaag een heel
mooi voorbeeld in het kinderdorp. Laetitia

De dynamiek tussen broers en zussen is

woont nog hier, haar oudere broer Dylan

De voornaamste reden is het tekort aan

voor kinderen een laboratorium waar ze

staat op het punt om alleen te gaan wo-

plaatsen in de jeugdzorg. Als er ergens

vrij kunnen experimenteren. Grenzen

nen en haar zus Laura woont in l’Olivier,

een plaats vrijkomt, wordt die meteen op-

aftasten. Kletsende ruzie maken en een

het jongerenproject van het kinderdorp.
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Anne en Cédric, de vaste begeleiders van familiehuis Le Saule

Begeleider Cédric troost een jongen die net een
valletje maakte

Iedere twee weken breng ik hen samen,

boosheid is meestal gelinkt aan bepaalde

schuld geven van hun plaatsing, ‘omdat ze

zodat ze met elkaar in contact blijven. En

gevoelens uit het verleden, herinneringen

niet braaf genoeg waren’ of zo. Nu zagen

ik probeer hun levens aan elkaar te linken.

of recente gebeurtenissen (de mama die

Denis en zijn broers en zussen heel duide-

De zusjes helpen Dylan bijvoorbeeld bij

niet kwam opdagen voor een ontmoeting,

lijk dat hun mama problemen had, slecht

de zoektocht naar een appartement. En

bijvoorbeeld). In nabijheid van zijn broers

in haar vel zat. En dat ze daarom vandaag

Laetitia beloofde haar broer om te komen

en zussen, kan je die boosheid in een con-

in het kinderdorp wonen.”

schilderen als het zover is. Ik weet zeker

text plaatsen. Zonder is dat moeilijk. De

dat Dylan zijn kleine zusjes ook zal helpen

tabel rechts illustreert dit mooi.

“Op zich zijn die ontmoetingen geen een-

als zij op hun achttiende alleen moeten
gaan wonen.”

Alle stukjes van de puzzel

Decoder

Als de ouders erkennen dat het
misliep

voudig gegeven. De mama voelt zich niet

“Ik begeleid de kinderen van Le Saule ook

kunnen wispelturig zijn in hun gedrag.

SOS Kinderdorpen zorgt er niet alleen

in de relatie met hun mama. Eén keer per

voor dat broers en zussen in hetzelfde

maand organiseren we een ontmoeting

gezin kunnen opgroeien, het gaat ook

in het kinderdorp. Uit die ontmoetingen

proactief aan de slag met de onderlinge

leren de kinderen waarom ze nu eigen-

relatie. Psychologe Stéphanie:

lijk geplaatst moesten worden. De mama
erkende onlangs dat ze tekortschoot als

altijd goed in haar vel en ook de kinderen

“Dankzij zijn broers en
zussen kennen we ook
Denis' zorgzame kant. En
hij ontdekt die zelf ook.”

“De relatie tussen broers en zussen is

moeder, dat ze niet de mama kon en kan

een wereld op zich. Als je hen samen ziet,

zijn, die ze wil zijn. En ze vertelde over de

Ik probeer die communicatie vlot te doen

hun gedrag en emoties als geheel kan

moeilijkheden van het gezin waarin zij

verlopen. Ik help de mama om in contact

beschouwen, dan heb je alle stukjes van

zelf was opgegroeid.

te treden met haar kinderen. Denis, bijvoorbeeld, is een tiener. Sowieso hangt die al niet

de puzzel. Als ze niet bij elkaar zijn, mis
je dat globale beeld. Denis bijvoorbeeld,

Dit betekent zo veel voor de kinderen. We

rond de hals van zijn moeder. Hij is wat te-

kan soms een kort lontje hebben. Die

zien heel vaak dat kinderen zichzelf de

ruggetrokken en heeft het moeilijk om zich
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Als je Denis alleen zou opvangen:

Nu we Denis samen met zijn broers
en zussen opvangen:

Zie je niet dat zijn broers en zussen in dezelfde situaties ook heftig reageren. En is het dus moeilijk te
begrijpen waar die boosheid vandaan komt.

Zien we de volledige puzzel en kunnen we gemakkelijker begrijpen waar de boosheid vandaan
komt. Denis’ broers en zussen vertonen immers
vaak vergelijkbare emoties

Ziet Denis niet dat zijn broers en zussen het soms
ook lastig hebben. Daardoor is het moeilijk om hem
te helpen inzien dat zijn gedrag een externe oorzaak
heeft: het verleden dat hij gemeen heeft met zijn
broers en zussen. Kinderen leggen de oorzaak van
hun gedrag dan heel gemakkelijk bij zichzelf.

Bijft Denis niet alleen met zijn boosheid. In gezinstherapie helpen we de broers en zussen hun
emoties te begrijpen en onder woorden te brengen.
De link naar hun gezamenlijk verleden kan dan
duidelijk aanwezig zijn. Belangrijk, want zo leren ze
dat zij zelf geen schuld hebben aan hun plaatsing.

Loop je het risisco dat de mensen rondom hem enkel dat moeilijke gedrag zien, omdat niemand hem
begrijpt. Denis hoort dan steeds dat hij ‘stout’ is.
Dat is een zware last om te dragen voor een kind. Op
termijn verliezen kinderen zo het geloof in zichzelf.

Zien we ook een andere kant van hem. En hij
ontdekt die ook van zichzelf: de verzorgende grote broer die hij is voor zijn broers en zussen. Je ziet
Denis een kleintje troosten als die pijn heeft, een
verhaaltje lezen voor het slapen gaan. Denis is zoveel meer dan zijn boosheid.

uit te drukken. De mama is geneigd dit te

SOS Kinderdorpen kan deze
extra begeleiding bieden
omdat het subsidies aanvult met eigen middelen uit
fondsenwerving.

interpreteren als een gebrek aan interesse.
Maar dat is fout. Denis miste nog nooit een
bezoek, dat spreekt boekdelen. Ik ben eigelijk de decoder, zoals bij de televisie: ik
breng de boodschappen over zoals ze die
bedoelen. Zodat ze elkaar juist begrijpen.

Wil jij mee investeren in de
kracht van broer-zus relaties?
Dan kan dat met een gift op
rekeningnummer
BE80 3100 1447 1577.
Bedankt!

En de broers en zussen spelen ook decoder voor mekaar. De oudste broer vroeg
zich bijvoorbeeld af of hij zijn papa mocht
toevoegen op facebook. Hij wou dat zijn
mama blijkbaar zelf niet vragen. Maar zijn
jongere zus deed het wel voor hem. En zo
zijn er in elke ontmoeting kleine momenten waarop ze mekaar versterken, individueel en in hun relatie naar hun mama toe.
En de ene profiteert van de progressie van
de andere.”

Begeleidster Anne met Vanessa en haar jong zusje
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Acties in het hele land

Elk dorp heeft zijn helden,
ook SOS Kinderdorpen
Regelmatig zijn er mensen die hun hele netwerk mobiliseren om samen kwetsbare kinderen te
steunen. Of het nu gaat om een (sportieve) uitdaging, een huwelijk of een geboorte, zij zijn voor
ons échte helden!
De Bron goes Mont Ventoux
In het weekend van 5 mei gingen de leerlingen van De Bron
uit Tielt een heel speciale uitdaging aan: ze beklommen de
hoogste berg van de Provence: de Mont Ventoux. Dat deden
ze niet enkel voor zichzelf, maar vooral voor de kinderen van
het SOS Kinderdorp Chantevent nabij Marche-en-Famenne. Ze zamelden geld in voor de renovatie van het sportterrein in het kinderdorp. Zodat de kinderen extra kansen
krijgen om te sporten. Per euro die ze inzamelen, zorgen de
leerlingen van De Bron voor 100cm² sportplezier. Bedankt!

Lentefeest

Climbing for Children: de zeven hoogste
toppen van de wereld voor SOS
Klaas De Hert heeft een ongelooflijke ambitie:
hij wil de zeven hoogste toppen van de wereld
beklimmen. Slechts 400 mensen zijn daar ooit
in geslaagd. De eerste van de lijst is de Mount Elbrus in Rusland. Wij geloven erin dat je het zal halen, Klaas. Wil je Klaas
graag steunen? Surf dan naar www.climbingforchildren.be.
Bedankt!

De heroïsche video's van deze acties komen
op ons Youtube-kanaal:
www.youtube.com/SOSKinderdorpenBEL
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Mont
Ventoux

Lentefeest voor SOS Kinderdorpen
Met een groep van acht vriendjes en vriendinnetjes organiseerden Flyn, Amber, Feeke, Mats, Stef, Janne, Ferre en Jens
dit jaar een lentefeest. En omdat ze het belangrijk vinden om
te delen, vroegen ze geen cadeau’s, maar zamelden ze centjes
in voor de kinderen van het SOS Kinderdorp in België.
Op 24 april gingen ze ook zelf naar het kinderdorp voor een
heuse spelnamiddag met de kinderen. Bedankt!

Rode
Jef en Davy veilen shirt getekend door
Duivels
23 Rode Duivels Mexico '86
Davy en Jef gingen anderhalf jaar op jacht naar de handtekeningen van de 23 hoofdrolspelers van het WK in Mexico in
1986. Voor de krabbel van Franky Vercauteren reisden ze zelfs
helemaal tot in Rusland. Op 7 oktober wordt het shirt geveild
tijdens een wedstrijd van de Rode Duivels in het Koning Boudewijnstadion. Bedankt Jef en Davy!

Een geboortelijst voor kwetsbare kinderen:
drie minihelden
Pierrette en Charles voor Célestin
“Toen we in verwachting waren van ons tweede kindje, Célestin, vroegen mensen ons opnieuw wat we nodig hadden. Het woord ‘nodig’ klonk ons fout in de oren. Want er was niets
dat we écht nodig hadden. Wel dingen die we graag zouden willen natuurlijk, dingen die we
mooi vinden. Speelgoed, een boek, een kleedje... We wilden niet toegeven aan al die ‘goestingkjes’, maar in de plaats kinderen steunen die echt hulp nodig hebben. Zodat ook zij kunnen
leven, spelen en gelukkig zijn. Célestin geeft zo via een
hele reeks mensen een waardevol geschenk en staat meteen
"We wilden kinderen
Célestin
op een mooie manier in het leven en in onze wereld.”
nen die echt hulp

steu
nodig hebben."

"Een heel positieve er
varing,
die we iedereen kunn
Suzanne
en
aanraden."

Cédric en Fabienne voor Suzanne
“Wij zijn de gelukkige ouders van drie kinderen: Gérault,
Adrien en Suzanne. Alledrie gezonde kinderen geboren in een
ideale omgeving. Omdat we er ons bewust van zijn dat we heel
veel geluk hebben, geven we onze vrienden en familie de mogelijkheid om via SOS Kinderdorpen kinderen die het minder
goed hebben te steunen. Dat ging eigenlijk heel gemakkelijk.
SOS Kinderdorpen zorgt zelf voor de administratie en hield
ons op de hoogte van de giften, zodat we een persoonlijke bedanking konden sturen. Een heel positieve ervaring die we iedereen kunnen aanraden: vieren én solidair zijn tegelijkertijd!”

Nathalie en Charles-Eric voor Maxence
“Wat is er mooier dan familie en de glimlach van een kind?
Onze familie breidde zich uit met de geboorte van Maxence.
En dat maakte ons dolblij. Die gelegenheid wilden we gebruiken om ook andere kinderen gelukkig te maken. En dat doen
we door SOS Kinderdorpen te steunen, ook via de giften van
onze naasten voor Maxence.”

Heb je iets te vieren en wil je ook graag SOS Kinderdorpen opnemen in je geschenkenlijst? Of wil je een sportieve uitdaging aangaan om kinderen in nood te steunen?
Surf dan naar www.sos-kinderdorpen.be/geld-inzamelen-voor-sos.
Alvast een dikke dankjewel!

Maxence

d om
"Een gelegenhei
ren
ook andere kinde
en."
gelukkig te mak
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In de kijker

Vorig jaar kwamen in België meer dan 5.000 kinderen zonder begeleiding toe

SOS opent opvanghuis voor kinderen op de vlucht in België:

tien vragen en antwoorden
In 2015 kwamen 5.047 kinderen zonder begeleiding in ons land toe. Dat zijn er bijna drie keer
zoveel dan in 2014*. Daarom start SOS Kinderdorpen vanaf 1 juli met de opvang van nietbegeleide minderjarige vluchtelingen in België. Nicolina Jorissen, Pedagogisch adviseur bij SOS
Kinderdorpen, legt je het project uit in tien vragen en antwoorden.

1. Waarom minderjarige vluchtelingen?

2. Hoeveel kinderen zal SOS opvangen?

zus, in België toekwamen. Broers en zus-

Nicolina Jorissen: “In de lente-editie van dit

“SOS Kinderdorpen zal tien kinderen op-

sen betekenen een belangrijke steun voor

magazine las je al hoe SOS Kinderdorpen

vangen. Dat kleine aantal is belangrijk.

mekaar, zeker in moeilijke tijden. We wil-

vluchtelingen steunt over de hele vlucht-

Want we willen hen een familiale omge-

len verdere breuken in familiale relaties

route: in Syrië, libanon, Oost-Europa, de

ving bieden, met een kleine leefgroep,

absoluut vermijden.”

Balkan en ook bij ons, in West-Europa. Zij

voldoende aandacht voor ieder kind en

verdienen, net als alle kinderen, een op-

kleurrijke, gepersonaliseerde woon- en

4. Waar zal de opvang doorgaan?

vang en begeleiding in overeenstemming

slaapruimtes. Zodat de kinderen zich écht

“We zullen de kinderen opvangen in een

met hun fundamentele rechten. Met aan-

thuis kunnen voelen.”

gezinswoning in Kraainem. Een doodnor-

dacht voor hun ontwikkeling, onderwijs,

male gezinswoning. Als je ervoor staat

gezondheid, vrije tijd en participatie. Er is

3. Hoe oud zijn deze kinderen?

vandaag nood aan opvang die deze kinde-

“We concentreren ons op kinderen jonger

ren opnieuw een thuis en een toekomst

dan vijftien die zonder hun ouders, maar

5. Wie zorgt er concreet voor hen?

biedt.”

wel in het gezelschap van een broer of

“De kinderen worden omringd door een

*Bron: dienst Voogdij en CGVS
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merk je niet dat het een opvanghuis is.”

divers team. In het dagelijkse leven ne-

om door te gaan en zich doorheen alle

zoals vooroordelen, discriminatie en alle-

men zes begeleiders de zorg van de kin-

moeilijkheden verder te ontwikkelen. Dat

daags racisme. En dan is er natuurlijk nog

deren op. Daarbij waken we over de no-

is een zeer belangrijk principe, dat ieder

hun eigen normale ontwikkelingsproces,

dige diversiteit op vlak van etnie, taal en

kind in zich heeft. We helpen hen om

dat door de vlucht en het verlies van hun

cultuur. Voor de individuele begeleiding

opnieuw te geloven in zichzelf en in hun

ouders verstoord is. Dat is heel wat om

(psychotherapie, logopedie...) doen we

kunnen, om talenten en vaardigheden te

mee om te gaan!”

beroep op freelancers.

ontdekken en om hier een nieuw leven uit
te bouwen.”

9. Is er contact met ouders en/of familie?
“We proberen de kinderen zo snel moge-

" We willen verdere breuken
in familiale relaties
absoluut vermijden."

lijk in contact te brengen met eventuele
familie, hier of in het buitenland. Dat kan
via allerlei kanalen: sociale media, ons
eigen internationale netwerk, het Rode

Taallessen, activiteiten en transport wor-

Kruis...”

den georganiseerd door vrijwilligers en
eventuele ‘SOS Buddy’s’, mensen die zich

10. Hoe nemen ze deel aan onze

engageren om een kind als een soort peter

samenleving?

of meter extra ondersteuning te bieden.”

“De kinderen leren Nederlands en sluiten
van zodra dat mogelijk is aan bij het nor-

6. Hoe financiert SOS Kinderdorpen dit
project?

Nicolina Jorissen, Pedagogisch adviseur bij
SOS Kinderdorpen

“De opvang van deze kinderen kadert in

male onderwijs. Om een eventuele achterstand in te halen, bieden we thuisonderwijs of kunnen de kinderen aansluiten bij

een samenwerking tussen Fedasil en het

8. Voor welke uitdagingen staan zij?

onthaalklassen. We helpen hen ook bij het

Vlaamse Agentschap Jongerenwelzijn.

“Zij hebben op de vlucht en in hun thuis-

zoeken naar hobby’s en bij het uitbouwen

De Vlaamse en Federale Overheid dra-

land vaak heel wat meegemaakt: oorlog,

van sociale contacten en vriendschappen.

gen de personeels- en werkingskosten

geweld, angst. Ze moesten hun veilige

van dit project. De infrastructuur (huur

thuis achterlaten, verloren hun ouders en

En via het dagelijkse leven in de leefgroep

en inrichting van het opvanghuis) finan-

moesten alleen verder. Zonder de steun of

leren de kinderen op een zachte manier

cieren we met eigen middelen uit fond-

zorg van een liefhebbende volwassene. Dat

over onze plaatselijke gebruiken, waarden

senwerving.“

moeten ze kunnen plaatsen en verwerken.

en normen en sociale relaties.”

7. Is er aandacht voor hun verleden en
trauma?
“We schenken bij ieder kind aandacht aan
eventuele schokkende gebeurtenissen
voor en tijdens de vlucht. We zullen de
jongeren ook de kans bieden deze erva-

"We investeren in de veerkracht van kinderen: het
vermogen om, ondanks
alles, door te gaan."

ringen te verbeelden en te verwerken via
de taal van de kunsten. Kinderen met een

Ook de aankomst in België is stresserend:

trauma of een posttraumatische stress-

ze zijn onzeker over hun toekomst in het

stoornis begeleiden we via traumapsy-

land (zullen ze erkend worden als vluch-

chologen.

teling?) en komen in een samenleving
terecht die ze nog niet kennen. Daar moe-

Anderzijds investeren we ook in de veer-

ten ze hun plaats in zoeken, ondanks veel

kracht van de kinderen: het vermogen

voorkomende

uitsluitingsmechanismen

Wil jij meehelpen om deze kinderen op te vangen in een gezellige
en stimulerende omgeving?
Dat kan! Bijvoorbeeld met een
gift op rekeningnummer BE80
3100 1447 1577. Ook als vrijwilliger of met materiële steun (meubels, speelgoed...) kan je helpen:
mail naar Geertrui@sos-kinderdorpen.be of bel 02/538.57.38.
Bedankt!
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Jaarverslag

Jaarverslag 2015
Geen enkel kind zou alleen mogen opgroeien
Transparantie is voor ons een kwestie van respect. Respect naar alle mensen die onze projecten mee
financieren en mogelijk maken. Daarom brengt SOS Kinderdorpen een jaarverslag met de financiële
resultaten en de manier waarop we de beschikbare middelen besteden.
2015 was een succesvol jaar voor SOS Kin-

Nog mooier is dat de kosten, dat wil zeg-

3,9 miljoen gaat naar onze projecten in

derdorpen. De totale inkomsten stegen

gen, de middelen die niet naar de pro-

België:

tot ruim 9,6 miljoen euro, een groei van

jecten gaan, in 2015 met 4% daalden. Die

• het SOS Kinderdorp Chantevent,

3% tegenover 2014. Dat is onder andere te

middelen investeert SOS Kinderdorpen

• het Simbahuis,

danken aan onze meters en peters, die on-

in communicatie rond kinderrechten en

• de samenwerking met BX Brussels.

dertussen met ongeveer 4.000 zijn. Ook

fondsenwerving en zij dekken bijkomend

de inbreng van onze bedrijfspartners (een

de werkingskosten van de organisatie.

groei van 14%!) en de noodoproep na de

3,1 miljoen gaat naar onze projecten in de
wereld, naast de diverse peterschappen

aardbeving in Nepal (160.000 euro) droe-

Zo vloeiden in 2015 78% van onze inkom-

zijn dat voornamelijk projecten in Burundi,

gen bij tot dit mooie resultaat.

sten rechtstreeks naar de projecten.

DR Congo, Senegal, Mali en Togo.

Resultatenrekening (€)
Detail Inkomsten
Fondsenwerving: 6.376.992 €
Subsidies en andere: 3.232.854 €
Andere inkomsten: 81.335 €

2014

2015

Inkomsten

9.407.639

9.691.201

Kosten

-2.129.609

-2.033.992

-6.757.871

-7.039.474

520.160

617.736

Financiering van projecten
Boni/Mali

“78% van de inkomsten gaat rechtstreeks
naar de projecten”
Financiering van projecten (€)
2014

2015

In het buitenland

2.758.537

3.126.749

In België

3.999.334

3.912.725

Wil je het jaarverslag 2015 graag in detail doornemen?
Surf naar www.sos-kinderdorpen.be/onze-publicaties of mail naar
info@sos-kinderdorpen.be en we sturen je met plezier een papieren
of digitale versie.
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Partners
CUBZZ: het allereerste merk voor kwetsbare kinderen
Met zijn ervaring in marketing richt Wouter Cauwenbergh een merk op waarvan de winst
integraal naar projecten voor kwetsbare kinderen gaat: CUBZZ. Het eerste product werd al
gelanceerd, een Soja Choco Drink. Op Cubzz.be ontdek je waar deze verkrijgbaar is.
“Ik ben in de eerste plaats papa van mijn drie kinderen. Ik zie hen doodgraag en wil er alles
aan doen om hen een mooi leven te bezorgen. Maar ik realiseer me dat er heel veel kinderen
zijn die veel minder geluk hebben. Met CUBZZ wil ik die kinderen kansen bieden. Ik begin
klein, maar op termijn wil ik een groot assortiment producten hebben.”

Medewerkers AG Insurance sporten
van Brussel tot Rio

Antwerpen voor één dag Muntwerpen
SOS Kinderorpen was dit jaar het officiële goede doel van
de DVV Antwerp 10 Miles & Marathon (en is dat volgend

Naar aanleiding van de Olympische Spelen in Brazilië wil AG In-

jaar opnieuw!). Voor die gelegenheid doopte SOS Ant-

surance met haar medewerkers al lopend, fietsend of roeiend de

werpen voor één dag om tot Muntwerpen. Zo riepen we

afstand van Brussel tot Rio overbruggen. 9.404 kilometer! Tege-

alle deelnemers op om aan de start één of twee euro in

lijkertijd wil AG Insurance deze sportieve uitdaging koppelen aan

de gigantische urnes te werpen. Die oproep werd via lu-

een sociaal doel en schenkt het 15.000 euro voor de renovatie

dieke filmpjes (te bekijken op ons youtubekanaal: www.

van een sociaal centrum en drie huizen waar kinderen langdurig

youtube.com/SOSKinderdorpenBEL) ondersteund door

opgevangen worden in Brazilië. Een extra bedrag gaat naar het

de burgemeester van Antwerpen, Tom Lenaerts en zelfs

SOS Familieversterkend programma in de favela’s van Rio.

stadslegende Brabo. Met succes, want bijna 2.000 lopers

Bedankt voor de gigantische sportieve prestatie, AG Insurance.

hadden hun muntje bij.

Mustela steunt kraamafdeling in Togo
Al jarenlang kunnen we rekenen op de trouwe steun van partner Mustela, bekend
voor zijn verzorgingsproducten voor baby's en moeders. Deze zomer organiseert
Mustela opnieuw een actie bij 1.000 apothekers. De opbrengst daarvan gaat naar
de kraamafdeling van het SOS Moeder- en kindhospitaal in Kara, Togo.
Bedankt, Mustela!
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getuigenis

Geneviève Olry, 'Petite maman Chérie' voor haar SOS kinderen

Geneviève Olry was
SOS moeder van dertien broers en zussen
Geneviève Olry ontving op 31 oktober 1962 dertien SOS kinderen, allemaal broers en zussen uit hetzelfde gezin, waar ze de rest van haar leven voor zou zorgen. Vandaag, 54 jaar later, deelt ze haar uitzonderlijk verhaal met ons.
Acht broers en vijf zussen, tussen één en

gen voor kinderen met een moeilijk verle-

en gaf me de raad om me te bekommeren

veertien jaar oud, allemaal uit hetzelfde

den was mijn roeping. Toen de kinderen

om de andere twaalf. Maar ik wou hem

gezin. Hun moeder overleed door ziekte

in het kinderdorp toekwamen, waren ze

niet opgeven. Maandenlang heb ik hem

en extreme vermoeidheid. Hun vader kon

uitgehongerd en hadden ze nog nooit la-

met heel veel aandacht gevoed, gewiegd

onmogelijk voor hen zorgen. Zonder thuis,

kens gezien. Ze waren boos om het ver-

en verzorgd. En hij heeft het overleefd.”

zonder ouders die voor hen konden zor-

lies van hun moeder, die ze heel hun leven

gen, was hun toekomst heel onzeker. Ge-

alleen moe en verslagen hadden geweten.

“Zo lieten de kinderen me vrij snel toe.

neviève Olry, toen 39 jaar oud, engageerde zich om voor de dertien kinderen te
zorgen in een SOS Kinderdorp in Frankrijk.
Een levenslang engagement. Een enorme
uitdaging. En volgens Geneviève zelf, de

Petite maman Chérie

“Zonder SOS hadden dertien
broers en zussen nooit
samen kunnen opgroeien.”

Eén van de jongste meisjes kwam me op
een dag vragen of ik nu haar mama was. Ik
vertelde haar, heel voorzichtig, dat ik niet
haar echte mama was, maar dat ik, als ze
dat zelf wilde, voor haar wel als een mama

beste keuze die ze ooit maakte.
De jongste broer was nauwelijks een jaar

zou zijn. Ze ging toen meteen al haar

Overlevingsstrijd

oud en woog minder dan vijf kilogram. De

broers en zussen vragen om me mama te

“Ik had lang op dit moment gewacht. Zor-

dokter geloofde niet dat hij zou overleven

noemen.
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SOS Kinderdorpen
zoekt SOS ouders:
man, vrouw of koppel
In het SOS Kinderdorp Chantevent
in Bande (Marche-en-Famenne),
geeft SOS een nieuwe thuis aan een
veertigtal kinderen die niet bij hun
ouders kunnen opgroeien. Zij werden
op bevel van de jeugdrechtbank of in
samenspraak met de ouders op lange
termijn aan ons toevertrouwd.

In Frankrijk biedt SOS 650 kinderen een nieuwe thuis in dertien kinderdorpen

In brieven of kaartjes die de kinderen me

tien broers en zussen elkaar steunden en

schrijven als ze op vakantie zijn, noemen

zich aan mekaar optrokken. Zonder SOS

ze me nog altijd ‘Petite maman chérie'. Kijk,

Kinderdorpen hadden ze nooit samen

hier is een heel mooi fragment uit één van

kunnen opgroeien.”

De kinderen groeien er samen met
hun broers en/of zussen op in één
van de zeven gezinswoningen van het
kinderdorp. In ieder huis biedt een
SOS ouder hen een stabiele en warme
familiale omgeving, ondersteund
door een multidisciplinair team.

die brieven: “Je was onze bron van geluk.
of kou kenden. Ik kan echt zeggen dat mijn

Een testament in het teken van
SOS kinderen

geluk begonnen is in het SOS Kinderdorp,

“Ik heb hen op weg geholpen naar een

met jou aan mijn zijde, omringd door mijn

volwassen en zelfstandig leven. En dat

broers en zussen. Jij hebt wonderen ver-

deed ik puur uit de liefde die ik voor hen

richt voor ons allemaal.”

koesterde. Maar er zijn nog manieren om

Het is dankzij jou dat wij nooit meer honger

kinderen met een moeilijk verleden te

“Mijn grootste geluk is dat ik
deze kinderen een gelukkige
jeugd kon bieden.”

begeleiden door hun jeugd. Eén van de
mooiste is om hen via je testament een
veilige omgeving om in op te groeien en
een liefdevolle thuis te bieden.

Ik wou hen geen dag alleen laten. Zelfs
niet om even uit te rusten. Zodat ze
nooit het gevoel hadden er alleen voor te
staan. Mijn grootste geluk is dat ik deze
kinderen, ondanks hun verleden en de

“Met een testament verricht
je wonderen voor kinderen
die het écht nodig hebben.”

moeilijke omstandigheden, een gelukkige jeugd kon bieden. Dat ik voor hen

Dat is ook liefde geven. Geloof me, met

als een moeder kon zijn aan wie ze zich

een testament verricht je wonderen voor

konden hechten. Dat ik zag hoe de der-

kinderen die het écht nodig hebben!”

Het SOS Kinderdorp Chantevent in Marche-enFamenne. Foto © Olivier Anbergen

Vandaag is SOS Kinderdorpen op
zoek naar geëngageerde mensen die
in het kinderdorp de permanente
zorg om vijf à zes kinderen opnemen.
Dat kunnen mannen, vrouwen of ook
koppels zijn (waarvan één van beide
een contract van SOS krijgt, terwijl de
andere een eigen job heeft).
Wil je graag meer weten? Surf dan
naar www.sos-villages-enfants.be/
jobs-stages-benevoles of neem
contact op met sophie.michat@
sos-villages-enfants.be.
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