
Kinderen willen 
gewoon sterk opgroeien



Kinderen die opgroeien 
zonder veilige thuis, 
lopen een groter risico op 
geweld, armoede en 
verwaarlozing.

In België is dit
1 kind op 25. Dat is
in elke klas één kind.



We geven 
hen weer 

een thuis.
Al meer dan zeventig jaar

vangen we kinderen op. 
Ondertussen doen we dit

in 136 landen

En we doen dit niet alleen.

Ontdek meer op onze website

https://www.sos-kinderdorpen.be/onze-visie


"Je geeft een kind een 
toekomst en tovert opnieuw 
een glimlach op zijn of haar 
gezicht. Door de school waar 
Dorisse nu zit, kunnen haar 
dromen ook werkelijkheid 
worden.”

Eva & dochtertje Lou

“Eigenlijk geef je voor één euro 
per dag een kind opnieuw een 
toekomst. Daaraan bijdragen 
geeft een warm gevoel.”

Betty, al tien jaar SOS meter



Wat kan jij 
betekenen 

voor een 
kind?

Je kan kiezen om SOS
meter of peter worden.
Dan steun je met een
maandelijks bedrag en
zorg je ervoor dat een kind
opgroeit met de liefde en
warmte van een familie.



Word meter 
of peter

van één kind

Je steunt één kind in één van onze
kinderdorpen wereldwijd en volgt zijn of
haar ontwikkeling elk semester op de
voet via foto’s en brieven. Meter of peter
worden van een kind kan vanaf €30 per
maand.

van een heel  kinderdorp

Je steunt een kinderdorp in het buitenland
en krijgt elk semester een update met
brieven en foto's. Meter of peter worden
van een kinderdorp kan vanaf €30 per
maand.

https://www.sos-kinderdorpen.be/word-meter-of-peter-van-een-kind
https://www.sos-kinderdorpen.be/word-meter-of-peter-van-een-heel-kinderdorp


Word meter 
of peter

van onze Belgische 
projecten

Je steunt onze opvang- en
beleidsprojecten in België en hebt zo een
directe impact op het leven van kinderen
vlak bij jou. Via een maandelijkse digitale
update volg je de impact van jouw steun.
Dit kan vanaf €30 per maand.

of steun daar waar de nood 
het hoogst is

Jouw steun gaat rechtstreeks naar de
projecten waar we het meeste steun nodig
hebben. Elke maand ontvang je een digitale
update van jouw steun. Dit kan vanaf €12 per
maand.

https://www.sos-kinderdorpen.be/word-meter-of-peter-van-onze-belgische-projecten-1


Steun je liever op een 
andere manier?

Eenmalig 

Met elke gift, klein of groot, zorg je er
mee voor dat kinderen die er alleen voor
staan toch opgroeien met liefde, respect
en veiligheid.

Met een actie

Zet een actie op touw en zamel geld in
met je vrienden en familie.

Als vrijwilliger

Help als vrijwilliger in één van onze
Belgische projecten of zelfs als
steungezin voor de kinderen die we
opvangen.

https://www.sos-kinderdorpen.be/geld-inzamelen-voor-kinderen-in-nood
https://www.sos-kinderdorpen.be/vrijwilligers


Heb je 
vragen?
Neem dan een kijkje bij de vaak gestelde
vragen op onze website of neem contact
met ons op via mail op welcome@sos-
kinderdorpen.be, of via onze Facebook
pagina. We helpen je graag verder!

https://www.sos-kinderdorpen.be/word-meter-of-peter-en-geef-kinderen-opnieuw-een-familie
mailto:welcome@sos-kinderdorpen.be
https://www.facebook.com/SOSKinderdorpenBE/

