Elk kind
een familie
IMPACTRAPPORT 2018

“Success is not
measured in the amount
of euros you make,
but the amount of lives
you impact.”

Impactrapport 2018
SOS Kinderdorpen houdt als organisatie één doel strak voor ogen: een positieve
impact genereren op het leven van kinderen die opgroeien in moeilijke
familiesituaties. Die doelstelling koesteren we sinds de dag van onze oprichting,
vandaag al 70 jaar. In al die tijd bouwden we heel wat expertise op die ons leert
hoe we dat het beste kunnen doen.
Dit Impactrapport 2018 laat zien hoe we het afgelopen jaar deze positieve impact
gecreëerd hebben voor onze doelgroep.
U leest dat we in 2018 vanuit SOS Kinderdorpen België ondermeer 730 kinderen
direct een warme thuis gaven. Een relatief klein aantal kinderen op zich, maar waar
onze rechtstreekse impact heel groot is: we dragen de volle verantwoordelijkheid
over het dagelijkse leven, de veiligheid en gezondheid, de toekomst van deze
kinderen. Via onze familieversterkende programma’s bereiken we een grotere
groep kinderen. We bouwen aan de weerbaarheid van kwetsbare families en
voorkomen zo rechtstreeks dat 10.300 kinderen alleen komen te staan.
De grootste groep, 27.000 kinderen, bereiken we vandaag door mee te bouwen
aan een betere jeugdzorg in België. We delen onze expertise in het grootbrengen
van kinderen met de jeugdzorgsector en beleidsmakers en mikken zo op positieve
verandering. Zo kunnen we op een duurzame manier en voor een veel grotere
groep mee bouwen aan betere structuren om deze kinderen op te vangen.
Wij hopen van harte dat we ook in 2019 op uw steun kunnen rekenen
om dit mee waar te maken.

Hilde Boeykens
Directrice
SOS Kinderdorpen
België vzw, onder
Hoge Bescherming
van Hare Majesteit
de Koningin.
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Bruno van Lierde
Voorzitter

Wat ons drijft

Kinderen
hebben liefde
nodig om
te groeien
Kinderen die opgroeien zonder liefdevolle zorg:
Doen het minder goed op school
Zijn kwetsbaarder voor verslavingen en depressie
Hebben een groter risico op zelfdoding
Hebben het moeilijker om zich te concentreren
Staan minder sterk in sociale relaties
Beschikken over minder veerkracht en weerbaarheid
Hebben een groter risico op gezondheidsproblemen

1 kind op 10 in de wereld kent geen liefdevolle familie.
(220 miljoen kinderen)

1 kind op 25 in België kent geen liefdevolle familie.
(94.600 kinderen)

Dat zijn kinderen die er alleen voor staan, op straat leven,
misbruikt worden, geweld ervaren, in armoede opgroeien, ...
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Onze missie:
Geef elk kind een familie.
Daar vinden kinderen liefde,
respect en veiligheid.
Daar kunnen kinderen groeien.
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Ons doel:
een ‘Care Effect’ creëren
Geweld, misbruik, verwaarlozing… kinderen die opgroeien
zonder liefdevol gezin leven met vele risico’s. Dat brengt hun
ontwikkeling ernstig in gevaar. Voor die kinderen creëren wij
een ‘Care Effect’: we zorgen dat ze opnieuw de veiligheid van
een familie vinden. Want die onvoorwaardelijke zorg hebben
kinderen nodig om uit te groeien tot zelfredzame, weerbare
volwassenen, die op hun beurt een warme thuis bieden aan
de volgende generatie.

1

De oorspronkelijke familie versterken
Als de oorspronkelijke familie voldoende veiligheid kan bieden, is
dat de beste plaats voor een kind om op te groeien. Daarom gaan
we intensief aan de slag met kwetsbare gezinnen, op zoek naar
positieve verandering en goed-genoeg ouderschap.

2

Zorgen voor een nieuwe familie
Soms lukt dat niet en is er geen familie meer die nog veiligheid kan
bieden. Dan zorgen we dat kinderen alternatieve opvang vinden.
Kleinschalig, familiaal en met de onvoorwaardelijke zorg van
liefdevolle volwassenen.

3

De opvang van kinderen
structureel verbeteren
Vanuit deze expertise, bouwen we samen met overheden en andere
actoren aan een betere opvang van kinderen die niet bij hun ouders
kunnen opgroeien.
Onze actiepunten voor België ontdek je op pagina 16-17.
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"Strong children change the world"
Think global, act local
SOS Kinderdorpen België maakt deel uit van de federatie SOS Children's Villages
International, actief in 135 landen wereldwijd. Dat geeft ons de slagkracht om een
globale impact na te streven.
Het is een netwerk van experten in het grootbrengen van kinderen. Een bron van
inspiratie om kwalitatieve en innovatieve projecten te blijven organiseren.
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Onze impact
De impact van SOS KINDERDORPEN BELGIË
via projecten in binnen- en buitenland.

We bieden

een warme thuis
aan 730 kinderen
We versterken

families
en helpen zo 10.300 kinderen
We b
 eïnvloeden

het beleid
en steunen daarmee 27.000 kinderen
binnen de jeugdzorg

84% van uw gift
gaat rechtstreeks
naar onze projecten
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Uit wereldwijd onderzoek
bij 3.450 mensen die door SOS Kinderdorpen
zijn geholpen, blijkt dat:
90%

goed zorgt voor de eigen kinderen.

90%

beschikt over degelijke huisvesting,
voeding en gezondheidszorg.

80%

zich veilig voelt en positief in het
leven staat.

60%

een degelijk inkomen verdient en
zelfredzaam is.

SOS Kinderdorpen
bestaat 70 jaar.
Ontdek onze
wereldwijde impact via
www.sos-kinderdorpen.be/
70JaarImpact
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Onze impact
De impact van SOS KINDERDORPEN
INTERNATIONAAL over de hele wereld.

We bieden

een warme thuis
aan 73.800 kinderen
We voorzien

degelijk onderwijs
voor 139.700 kinderen
We versterken

families
en helpen zo 622.300 kinderen
We bieden

medische diensten
en die werden 698.200 keer verleend

"It takes a village to raise a child"
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Onze projecten
IN BELGIË

Directe
impact

Structurele
impact

SOS Kinderdorp Chantevent
•

We geven een warme thuis aan 39 kinderen
die niet meer bij hun ouders terecht kunnen

•

We begeleiden kwetsbare gezinnen, waardoor
26 kinderen opgroeien in een sterker gezin

•

We bouwen aan een toekomstproject met 8 jong
volwassenen en blijven onze 'anciens' verder opvolgen

We bouwen aan een grotere
erkenning voor de kracht van
familierelaties in de jeugdzorg,
broer-zus en ouder-kind relaties
in het bijzonder.

De Simbahuizen
•

We geven een veilige thuis in een echt gezin aan
7 kinderen (0-6 jaar)

•

We bieden ontwikkelingsgerichte ondersteuning
aan de allerjongste kinderen

•

We zorgen voor intensieve begeleiding van 3 gezinnen

We introduceren een nieuw
type opvang in de jeugdzorg,
professionele Simba-ouders.
Dit wordt de start van een
verschuiving van institutionele
naar familiale zorg.

Opvanghuis Hejmo
•

We bieden kleinschalige opvang voor 9 kinderen op
de vlucht

•

We zorgen voor begeleiding gericht op integratie en
aanpassing

•

We ondersteunen jongeren bij het uitbouwen van
een toekomstproject
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We werken mee aan de innovatie
van de opvang van een zeer
kwetsbare groep kinderen, met
potentieel een grote invloed op
onze samenleving.

SOS Kinderdorp Chantevent

De Simbahuizen

Opvanghuis Hejmo

Deze projecten zijn georganiseerd met de steun van en in samenwerking met:
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Onze projecten
IN HET BUITENLAND

Directe
impact

Structurele
impact

Noodhulp in Tartous, Syrië
•

We bieden een veilige thuis voor 150 kinderen in ons tijdelijk
opvangcentrum en gaan op zoek naar hun familie of een
andere duurzame oplossing

•

We geven toegang tot onderwijs, psychologische
zorg en zorgeloos plezier voor 3400 kinderen in
onze kindvriendelijke ruimte

•

We bouwen aan de weerbaarheid van 60 kwetsbare
gezinnen via ons familieversterkend programma

We zetten hiermee één van de
eerste stappen in de opbouw van
het zorgsysteem ten bate van
kinderen die er alleen voor staan.
De oorlog heeft veel bestaande
structuren van solidariteit
verwoest.

Ŝanĝo in Burundi en DR Congo
•

We versterken 2350 families, zodat ze hun kinderen
adequate zorg kunnen bieden

•

We maken 6400 kinderen bewust van hun rechten
en plichten

•

We bouwen met 39 gemeenschappen aan een sociaal
ondersteuningsnetwerk voor de meest kwetsbare gezinnen

We integreren systemen van
solidariteit en respect voor
kinderrechten in de praktijken
van lokale overheden en
gemeenschappen. Zodat de meest
kwetsbare kinderen en families ook
na dit project beter omringd zijn.

De re-integratie van bedelkinderen in Senegal en Mali
•

We introduceren 1464 bedelkinderen in formeel onderwijs
en bouwen een netwerk van steungezinnen

•

We zorgen dat 507 kinderen hun identiteitspapieren krijgen
en verzekeren daarmee hun burgerrechten

•

We ondersteunen 32 kansarme scholen bij het creëren van
betere levensomstandigheden voor de kinderen
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We slagen er als één van de
eerste organisaties in om een
vertrouwensband en structurele
samenwerking op te bouwen met
kansarme scholen, die samen
honderdduizenden bedelkinderen
opvangen.

Tartous, Syrië

bedelkinderen in Senegal en Mali

Ŝanĝo in Burundi en DR Congo

Dit zijn de projecten die we vanuit SOS Kinderdorpen België ondersteunen, in samenwerking met onderstaande partners.
Voor alle projecten die SOS Kinderdorpen Internationaal organiseert kan je terecht op sos-childrensvillages.org
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Onze projecten
IN HET BUITENLAND

Directe
impact

Structurele
impact

De SOS projecten in Kinshasa, DR Congo
•

We zorgen voor een warme thuis voor 150 kinderen

•

We versterken families en ondersteunen zo 200 kinderen

•

We maken drinkbaar water toegankelijk voor 30 000 mensen

We doorbreken de vicieuze cirkel
van armoede voor de meest
kwetsbare kinderen en families in
Kinshasa.

Het SOS Familieversterkend programma in Fatick, Senegal
•

We integreren 247 kinderen in formeel onderwijs

•

We verbeteren de levensomstandigheden van
269 kinderen in kansarme scholen

•

We versterken 228 families met een
inkomensgenererende activiteit

We bouwen aan een duurzaam
ondersteuningsnetwerk rond
kwetsbare gezinnen, zodat de
kinderen naar school kunnen
en niet gedwongen zijn tot
kinderarbeid.

Het SOS Moeder- en kindhospitaal in Kara, Togo
•

We voerden 13.900 medische consultaties uit

•

We vaccineerden 3.700 kinderen

•

We brachten 960 baby’s veilig op deze wereld
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We reduceren de kindersterfte
als één van de weinige kinder
ziekenhuizen gespecialiseerd in het
begeleiden van zwangerschappen,
bevallingen en jonge kinderen.

Kinshasa, DR Congo

Fatick, Senegal

Kara, Togo
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Onze toekomst
IN BELGIË

SOS Kinderdorpen
als motor tot
maatschappelijke
verandering
dankzij kwalitatieve
en innovatieve
projecten

In samenwerking met Cachet,
dé stem van jongeren uit de
jeugdhulp.
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Naast onze opvang- en begeleidingsprojecten, streven
we drie verandering na voor de Belgische jeugdzorg:

1

Brede introductie van een
nieuw type opvang: Simba-ouders
De Belgische jeugdzorg bewegen van opvang in instellingen naar
opvang in familie dankzij een nieuw type opvang: Simba-ouders.
Want vooral de allerjongste kinderen vinden in instellingen niet
de liefdevolle zorg en aandacht die ze nodig hebben om zich te
ontwikkelen.

2

Professionele nabijheid
als alternatief voor het gangbare
‘professionele afstand’
De volgende generatie opvoeders inspireren tot zorg vanuit
het hart via de introductie van het principe ‘professionele
nabijheid’ in hoge scholen en het professionele circuit.
Want vandaag leren begeleiders en opvoeders om afstand te
houden volgens het gangbare principe ‘professionele afstand’.

3

Investeren in de band tussen broers
en zussen bij uithuisplaatsing
Een halt toeroepen aan het scheiden van broers en zussen
wanneer ze niet langer thuis kunnen opgroeien en investeren in
de kracht van die relatie.
Want vandaag is het vaak niet mogelijk om broers en zussen
samen op te vangen, waardoor er een grote potentiële kracht
verloren gaat voor de kinderen.

Onze veiligheidsgarantie voor kinderen
SOS Kinderdorpen garandeert een
klimaat waarin geweld tegen kinderen
onwaarschijnlijk en onaanvaardbaar is.
Ontdek onze veiligheidsgarantie op www.
sos-kinderdorpen.be
of bestel een exemplaar via
welcome@sos-kinderdorpen.be
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Onze toekomst
INTERNATIONAAL

"Lead the world's largest
child care movement,
so that many more
children succeed in life."
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Vanuit SOS Kinderdorpen Internationaal streven we
als voornaamste doelstellingen naar:

1

De alternatieve zorg
voor kinderen innoveren
We bouwen aan een waaier van familiale oplossingen voor
kinderen die niet bij hun ouders kunnen opgroeien. Want ieder
kind verdient de zorg die het best bij hem of haar past. Tijdelijk of
op lange termijn, in een SOS familie of een kleine leefgroep, met
intensieve of lichtere begeleiding…

2

Voorkomen dat kinderen
hun familie verliezen
We vergroten onze focus op familieversterkende programma's
en gaan zowel met kwetsbare gezinnen als met de gemeenschap
rond die gezinnen aan de slag. Want als de oorspronkelijke
familie de veiligheid en toekomst kan vrijwaren, dan is dat de
beste plaats voor een kind om op te groeien.

3

Jongvolwassenen klaarstomen
voor een zelfstandig bestaan
We bouwen aan de zelfredzaamheid en weerbaarheid van
kinderen en jongeren. En we coachen hen in het ontwikkelen van
professionele vaardigheden. Want jongvolwassenen die sterk
in het leven staan, kunnen voor zichzelf én voor de volgende
generatie een mooie toekomst verzekeren.

Onze bijdrage aan de Sustainable Development Goals
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Cijfers:
84% van uw gift gaat recht
streeks naar onze projecten

8,1% 7,6%
B
C

84,3%
A

Uitgaven

44,8%
E

A

Financiering van projecten

-8.690.437

B

Fondsenwerving

-789.425

C

Werkingskosten

-831.150

55,2%
D

Financiering van projecten

41,8%
H

2,0%
I

G
6,6%

49,6%
F

D

In België

-4.793.438

E

Wereldwijd

-3.896.998

Inkomsten
F

Privégiften

G

Giften van partners

H

Subsidies

I

Andere
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5.438.292
724.699
4.591.087
216.192

2018 8.690.437

2017 8.142.927

2016 7.609.788

2015 7.039.474

2014 6.757.871

2013 6.697.013

2012 6.081.011

2011 5.775.652

2010 5.374.511

2009 4.702.573

2008 3.824.259

Evolutie van investering in projecten
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Resultatenrekening
INKOMSTEN

2017

2018

KOSTEN

2017

2018

Fondsenwerving

Financiering van projecten

-8.142.927

-8.690.437

Privégiften

Fondsenwerving

-1.018.436

-789.425

-884.391

-815.591

-17.423

-15.558

-10.063.177

-10.311.010

2.241

659.260

Peterschappen

1.694.928

1.712.449

Werkingskosten

Mailings / magazines / online

1.027.581

1.002.476

Financiële kosten

Legaten

1.158.743

1.205.529

Totaal kosten

Permanente opdrachten

596.831

1.140.327

Major gifts

563.937

377.510

Totaal privégiften

5.042.020

5.438.292

Giften van partners

781.134

724.699

10.400

0

5.833.554

6.162.991

114.085

215.860

België

2.939.397

2.938.106

Internationaal

1.178.362

1.652.981

Totaal subsidies en andere

4.117.760

4.591.087

19

332

10.065.418

10.970.270

Noodhulp
Totaal fondsenwerving
Andere inkomsten

Boni / Mali

Subsidies en andere

Financiële inkomsten

Totaal inkomsten

SOS Kinderdorpen België vzw
Gachardstraat 88/6 – 1050 Brussel
T 02 538 57 38 – F 02 537 31 31
welcome@sos-kinderdorpen.be
www.sos-kinderdorpen.be
www.facebook.com/
SOSKinderdorpenBE

Leden van de Raad van Bestuur van SOS Kinderdorpen België vzw op 28/05/2019
Voorzitter: Bruno van Lierde | Vice-voorzitters: Piet Dejonghe, Aernout van der Mersch
Effectieve Leden: Johan Cottenie, Filiep Deforche, Yvan de Launoit, Paul Leyman,
Jean- Pierre Marchant, Filip Tanghe,
Toegetreden leden: de leden van de Raad van Bestuur en Barbara François (Erevoorzitster),
Pascale Berryer, Anne- Catherine Chevalier, Albert Fraipont, Alain Goldschmidt,
Jasmina Kuen, Charles Ferdinand Nothomb, Marc Quirynen, Nathalie Schots van Bogaert,
Evelyne Titeca, Kristina Ver Foley
Directrice: Hilde Boeykens
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Financiering van projecten
België

Balans
Actief

2017

2018

3.264.053

3.224.400

Simbahuis

523.148

607.351

Materiële vaste activa

Hejmo

721.853

589.743

Financiële vaste activa

Jongeren en jeugdzorg

84.604

350.286

Vorderingen op meer dan 1 jaar

Andere

81.646

21.658

Chantevent en l'Olivier

2017

2018

106.014

510.062

1.769.021

1.849.209

1.500

1.500

-

-

Vorderingen op ten hoogste 1 jaar

1.029.439

1.795.863

Liquide middelen

2.510.023

2.704.232

150.656

54.050

5.566.652

6.914.917

2017

2018

934.701

934.701

2.017.908

2.677.169

Immateriële vaste activa

Totaal in België

4.675.303

4.793.438

Buitenland

2017

2018

Peterschappen

1.424.557

1.203.383

DR Congo

651.429

976.723

Passief

Syrië

242.629

524.931

Verenigingsvermogen

Senegal - Mali

272.944

457.429

Overgedragen resultaat

Senegal

128.780

122.676

Kapitaalsubsidies

Burundi

674.100

441.177

Voorzieningen

Togo

30.403

40.813

Ethiopië

23.504

0

Andere

19.278

129.867

Totaal in het buitenland

3.467.624

3.896.998

Totaal

8.142.927

8.690.437

Doneer rechtstreeks op onze rekening
Projecten in België
BE80 3100 1447 1577
Projecten in het buitenland
BE17 3100 4034 5521

Overlopende rekeningen

Totaal

33.944
13.820

101.866

Schulden op ten hoogste 1 jaar

1.330.332

1.848.790

Overlopende rekeningen

1.269.891

1.318.447

Totaal

5.566.652

6.914.917

SOS Kinderdorpen

Erkend door

onderschrijft de Ethische Code

de European Foundation

van de VEF

for Quality Management
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Dit alles
is enkel mogelijk
met jullie steun

SOS Kinderdorpen België vzw
Gachardstraat 88/6 – 1050 Brussel
IBAN: BE17 3100 4034 5521
BIC: BBRUBEBB
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