
©
Ja

ko
b 

Fu
hr

 Sterk opgroeien 
in woelige tijden

IMPACTRAPPORT 2021
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Kinderen die opgroeien zonder  
de liefdevolle zorg van een ouder: 

 hebben vaker te kampen met verslavingen en depressie
 ondervinden gemiddeld meer moeilijkheden op school
 lopen een groter risico op gezondheidsproblemen
 ervaren extra moeilijkheden in het opbouwen van relaties
 riskeren minder veerkracht en weerbaarheid op te bouwen
 zijn een risicogroep voor zelfdoding
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Onze bestaansreden Wat we doen

SOS Kinderdorpen België vzw, 
onder Hoge Bescherming van  
Hare Majesteit de Koningin

Een veilig baken in 
woelige tijden
Onze samenleving davert de laatste paar 
jaar op haar grondvesten. De coronacrisis, 
overstromingen in Wallonië en nu de energiecrisis 
en de oorlog in Oekraïne. Allemaal disruptieve 
gebeurtenissen die kinderen en families in 
kwetsbare situaties treffen in het hart. Opgroeien 
is sowieso al een moeilijke reis met veel 
uitdagingen. In een instabiele wereld, onveilige 
bubbel en/of in ernstige armoede, wordt dat 
dubbel zwaar.

Deze kinderen hebben meer dan ooit nood aan 
betrouwbare volwassenen rondom hen. Mensen 
die luisteren naar hun bezorgdheden, hen de 
moed geven om door te gaan als het moeilijk 
loopt en er voor hen staan wanneer ze dat écht 
nodig hebben.

We zullen daarom de komende periode verder 
investeren in onze zorgmensen, de mensen die 
elke dag opnieuw dicht bij de kinderen blijven 
staan. Zodat zij zich sterk genoeg voelen om alle 
uitdagingen samen met de kinderen aan te gaan. 
En we vanuit SOS Kinderdorpen een veilig baken 
voor hen kunnen blijven in deze woelige tijden.

Hilde Boeykens
Directrice 

Bruno van Lierde
Voorzitter 

Families versterken  
We werken samen met families en gemeenschappen aan positieve verandering, 
zodat kinderen nooit alleen komen te staan.

Kinderen opvangen  
We bieden kleinschalige, kwaliteitsvolle opvang voor kinderen  
als er geen andere optie is.

Mee bouwen aan de jeugdhulp van morgen  
We werken samen met relevante organisaties om de manier waarop we als 
samenleving voor kinderen in moeilijke familiesituaties zorgen te verbeteren.

Noodhulp bieden in crisissituaties   
Als er een humanitaire crisis is in één van de landen waar we vanuit ons 
internationale netwerk sterk verankerd zijn, zijn we goed geplaatst om noodhulp te 
bieden. We concentreren ons daarbij op kinderen en families in de meest kwetsbare 
situaties en werken samen met andere hulporganisaties om zo efficiënt mogelijk 
hulp te bieden. We blijven niet alleen zolang de crisis duurt, maar engageren ons om 
ook mee te investeren in de heropbouw van het land. 

We bouwen aan duurzame, positieve verandering voor 
kinderen, families en de gemeenschappen rondom hen.

Zo’n 220 miljoen kinderen wereldwijd, 1 kind op 10, 
groeien op zonder de liefdevolle zorg van een ouder of 
lopen het risico deze te verliezen. In België schatten we 
dat 1 kind op 25 in die situatie verkeert. 

Onze ideale wereld

“Sterk groot worden is voor kinderen verdorie 
niet gemakkelijk. We mogen geen enkel kind 
alleen laten op die uitdagende reis.”

Hilde Boeykens, directrice

“Wij bouwen aan een wereld waarin elk kind 
opgroeit met liefde, respect en veiligheid en 
omringd door betrouwbare volwassenen.”

Bruno van Lierde, voorzitter
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SOS Children's Villages 
International in cijfers ©
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medisch verzorgd noodhulp geboden

in
138

landen en
gebieden

opgevangen

68 000
kinderen

naar school
203 000
kinderen

300 800
mensen

192 400
mensen

Steun aan
88 800
families

2 826
projecten

Senegal
Steun aan 29 families  

en 320 kinderen  
en jongeren

Burundi
Steun aan 1 297 families  

en 4 406 kinderen  
en jongeren

Togo
Steun aan  

12 393 mensen

Projecten SOS Kinderdorpen België

Projecten SOS Children's Villages International

België
Steun aan 32 families  

en 136 kinderen  
en jongeren

Libanon
Steun aan 160 families  

en 333 kinderen 
en jongeren

DR Congo
Steun aan 1 006 families  

en 3 248 kinderen  
en jongeren
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Onze projecten  
in België
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SOS Kinderdorp Chantevent
MARCHE-EN-FAMENNE

Simbahuizen
VLAAMS-BRABANT & OOST-VLAANDEREN

Opvanghuis Hejmo
LEUVEN

In ons SOS Kinderdorp Chantevent biedden we doorheen 
2021 opvang en/of begeleiding aan 113 kinderen en 
jongeren in moeilijke familiesituaties, in een veilige, 
warme en kleinschalige omgeving. Ze groeien er op 
omringd door volwassenen die zich inzetten voor hun 
ontwikkelingskansen en hen helpen om uitdagingen te 
trotseren. 

Onze vier Simba-ouders vangen beroepsmatig twee tot 
vier kinderen (0 tot 6 jaar) op die tijdelijk niet thuis kunnen 
opgroeien. Samen met een pedagogisch team gaan ze 
aan de slag met de ouders, zodat de kinderen zo snel 
mogelijk terug naar huis kunnen.

Doorheen 2021 vonden 12 jonge nieuwkomers die zonder 
familie in België zijn in opvanghuis Hejmo een veilige en 
warme omgeving. Een team van begeleiders zet zich elke 
dag in om deze jongeren individuele begeleiding te bieden, 
zodat de jongeren er zich zo thuis mogelijk kunnen voelen.

Realisaties in 2021 Realisaties in 2021 Realisaties in 2021

 Een jonge mama en haar baby vinden sinds 2021 een 
thuis en liefdevolle zorg in ons kinderdorp, binnen ons 
nieuw project voor minderjarige moeders.

 We bieden opvang aan 5 broertjes en zusjes samen, na 
een crisisplaatsing in 2021, en blijven zoveel mogelijk 
broers en zussen samen opvangen.

 Na onze thuisbegeleiding staan 10 families in moeilijke 
situaties nu sterker in de zorg voor hun kinderen. 
12 andere families startten met ons een traject ter 
versterking van hun oudervaardigheden.

 De kinderen in onze Simbahuizen maken mooie 
sprongen in hun ontwikkeling: benoemen van moeilijke 
emoties, geslaagde potjestrainingen, het inhalen van 
taalachterstand...

 6 kinderen werden herenigd met hun ouders, na 
begeleiding op verschillende levensdomeinen.

 Van de 11 kinderen werden 9 broers en zussen samen 
opgevangen.

 We investeerden in de verbinding tussen de 
jongeren, begeleiders, de buurt... onder meer via 
voetbalwedstrijden en Kubb-momenten.

 Het team verstevigde haar kennis rond 
traumasensitieve zorg en 5 jongeren volgden  
een intensief dagprogramma bij het Psychiatrisch 
Centrum van de KU Leuven (Paso).

 3 jongeren voelden zich klaar om de stap te zetten  
naar zelfstandig wonen.

Volgende stap Volgende stap Volgende stap

We blijven bouwen aan een veilige plek waar kinderen 
en ouders zich welkom en geliefd voelen. We versterken 
onthaal- en begeleidingsprocedures voor kinderen en 
hun ouders, we zetten verder in op een open cultuur van 
vertrouwen en we verbeteren de zorg om onze begeleiders 
en hulpverleners.  

We zetten samenwerkingsverbanden op om de 
kleinschalige werking, met vier Simbahuizen in 2021, te 
verstevigen. We zoeken ook steungezinnen om de Simba-
ouders extra draagkracht te geven bij de zorg voor de 
kinderen.

We blijven onze kennis rond trauma bij jonge 
nieuwkomers verstevigen, bouwen verder aan een divers 
en multidisciplinair team en zorgen dat de jongeren meer 
kunnen participeren in hun eigen begeleidingstraject en  
de werking van de leefgroep.

Opstart van Hejmo Plus  
in Leuven
Voor jonge nieuwkomers die zonder hun ouders in 
België zijn, is alleen gaan wonen een grote stap. In 
2021 kregen we de goedkeuring om te starten met 
Hejmo Plus, een kleinschalige wooneenheid voor 
jongeren tussen 16 en 18 jaar, met begeleiding om  
de overgang naar zelfstandigheid zo vlot mogelijk 
te laten verlopen. In maart 2022 namen de eerste 
jongeren hun intrek.

Deze projecten zijn georganiseerd met  
de steun van en in samenwerking met:

“We doen er alles aan om de band 
tussen de kinderen en hun broers 
en zussen, ouders, grootouders, 

naasten... te behouden en versterken.”

Justine Gwiscz, directrice van  
het SOS Kinderdorp Chantevent
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Van terreinwerk naar  
duurzame impact in  
de sector

We willen dat onze impact verder reikt 
dan de kinderen en families met wie  
we in onze projecten werken.

“Onze jongeren kunnen pas groeien als we ook rekening houden met kwetsuren 
uit het verleden. We kijken voorbij hun gedrag, gaan op zoek naar de oorzaken en 

gaan hen vooral niet straffen, wegsturen of uitsluiten.”

Katrien Goossens, coördinator van ons opvanghuis Hejmo

Deze projecten zijn georganiseerd met 
de steun van en in samenwerking met:

Scheiding van broers en  
zussen verhinderen
 
Broers en zussen worden vandaag nog te vaak 
gescheiden wanneer ze in de jeugdhulp opgroeien. 
Daar proberen we samen met de sector verandering in 
te brengen.

Introductie van gezinshuizen  
in Vlaanderen

 
Baby’s en peuters die niet thuis kunnen opgroeien, worden 
nog te vaak in leefgroepen opgevangen, met wisselende 
begeleiders. Om hun veilige hechting en ontwikkeling alle 
kansen te geven, moedigen we de uitrol van gezinshuizen 
aan: innovatieve opvang met vaste professionele 
zorgouders, zoals onze Simba-ouders.

Een beweging rond  
trauma-sensitieve zorg  
voor kinderen creëren
Kindertrauma’s komen veel vaker voor dan we denken 
en kunnen een grote impact hebben op de ontwikkeling, 
relaties en gezondheid van kinderen, zelfs tot diep in hun 
volwassen leven. Wij bouwen mee aan een samenleving 
en jeugdhulp die complex trauma in de kindertijd begrijpt, 
erkent en trauma-sensitief handelt.

Realisaties in 2021 Realisaties in 2021 Realisaties in 2021

 De Belgische wetgever keurde in mei een wet 
goed die scheiding van broers en zussen moet 
verhinderen. Een mijlpaal!

 In februari brachten we sterke videogetuigenissen 
van jongeren in het federaal parlement, om het 
belang van wettelijke bescherming aan te tonen.

 Verschillende media en vakbladen brachten de 
nieuwe wet en onze bijdrage uitvoerig onder de 
aandacht.

 Agentschap Opgroeien moedigt via een ‘oproep 
tot reconversie’ jeugdhulporganisaties aan om hun 
leefgroepen om te bouwen naar gezinshuizen, zoals 
onze Simbahuizen.

 Bruno Vanobbergen, algemeen directeur van 
agentschap Opgroeien, bezocht in september 2021 
met veel interesse één van onze Simbahuizen.

 We informeerden organisaties, op Sociaal.net en 
via onze inspiratiegids, over de leerpunten uit onze 
Simbahuizen.

 We organiseerden 7 meerdaagse opleidingen voor 
hulpverleners in de jeugdhulp, waarvan 5 in 2021,  
met in totaal 107 deelnemers.

 We ontwikkelden samen met partners een 
praktische gids rond trauma-sensitieve zorg voor 
jeugdhulpprofessionals.

 We riepen op 10 oktober, Werelddag voor Mentale 
Gezondheid, op om een publieke erkenningsplek te 
creëren voor overlevers/slachtoffers van herhaald 
trauma in de kindertijd. 

Volgende stap Volgende stap Volgende stap

De wet is een stap in de goede richting. We zullen er 
mee voor blijven ijveren bij beleidsmakers dat de wet 
ook in de praktijk wordt toegepast. 

Organisaties aarzelen nog om de ombouw naar 
gezinshuizen te realiseren. We blijven hen inspireren om 
deze belangrijke stap te zetten.

We blijven mee bouwen aan een trauma-sensitieve 
samenleving en jeugdhulp via vormingen en 
sensibilisering. We zetten ook verder in op het toepassen 
van trauma-sensitieve zorg in onze eigen projecten.

Medegefinancierd door het programma Rechten, gelijkheid 
en burgerschap van de Europese Unie (2014-2020)
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Onze projecten 
 in de wereld

160 gezinnen en 333 kinderen 
gesteund na de explosie in 
Beiroet
LIBANON
De explosie die in augustus 2020 de haven van 
Beiroet verwoestte, heeft blijvende impact gehad 
op heel wat kinderen en hun ouders. In 2021 
hielpen onze teams in Libanon deze families bij de 
heropbouw, door middel van financiële steun om in 
hun behoeften te voorzien, psychosociale hulpsessies 
en een kindvriendelijke ruimte waar kinderen kunnen 
leren, spelen en een luisterend oor vinden.

“Iedereen in de gemeenschap moet zich 
bewust zijn van de noodzaak om bijzondere 

aandacht te hebben voor het welzijn van 
talibékinderen in hun omgeving.”

 
Codé Diop, projectcoördinator  

in Senegal
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Opvang voor 149 kinderen  
in Kinshasa

DR CONGO
Kinderen en jongeren moeten kunnen opgroeien in een 
omgeving die zoveel mogelijk inspeelt op hun noden. 
Daarom blijft ons SOS Kinderdorp in Kinshasa evolueren 
om zorg op maat te kunnen bieden: in hun oorspronkelijke 
familie indien mogelijk, in een SOS familie, of via begeleid 
zelfstandig wonen wanneer jongvolwassenen zich klaar 
maken om op eigen benen te staan.

200 families versterkt via  
project Limpoba

DR CONGO
Ons familieversterkend programma Limpoba ondersteunt 
meer dan 1 200 kinderen uit 200 families in moeilijkheden 
in de gemeente Kimbanseke, in Kinshasa. We begeleiden 
de families in het opzetten en versterken van een 
duurzame bron van inkomsten en werken samen met de 
gemeenschappen waar ze deel van uitmaken, om hen te 
steunen bij de ontwikkeling van een lokale, inclusieve en 
solidaire economie.

1 079 baby’s veilig geboren in het 
Moeder- en kindhospitaal in Kara

TOGO
In Kara sterft één kind op 12 voor de leeftijd van vijf 
jaar door gebrek aan adequate zorg. Ons Moeder- en 
kindhospitaal helpt pasgeboren kinderen om een 
goede start te nemen in het leven door toegankelijke en 
professionele zorg te bieden aan zwangere vrouwen, 
jonge moeders en hun baby’s.

Betere leefomstandigheden  
voor 320 talibékinderen

SENEGAL
Veel Senegalese families vertrouwen hun kinderen 
toe aan een daara, een traditionele religieuze school 
die vaak niet over financiële middelen beschikt. Vaak 
moeten de leerlingen (talibés) bedelen, waardoor hun 
veiligheid en ontwikkelingskansen in gevaar komen. We 
begeleiden deze kinderen, hun families, hun leraren en de 
gemeenschappen om de kinderen beter te beschermen en 
hun leefomstandigheden duurzaam te verbeteren.

Realisaties in 2021 Realisaties in 2021 Realisaties in 2021 Realisaties in 2021

 We bieden opvang aan 86 kinderen in een SOS familie 
in het kinderdorp of in de plaatselijke gemeenschap.

 We werkten nauw samen met 19 families, zodat  
27 kinderen konden terugkeren naar huis.

 In onze semi-zelfstandige woningen en in 
studentenkamers beheerd door universiteiten, 
begeleiden we 36 jongeren naar zelfstandig wonen.

 Dankzij 5 coöperatieven en 8 Spaar- en 
Kredietverenigingen konden families zich verenigen 
om leningen aan te gaan, activiteiten op te zetten en 
beter te produceren en verkopen. 

 We organiseerden 5 vormingen, onder meer over 
het beheer van een inkomensactiviteit, en één 
sensibiliseringssessie over de rechten van kinderen en 
positief ouderschap.

 Ons medisch team volgde 3 146 mama’s op tijdens 
hun zwangerschap.

 We verleenden kwaliteitsvolle medische zorg aan  
12 393 mensen (waaronder 5 210 kinderen).

 458 ondervoede kinderen zijn genezen.

 We verbeterden de leefomstandigheden van 320 
talibékinderen in hun daara’s.

 We begeleidden 29 families bij het opzetten van 
inkomensgenererende activiteiten zodat ze beter 
tegemoet kunnen komen aan de noden van hun 
kinderen.

 We steunen 25 kinderrechtencomités die op hun beurt  
1 175 kinderen steunen.

Volgende stap Volgende stap Volgende stap Volgende stap

De huidige locatie van het kinderdorp in de buitenwijken 
van Kinshasa stelt ons niet langer in staat om volledig 
tegemoet te komen aan de veranderende noden van de 
jongeren. Daarom evolueren we naar een integratie van 
SOS families in de stad, semi-zelfstandige woningen en 
familieherenigingen als de situatie dat toelaat.

De financiële stabiliteit van sommige families blijft 
kwetsbaar, als gevolg van het coronavirus en de slechte 
weersomstandigheden die hun landbouwactiviteiten 
troffen. We blijven de families individueel opvolgen en hun 
financiële autonomie versterken, via beroepsopleidingen 
en vormingen rond de verkoop van hun producten.

De medische noden in Kara blijven hoog en de huidige 
medische dienstverlening in het Moeder- en kindhospitaal 
kan daar niet altijd een antwoord op bieden. Daarom 
plannen we om de medische dienstverlening uit te breiden.

Het wettelijk kader in Senegal beschermt talibékinderen 
vandaag nog onvoldoende tegen geweld, misbruik, 
verwaarlozing... Het pleiten voor een passend wettelijk 
kader is een van onze prioriteiten voor de komende periode.

Deze projecten zijn georganiseerd met de steun vanen in samenwerking met:
Dit zijn de projecten die we vanuit SOS Kinderdorpen België ondersteunen, in samenwerking met onderstaande partners. 
Voor alle projecten die SOS Children’s Villages International organiseert, kan je terecht op www.sos-childrensvillages.org
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Gezondheid

Onderwijs 

Voeding

Huisvesting

Bescherming

Zorg

76% van de families heeft toegang tot aangepaste  
medische diensten.

80% van de families heeft stabiele huisvesting.

90% van de kinderen haalt goede resultaten  
op school.

98% van de kinderen groeit op zonder kinderarbeid.

57% van de families heeft een gemiddeld  
tot hoog niveau van voedselzekerheid.

91% van de deelnemers van 5 jaar of ouder kon 
positieve relaties opbouwen met mensen waarop  
ze kunnen terugvallen.

Impact
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Levensonderhoud Sociaal en emotioneel welzijn

66% van de families heeft een stabiel inkomen.
78% van de deelnemers van 5 jaar of ouder heeft 
een gemiddeld tot hoog zelfbeeld.

WAARDIG

BURUNDI EN DR CONGO
2021 was het laatste jaar van ons vijfjarenprogramma 
Ŝanĝo in DR Congo en Burundi. We begeleidden 
2 084 families en meer dan 6 300 kinderen bij het 
ontwikkelen van vaardigheden en het versterken van 
hun zelfredzaamheid. Vandaag is meer dan 80% van de 
ondersteunde families zelfredzaam. Zij kunnen nu samen 
met hun kinderen verder bouwen aan een veilige plek om 
op te groeien. 

Om de zelfredzaamheid van een familie te meten, toetsen 
we de situatie van ieder kind en iedere volwassene 
aan acht dimensies rond welzijn en ontwikkeling. Deze 
waardevolle analyse geeft richting aan het werk dat de 
families met de steun van onze teams verrichten.
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Meer dan 80% van de families  
is zelfredzaam

5 jaar Ŝanĝo: 

We dragen bij aan de Duurzame 
Ontwikkelingsdoelstellingen 2030

Door onze digitale werking te versterken, kunnen 
we heel makkelijk en nauwkeurig meten in hoeverre 
ons programma Ŝanĝo bijdraagt aan de Duurzame 
Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties. 
Dat laat ons toe om duidelijk te evalueren hoe we 
bijdragen aan verandering richting een meer duurzame 
en rechtvaardige wereld.

"Het leven was moeilijk, want als je hier weduwe wordt, 
word je bedelaar. Nu maken we deel uit van een groep 

waarmee we stoffen kleuren. Dat werkt heel goed."

Ziraji, weduwe en mama van vijf
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Deze projecten zijn georganiseerd met de steun van  
en in samenwerking met:
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“Geweld 100% uitsluiten kunnen we 
niet. Wat we wél kunnen, is een klimaat 
creëren waarin geweld onwaarschijnlijk 

en onaanvaardbaar is.”

Adeline Puerta, 
 verantwoordelijke kindveiligheid

“Een integriteitsbeleid is nooit af. Integer 
handelen betekent dat we onze waarden 
elke dag collectief waarmaken, doorheen 

elke actie en medewerker.”

Stijn Raes, verantwoordelijke integriteitscharter

Kwaliteit in  
onze projecten

Kind en veiligheid
Kinderen die bij ons terechtkomen, maakten 
regelmatig geweld of verwaarlozing mee. Het is 
cruciaal dat dit geweld zich niet verder zet in of rond 
onze projecten. De veiligheid van kinderen in onze 
zorg verzekeren, is daarom één van onze grootste 
prioriteiten. 

Integriteitsbeleid
Een sterk integriteitsbeleid moet erover waken dat we 
doorheen onze acties integer handelen, zowel collectief 
als individueel, zowel op financieel als op menselijk vlak. 
En dat we correct en daadkrachtig reageren als er zich 
toch een integriteitsschending voordoet. 

Realisaties in 2021 Realisaties in 2021

 We publiceerden het eerste kindveiligheidsrapport 
voor onze Belgische projecten.

 De implementatie van ons kindveiligheidsbeleid 
in onze Belgische projecten is voor 82% in lijn 
met de richtlijnen vanuit SOS Children’s Villages 
International, tegenover 72% in 2020.

 We gaven alle huidige en nieuwe medewerkers in 
het SOS Kinderdorp Chantevent, onze Simbahuizen 
en het hoofdkantoor in Brussel een introsessie in 
kindveiligheid. De medewerkers in Hejmo volgden 
deze al in 2020.

 Een externe consultant lichtte ons bestaand 
integriteitsbeleid door en formuleerde aanbevelingen 
om deze in 2022 te verbeteren.

 We versterkten ons integriteitsbeleid zodat het beter 
beantwoordt aan de huidige standaarden en vereisten, 
zowel van onze internationale federatie als van o.a.  
 de Belgische overheid.

 Er werden binnen de organisatie verschillende 
organen en een coördinatiestructuur opgericht om 
alle aspecten van het integriteitsbeleid op te volgen en 
verder te verbeteren.

Volgende stap Volgende stap

 De implementatie van een wereldwijd melding- en 
opvolgingssysteem door onze koepelorganisatie 
SOS Children’s Villlages International moedigt 
slachtoffers uit het verleden aan om hun verhaal te 
delen. Het Child Safeguarding Action Plan stelt 24 
actiepunten voorop om incidenten uit het verleden 
te behandelen en de veiligheid van kinderen te 
garanderen.

 Ons kindveiligheidsbeleid toegankelijk maken voor 
de kinderen in onze zorg en een sterker pro-actief 
beleid introduceren rond seksuele voorlichting, op 
maat van elke leeftijd.

 Integriteit is een breed en soms complex domein. 
Tegelijkertijd is het een zaak van iedereen. We 
willen dat al onze medewerkers en partners onze 
standaarden kennen en doorgronden. Dat vraagt om 
een heldere en toegankelijke communicatie.  

 Voor bepaalde integriteitsdomeinen merken we dat 
de implementatie van het beleid nog onvoldoende is 
verzekerd. We besteden de volgende jaren bijzondere 
aandacht aan een verdere uitrol. 

Lees alles over ons kindveiligheidsbeleid op
www.sos-kinderdorpen.be/kind-en-veiligheid. 

 

 
 

Safeguarding 

Action Plan 
2021-2024 

25 June 2021 – Version 1 

Safeguarding Action Plan 2021-2024 
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Medegefinancierd door het programma Rechten,  
gelijkheid en burgerschap van de Europese Unie (voor 80%)  
en door SOS Kinderdorpen.
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Kinderrechten  

staan centraal

We werken met respect voor 
kinderrechten, in lijn met het VN 
Kinderrechtenverdrag, de VN 
Richtlijnen voor Alternatieve Zorg en 
de VN Resolutie voor de Rechten van 
het Kind 2019.

Plannen

Evalueren

Resultaten 
benutten

Opvolgen en 
rapporteren  

Results-Based 
Management

Zag je iets in het werk van SOS Kinderdorpen dat 
niet kan? Laat het ons weten!

Maak een melding (anoniem als je dat wilt) via  
www.sos-kinderdorpen.be/klokkenluider. 

 We hanteren een nultolerantie inzake geweld tegen 
kinderen. Dat wilt niet zeggen dat we elk geval van 
geweld kunnen voorkomen, wel dat we elk geval 
melden, onderzoeken en er gevolg aan geven. 

 We tolereren geen enkel misbruik van de beschikbare 
financiële middelen.

 We waken er over dat onze medewerkers eerlijk 
en respectvol zijn tegenover iedereen waarmee we 
samenwerken én tegenover elkaar.

We leiden kinderen en professionals 
op om geweld tussen kinderen te 
voorkomen en erop te reageren
In 2021 startten we het project ‘Applying safe behaviours: 
voorkomen van en reageren op geweld tussen jongeren’ in 
België en vier andere landen. Ons doel: kinderen, jongeren 
en professionals in de jeugd-, onderwijs- en jeugdhulpsector 
sensibiliseren en hen opleiden om een veiligere en 
beschermende omgeving te creëren.

We werken resultaatsgericht in 
onze projecten
‘Results-Based Management’ is een manier om onze 
acties te organiseren, gericht op de verandering die we 
voor ogen hebben. We werken in vier stappen: we plannen 
onze interventies, volgen ze op, evalueren en gaan aan 
de slag met de resultaten, om verbeterpunten te bepalen 
en de kwaliteit van onze toekomstige interventies te 
versterken.

Realisaties in 2021 Realisaties in 2021

We stelden een nationale groep van kinderen en jonge 
experten samen, die 10 andere jongeren hebben hebben 
geïnterviewd met de vraag: hoe zouden volwassenen geweld 
tussen kinderen moeten voorkomen en steun bieden aan 
jongeren die hiermee te maken krijgen? 17 professionals 
namen ook deel aan een online vragenlijst over dit thema. 
Hun antwoorden zullen we gebruiken bij de ontwikkeling van 
de projectactiviteiten. 
 

Al onze medewerkers van ons project Simbahuizen in 
Vlaanderen en ons hoofdkantoor in Brussel zijn gevormd 
in ‘Results-Based Management’, net als de teams in onze 
projecten in Burundi, DR Congo en Senegal, die hier al 
jaren mee werken.

Volgende stap Volgende stap

 We ontwikkelen een praktische gids voor professionals 
die te maken krijgen met geweld tussen kinderen. Samen 
met de jonge experten schrijven we ook een boekje om 
kinderen tussen 8 en 11 jaar te sensibiliseren. 

 We zullen 23 jongeren opleiden rond het voorkomen van 
geweld tussen leeftijdsgenoten, zodat zij op hun beurt 
workshops kunnen leiden voor 160 kinderen/jongeren. We 
leiden 166 professionals op om hen handvatten te geven 
om te reageren op geweld tussen jongeren. We zullen ook 
online sensibiliseringsmodules beschikbaar maken.

 Samen met de jongeren en jeugd-, onderwijs- en 
jeugdhulpactoren, zullen we aanbevelingen formuleren 
voor de sector om de begeleiding voor kinderen die 
te maken krijgen met geweld tussen leeftijdsgenoten, 
structureel te verbeteren.

Ook in ons opvanghuis Hejmo en in ons SOS Kinderdorp 
Chantevent werken we op basis van ‘Results-Based 
Management’.

“Door resultaatsgericht te werken in 
heel onze organisatie, verhogen we de 

doeltreffendheid van onze projecten en 
versterken we onze transparantie en 

verantwoordelijkheid naar al wie ons steunt."

Sophie Huguenet, verantwoordelijke  
internationale programma’s

Kwaliteit in  
onze projecten
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Uitgaven en 
investeringen 

2021

Sensibiliserings- en 
beleidsprojecten

666 357€ 
[6%] 

Projecten wereldwijd
3 823 710€ 
[34%] 

Projecten in België
4 945 711€
[43%]

Fondsenwerving
1 159 713€

[10%]

Werkingskosten en financiële kosten
759 212€
[7%]

Peter- en meterschappen
2 073 970€
[17%] 

Eenmalige giften
1 275 774€ 

[10,5%]

Recurrente giften
1 395 825€ 

[11,5%]

Bedrijven en stichtingen
933 282€

[8%]

Legaten
1 025 296€ 

[9%]

Subsidies
5 141 038€
[43%]

Andere
79 317€
[1%]

Inkomsten 
2021

Financieel 
verslag

“Van elke euro die we uitgeven,  
gaat 83% rechtstreeks naar onze projecten.”

Vier financiële doelstellingen voor 2021

1  Duurzame en innovatieve projecten verzekeren

Met meer dan 57% inkomsten uit diverse privé-middelen verzekeren we onze financiële 
onafhankelijkheid, wat ons toelaat onze projecten te verduurzamen en hun innovatief aspect 
te behouden. Ongeveer de helft van de inkomsten uit privé-middelen komt voort uit recurrente 
giften, mensen die ons duurzaam steunen met een maandelijkse of jaarlijkse gift.

2  Stijgende investering in impact

We investeerden bijna 6% meer in onze projecten tegenover 2020. Dit reflecteert o.a. de 
extra inspanningen om de kwaliteit van onze zorg te bewaken ondanks de coronacrisis en de 
investeringen in expertise rond trauma-sensitieve zorg.

3  Uitgaven in hoofdzaak naar onze projecten 

83% van de uitgaven in 2021, ging naar onze projecten. Fondsenwerving en kosten voor 
administratie en financiën vertegenwoordigden respectievelijk 10% en 7% van onze totale 
uitgaven.   

4   Financiële reserve

De afgelopen jaren bouwden we een financiële reserve op in lijn met het Stress Test Model en 
de richtlijnen vanuit SOS Children’s Villages International. Deze moet de continuïteit van onze 
projecten verzekeren bij onvoorziene gebeurtenissen die onze inkomsten of kosten drastisch 
beïnvloeden.

“Een verantwoord en gezond 
financieel beleid is een 

cruciale bouwsteen van elke 
organisatie.”

Stéphanie Dassé, 

financieel verantwoordelijke
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INKOMSTEN 2020 2021

Fondsenwerving

Privégiften

Peterschappen 1.866.610 2.073.970

Recurrente giften 1.338.625 1.395.825

Legaten 1.580.988 1.025.296

Mailings / magazines / online 1.042.373 869.246

Major gifts 442.312 406.528

Giften voor noodhulp 43.752 -

Totaal privégiften 6.314.661 5.770.865

Giften van partners en fondsen 844.356 933.282

Totaal fondsenwerving 7.159.016 6.704.147

Andere inkomsten 108.542 79.317

Subsidies en andere

België 3.413.024 3.846.504

Internationaal 1.065.508 1.294.534

Totaal subsidies en andere 4.478.532 5.141.038

Financiële inkomsten 0 0

Totaal inkomsten 11.746.090  11.924.502

KOSTEN 2020 2021

Financiering van projecten -8.881.466 -9.435.778

Fondsenwerving -1.193.721 -1.159.714

Werkingskosten -705.714 -742.163

Financiële kosten -19.179 -17.049

Totaal kosten -10.800.080 -11.354.704

Boni / Mali 946.010  569.798

Resultatenrekening

Transparantie: een kwestie van respect

We vinden het belangrijk om duidelijk en open te 
communiceren met de mensen en organisaties die ons 
steunen over de wijze waarop we onze financiële middelen 
werven en gebruiken. 

 We zorgen voor open en transparante rekeningen. 
Deze rekeningen worden grondig gecontroleerd door 
een bedrijfsrevisor en door de FOD Financiën. We 
zorgen ervoor dat onze financiële jaarverslagen vrij  
en gemakkelijk toegankelijk zijn.
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Financiering van projecten Balans

België 2020 2021

Chantevent en l'Olivier 3.215.656 3.293.665

Simbahuizen 427.520 551.900

Hejmo 679.685 806.282

Sensibiliserings- en beleidsprojecten 970.536 666.357

Trauma Informed Care 42.554 169.783

Safe behaviors 0 26.873

Andere 76.130 97.208

Totaal in België 5.412.082 5.612.068

Buitenland 2020 2021

Peterschappen 1.105.489 1.207.135

DR Congo 1.364.703 1.460.652

Syrië 150.704 75.082

Senegal 197.587 124.457

Burundi 515.614 711.191

Togo 61.484 54.577

Libanon 35.200 0

Brazilië 0 54.003

India 0 15.830

Oekraïne 0 8.540

Andere 38.603 112.244

Totaal in het buitenland 3.469.384 3.823.710

Totaal 8.881.466 9.435.778

Actief 2020 2021

Immateriële vaste activa 225  213 

Materiële vaste activa 1.481.531  1.395.439 

Financiële vaste activa - -

Vorderingen op meer dan 1 jaar - -

Vorderingen op ten hoogste 1 jaar 870.432  1.326.807 

Liquide middelen 5.415.722  5.829.761 

Overlopende rekeningen 140.283  208.661

Totaal 7.908.193  8.760.881

Passief 2020 2021

Verenigingsvermogen 934.701  934.701 

Kapitaalsubsidies 26.400 42.628

Overgedragen resultaat 4.088.500  4.658.298 

Voorzieningen 47.500  202.244 

Termijnschulden - -

Schulden op ten hoogste 1 jaar 2.440.382  2.707.469 

Overlopende rekeningen 370.710  215.542 

Totaal 7.908.193  8.760.881

 We werven fondsen op een ethische en transparante 
manier. We zijn lid van de Vereniging voor Ethiek 
in de Fondsenwerving (VEF) en handelen in 
overeenstemming met de Ethische Code en  
het Handvest voor Directe Dialoog.

 Onze raad van bestuur bestaat uitsluitend uit 
vrijwilligers en onze medewerkers ontvangen een 
billijke en passende beloning conform de sector.

Dit financieel verslag is opgesteld op basis van  
de gecontroleerde jaarrekening op 27 april 2022.
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SOS Kinderdorpen België vzw
Munthofstraat 40/1CD  
1060 Brussel 
T 02 538 57 38 
welcome@sos-kinderdorpen.be 
www.sos-kinderdorpen.be
www.facebook.com/
SOSKinderdorpenBE

Leden van de Raad van Bestuur van SOS Kinderdorpen België vzw op 01/06/2022 
Voorzitter: Bruno van Lierde | Vice-voorzitter: Piet Dejonghe 
Effectieve Leden: Thomas Boes, Filiep Deforche, Yvan de Launoit, Paul Leyman, Vanessa Lippens, 
Jean-Pierre Marchant, Olivier Schmitz, 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- Carette, 
Charles-Ferdinand Nothomb, Marc Quirynen, Nathalie Schots - Van Bogaert, Eveline Titeca, 
Aernout van der Mersch 
Directrice: Hilde Boeykens

We geloven sterk in de kracht van 
samenwerking: met bedrijven, 
stichtingen, institutionele partners, 
partnerorganisaties, onze 
ambassadeurs, maar ook onze  
SOS peters en meters, onze 
donateurs, onze vrijwilligers, 
mensen die ons steunen via hun 
testament...

Serine Ayari | Jacques Borlée |  
Kim Clijsters | Kim Gevaert | 
Christophe Haddad | 
Vincent Kompany | Tom Lenaerts |
Ronny Mosuse | Ann Wauters

Samen creëren we 
duurzame impact voor 
duizenden kinderen
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SOS Kinderdorpen is erkend door het Ministerie van Financiën. 
Onze organisatie kan dus fiscale attesten uitreiken en 
schenkingen en legaten ontvangen.

Doe een gift rechtstreeks op één van onze rekeningen 
Voor projecten in het buitenland
BE17 3100 4034 5521
Voor projecten in België
BE80 3100 1447 1577

Ackermans & van Haaren | Action |
Allen & Overy | Allianz | Boston 
Consulting Group | Bosta Paper Show | 
Brussels Airport | Capri-Sun | Carrefour | 
CEWE | CUBZZ | DHL Express | ENGIE 
Electrabel | Flora by Ethias | KBC |  
LR Global Kids Fund | Makoa | 
Mercedes-Benz/Daimler | Mustela | 
O.C.O Technical | Pampers | Pareto | 
Radisson Hotels | Swift | Tombolist | 
Umicore | Unibricks | Unilin | 
Vandersanden | Wienerberger | 
Zalando

Partnerbedrijven van de actie  
‘Donate a spot’

Ads & Data | BASE | Delhaize | 
Dr. Oetker | IP Belgium | Luminus | 
Nespresso | Orange | Proximus

3i foundation | Ackermans & van Haaren  
Foundation | Cartamundi Global Fund | 
Fondation Claude Beckers | Fondation
Périer-D’Ieteren | Fonds Jean Praet | 
Fonds Madeleine Mortelmans | Fonds 
Martin Hermans | Futur 21 | Kiwanis | 
Koning Boudewijnstichting | Nationale 
Loterij | Online Giving Foundation | 
Österreichische Vereinigung in Belgien

AGAJ - Administration générale 
de l'aide à la jeunesse (Fédération 
Wallonie-Bruxelles) | Agentschap 
Opgroeien (Vlaamse overheid) | 
Brussels International |
DGD - Directie-Generaal 
Ontwikkelingssamenwerking en 
Humanitaire Hulp | Europese Unie |
Fedasil | Gemeente Oud- Heverlee | 
Stad Brussel | Stad Oudenaarde |
WBI - Wallonie-Bruxelles 
International

“We willen onze partners bedanken voor hun steun: 
samen creëren we duurzame impact voor kinderen  

en verbeteren we significant de zorg voor toekomstige 
generaties.”

Tom Moons, 
verantwoordelijke partnerschappen

 
Ambassadeurs

Partner-
bedrijven

Stichtingen  
en fondsen

Institutionele 
partners
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SOS Kinderdorpen België vzw
Munthofstraat 40/1CD - 1060 Brussel
IBAN: BE17 3100 4034 5521
BIC: BBRUBEBB

Colofon 
V.U.: Hilde Boeykens,  
Munthofstraat 40/1CD - 1060 Brussel 
Redactie: SOS Kinderdorpen België - afgesloten op 15 juni 2022
Foto’s: Archief SOS, Quirine Cuyle, Jakob Fuhr, Jens Honoré, Alea Horst, Katerina Ilievska, Lars Just, Alejandra 
Kaiser, Péguy Kataba Yapanu, Anne Kidmose, Claire Ladavicius, Lydia Mantler, SOS Kinderdorpen Roemenië, 
Iben Stjerne Christensen, Federico Varrasso
Vormgeving: www.magelaan.be • Druk: Zquadra
Sur simple demande ce rapport annuel est aussi disponible en français.

Dit alles is enkel mogelijk  
met jullie steun. Bedankt!


