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Een warme en
veilige thuis voor

in
136
landen

Met
2 830
projecten

Sinds
70
jaar

Jaarlijks 

74.000
kinderen

678.000
medische diensten

versterkt

80.200
families

Kwaliteitsvol
onderwijs aan

239.500
kinderen

Noodhulp
aan

209.800
personen

SOS Kinderdorpen België vzw, onder 

Hoge Bescherming van  

Hare Majesteit de Koningin

Alle kinderen en jongeren hebben het recht om op te groeien met liefde, respect en 
onvoorwaardelijke zorg, zodat ze later als zelfredzame volwassenen de wereld in 
kunnen stappen.

Dat is waar we bij SOS Kinderdorpen voor strijden, al meer dan 70 jaar, in 136 landen.

In elk van die landen werken we hiervoor samen met kinderen en hun families, maar 
ook met overheden en ons netwerk van donateurs en partners, om ervoor te zorgen dat 
dit basisrecht geen droom blijft, maar in de praktijk realiteit wordt, elke dag weer.

Dit werk doen we ook in België, al meer dan 50 jaar.

In 2019 introduceerden we zo samen met het agentschap Opgroeien een nieuw model 
van opvang voor de allerkleinsten. Een model waarbij ze opvang vinden in het gezin 
van een professionele zorgouder, heel kleinschalig en helemaal familiaal. Een mijlpaal 
voor de sector! We zorgden er mee voor dat het samenhouden van broers en zussen 
nu officieel op de agenda staat. En we doen onderzoek naar manieren om de zorg voor 
kinderen uithuis warmer en hechter te maken.

We doen dit met één doel strak voor ogen: duurzame en positieve impact creëren, 
samen met u. Voor een wereld waarin elk kind veilig, gezond en geliefd kan opgroeien. 
Ook in de wereld van morgen, die er met de recente coronapandemie alleen maar 
complexer dreigt op te worden.

Bedankt voor uw engagement daarbij.

Hilde Boeykens Bruno van Lierde
Directrice Voorzitter

Samen duurzame en  
positieve impact creëren

Onze impact in 
136 landen

De kracht van een 
internationaal netwerk
SOS Kinderdorpen België maakt deel uit 
van de federatie SOS Children’s Villages 
International, met 38.000 medewerkers 

wereldwijd. We bundelen krachten en delen 
expertise om gedurfde en kwalitatieve 

projecten te ontwikkelen. Samen vormen we 
het grootste internationale netwerk ter wereld 

voor de opvang en begeleiding van kinderen 
en families.

Een historische resolutie
van de Verenigde Naties
De Algemene Vergadering van de Verenigde 
Naties heeft in 2019 een historische resolutie 
aangenomen ter bescherming van kinderen 
zonder ouderlijke zorg. We zijn trots dat 
we actief hebben kunnen bijdragen aan de 
voorbereidende discussies. De resolutie is een 
belangrijke stap voorwaarts en bevestigt meer 
dan ooit het belang van ons werk met kinderen 
en gezinnen in kwetsbare situaties.
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B1 kind op 10 
in de wereld …  
220 miljoen kinderen
kent geen liefdevolle familie

1 kind op 25 
in België …  
94 600 kinderen

Onze 
bestaans
reden
Kinderen hebben de liefdevolle 
zorg van een volwassene nodig 
om gezond groot te worden.

Onze 
ambitie
We bouwen aan een wereld 
waarin ieder kind opgroeit 
binnen een gezonde familie. 
Daar vinden kinderen liefde, 
respect en veiligheid. Daar 
kunnen kinderen groeien.

Onze  
strategie
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. En dat 
zet zich door naar de volgende generatie.  

Als die zorg ontbreekt:

 wordt hun fysieke, mentale en 
psychologische ontwikkeling bedreigd

 hebben zij het moeilijker om bepaalde 
sociale en emotionele vaardigheden te 
ontwikkelen

 hebben zij meer kans op gezondheids
problemen

 zijn ze vatbaarder voor verslaving, 
depressie en zelfmoord

 dreigen ze slachtoffer te worden van 
verwaarlozing, misbruik en uitbuiting 

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 altijd eerst intensief aan 
de slag met gezinnen in kwetsbare situaties, en proberen we samen positieve 
verandering te brengen.

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 liefdevolle zorg van volwassenen.

Bouwen aan de zelfredzaamheid van jongvolwassenen
We helpen jongvolwassenen op weg tot ze sterk genoeg zijn om op eigen benen 
te staan. We begeleiden hen met het verwerven van de nodige vaardigheden om 
een zelfstandig leven op te bouwen en een eigen toekomstproject te realiseren.

Samen met overheden en diverse partners naar 
een duurzame verbetering van de zorg
Naast ons terreinwerk zetten we onze expertise de laatste jaren ook steeds 
meer in om samen met overheden en diverse partners de zorg rond families en 
kinderen in kwetsbare situaties structureel te verbeteren.

1

2

33

4

Bron: “The Care Effect: Why no child should grow up alone”, 

SOS Children’s Villages International, November 2017
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Een ontwikkelings-
traject voor

10 minderjarige
vluchtelingen

Kleinschalige,
familiale opvang

voor
6 0-3-jarigen

Intensieve
versterking van
18 families

Een warme
thuis voor

39 kinderenEen pad naar
zelfstandigheid voor

10 jong-
volwassenen

We willen jaarlijks 
duizenden nieuwe 

opvoeders inspireren tot 
professionele zorg 

vanuit het hart.

We vechten voor het 
recht van broers en 

zussen om samen op 
te groeien. 

We bouwen aan de 
kracht van en erkenning 

voor de ouder-kind 
relatie.

We werken samen met 
de Stad Leuven aan 
een modelstad voor 

integratie.

We zijn klaar om dit type 
opvang beschikbaar te 
maken voor een veel 

grotere groep kinderen.

Terrein-
werk

Duurzaam
beleidswerk

5
landen

5
projecten

11.000
kinderen

Families versterkt
voor

7.097
kinderen

Kwaliteitsvol
onderwijs aan

1.151
kinderen

jaarlijks

13.200
medische zorgen

Een warme en
veilige thuis voor

2.762
kinderen

in het buitenland

Onze impact 
vanuit SOS Kinderdorpen België

in België©
 Joel Sheakoski
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Onze 
beleidsprojecten
in België

Introductie van professionele 
zorgouders in de jeugdhulp
Professionele zorgouders zijn mensen die op zelfstandige 
basis voor twee tot vier kinderen zorgen, gewoon bij hen 
thuis, 24 uur op 24, 7 dagen op 7. Bijvoorbeeld onze  
Simba-ouders. We hopen dat dit nieuw type opvang breed 
in de jeugdhulp ingang kan vinden, om beter tegemoet te 
komen aan de noden van een specifieke groep kinderen.

Professionele nabijheid:  
inspireren tot professionele  
zorg vanuit het hart 
Veel jongeren en hulpverleners in de jeugdhulp verlangen 
naar een gelijkwaardige en warme onderlinge relatie. 
We willen samen met hen het concept ‘professionele 
nabijheid’ vormgeven en samen met de hogescholen 
werken aan een opleiding waarbij deze zorghouding de 
standaard wordt.

Investeren in de band 
tussen broers en zussen bij 
uithuisplaatsing
Uit onze peiling bij 97 jongeren met een jeugdhulp ervaring 
in Vlaanderen, bleek dat 8 op 10 onder hen niet samen 
opgroeide met één of meerdere broers of zussen, een 
bevestiging van ons vermoeden vanop het terrein. Als er 
geen gegronde reden is tot scheiding, willen we dat broers 
en zussen bij uithuisplaatsing samen kunnen opgroeien, 
omdat die unieke band belangrijk is voor hun ontwikkeling 
en er veel draagkracht in schuilt.

Onze voortgang in 2019 Onze voortgang in 2019 Onze voortgang in 2019

 We verzekerden het arbeidsstatuut van onze  
Simbaouders. Een belangrijke stap, want zo kunnen 
onze Simba-ouders er nu 24 op 24, 7 op 7 zijn voor de 
kinderen in hun zorg.

 We kregen met ons pilootproject Simbahuizen een 
plek in het Vlaams Regeerakkoord 2019  2024 en in 
de beleidsnota van de bevoegde Vlaamse minister, 
waardoor het inzetten van professionele zorgouders 
ook een prioriteit van het beleid wordt.

Om echt van impact te spreken, is het nog wat vroeg. 
Maar we kunnen wel al zeggen dat we:

 veel geluisterd hebben naar jongeren met een ervaring 
in de jeugdhulp en deskundigen;

 de gesprekken met een eerste hogeschool opstartten 
om professionele nabijheid structureel een plaats te 
geven in hun opleiding;

 ons actieplan aan het agentschap Opgroeien 
presenteerden, waarmee we nu verder uitzoeken hoe 
dit werk past in een breder verhaal van streven naar 
een warme, nabije jeugdhulp.

 We deden een peiling bij jongeren met een 
jeugdhulpervaring in Vlaanderen om beter zicht te 
krijgen op het aantal jongeren dat zonder broers of 
zussen opgroeit.

 We brachten op Kinderrechtendag sterke 
getuigenissen van jongeren in de media 
en kregen het thema met de steun van het 
Kinderrechtencommissariaat op de agenda van het 
Vlaams Parlement.

 In het Federaal Parlement werd een wetsvoorstel 
ingediend dat het recht introduceert voor broers en 
zussen om niet gescheiden te worden. In het voorstel 
baseren de indieners zich onder andere op ons 
voorbereidend werk.

We hechten veel belang aan de participatie van kinderen en 
jongeren, daarom toetsen we ons werk altijd af bij onze doelgroep 
en werken we regelmatig samen met Cachet vzw, dé referentie 
voor de stem van jongeren met een ervaring in de jeugdhulp.
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Deze projecten zijn georganiseerd met de steun van en in samenwerking met:

© Olivier Anbergen

Opvanghuis Hejmo

De Simbahuizen

SOS Kinderdorp Chantevent

De Simbahuizen SOS Kinderdorp  
Chantevent

Opvanghuis  
Hejmo

Impact in 2019 Impact in 2019 Impact in 2019

 We lanceerden het pilootproject waarbinnen we 
een warme thuis bieden aan 6 kinderen van  
0 tot 3 jaar.

 We bieden intensieve begeleiding aan 3 gezinnen.

 2 van de kinderen, broer en zus, konden 
intussen terug naar huis.

 De evaluatiefase is volop aan de gang, zodat dit model 
van opvang straks beschikbaar wordt voor veel meer 
jonge kinderen.

 39 kinderen die niet meer bij hun ouders kunnen 
opgroeien, vinden bij ons een veilige en kansrijke plek. 
We stimuleren hen in hun ontwikkeling, helpen ze 
bij de uitbouw van een sociaal netwerk en blijven ze 
verbinden met hun ouders.

 We begeleiden 15 gezinnen zodat hun kinderen 
straks kunnen opgroeien in een sterker gezin.

 We bouwen aan een eigen toekomstproject 
met 10 jongvolwassenen en blijven onze ‘anciens’ 
verder opvolgen, tot ze volledig op eigen benen staan.

 We bieden een veilige omgeving en een 
ontwikkelings traject op maat aan 10 niet-
begeleide minderjarigen met een migratie-
achtergrond.

 4 jongeren groeien op met hun broer of zus.

 3 jongeren zijn inmiddels herenigd met hun familie.

Focuspunten Focuspunten Focuspunten

We introduceren een nieuwe vorm van 
kleinschalige en familiale opvang voor jonge 
kinderen die tijdelijk niet meer bij hun ouders 
kunnen opgroeien. Onze Simba-ouders bieden 
24 op 24, 7 op 7 een warme thuis aan deze 
kinderen, in hun eigen gezin, met een focus op de 
ontwikkeling en veilige hechting van de kinderen. 
 
De aanpak binnen de Simbahuizen is volledig 
georiënteerd op gezinshereniging. We versterken 
de relatie tussen de biologische ouders en hun 
kinderen, en zorgen ervoor dat broers en zussen 
samen kunnen blijven.

We dragen bij aan de groei en ontwikkeling van 
kinderen in de jeugdhulp en werken aan een warme 
en vertrouwde relatie met hun begeleiders.
 
We zetten in op het behoud van familiale banden, 
in het bijzonder met broers en zussen. Zo hebben 
de kinderen en jongeren ook later een sterk 
ondersteunend netwerk om op terug te vallen.

We bouwen aan een veilige, betrouwbare en 
voorspelbare relatie met de jongeren die we 
opvangen. We ondersteunen hen in hun integratie, 
ontwikkeling, veerkracht en welbevinden. En we 
helpen hen op weg om hun eigen levensprojecten 
te realiseren.
 
We hebben bijzondere aandacht voor de familiale 
banden van deze jongeren, ook al bevinden familie, 
broers of zussen zich soms ver weg.

Onze projecten
in België
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Onze projecten
in het buitenland

Strijd tegen kinderarbeid in 
Fatick, Senegal

Het SOS Moeder en 
kindhospitaal  
in Kara, Togo

Impact in 2019 Impact in 2019

 We reïntegreerden 278 kinderen in formeel 
onderwijs.

 We verbeterden de levens omstandigheden van 
231 kinderen.

 We zorgden dat 417 kinderen hun 
identiteitsdocumenten kregen, zodat ze hun rechten 
konden afdwingen.

 We ondersteunden 230 families met het verwerven 
van een duurzame bron van inkomsten.

 We zorgden er mee voor dat 1.100 moeders in alle 
veiligheid konden bevallen.

 We werken samen met 50 SOS medewerkers om 
de best mogelijke gezondheidszorg te garanderen.

 We voerden 13.200 medische consultaties uit.

Focuspunten Focuspunten

We bouwen een duurzaam ondersteuningsnetwerk rond 
families en kinderen in kwetsbare situaties. We zorgen 
ervoor dat de kinderen in Fatick veilig kunnen opgroeien 
met respect voor hun fundamentele rechten. Samen met 
de gemeenschap waken we erover dat deze kinderen 
toegang hebben tot basishygiëne, voldoende eten en 
onderwijs, en dat ze niet gedwongen zijn tot kinderarbeid 
om te overleven.

Met onze medische en gynaecologische expertise voor 
(toekomstige) moeders en hun jonge kinderen reduceren 
we de kindersterfte en waken we over de goede fysieke en 
mentale ontwikkeling van pasgeboren kinderen.
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Noodhulp  
in Tartous, Syrië

Ŝanĝo: versterking van gezinnen 
en gemeenschappen,  
Burundi en DR Congo

De SOS projecten in Kinshasa,  
DR Congo

Impact in 2019 Impact in 2019 Impact in 2019

 We bieden tijdelijk een veilige thuis aan 
150 kinderen, terwijl we hen proberen te herenigen 
met hun familie of op zoek gaan naar een andere 
duurzame oplossing.

 We voorzien voor 2.700 kinderen psychologische 
ondersteuning en recreatieve activiteiten in onze 
kindvriendelijke ruimte.

 We versterken 61 gezinnen in kwetsbare 
situaties zodat zij kunnen voldoen aan de 
basisnoden van hun kinderen.

 We ondersteunen 2.109 families zodat ze kunnen 
tegemoetkomen aan de essentiële noden van hun 
kinderen.

 We helpen de basisrechten van 6.268 kinderen te 
bevorderen en te beschermen.

 We bouwen met 39 gemeen schappen aan een 
sociaal ondersteuningsnetwerk voor gezinnen in de 
meeste kwetsbare situaties.

 We geven 149 jongeren in ons kinderdorp de kans 
om op te groeien met de zorg en liefde van een familie.

 We integreerden 4 SOS families in het hart van de 
lokale gemeenschap van Kinshasa.

 We geven 324 kinderen toegang tot 
kwaliteitsonderwijs.

Focuspunten Focuspunten Focuspunten

We vangen kinderen op die door de crisissituatie niet 
langer kunnen opgroeien binnen hun familie. We bieden 
hen een veilige omgeving waar ze zich ten volle kunnen 
ontplooien.

We ontwikkelen een ondersteunend netwerk voor 
gezinnen, met de hulp van gemeenschappen en 
lokale autoriteiten. Zo zorgen we voor een blijvende 
impact op het leven van families in moeilijkheden. 
We ondersteunen ook gezinnen bij het opzetten van 
een duurzame economische activiteit. Het resultaat is 
een solidariteitsbeweging die de zorg voor kinderen, 
evenwichtige voeding en toegang tot onderwijs na ons 
vertrek garandeert.

We bieden de kinderen een veilige en warme thuis, met 
de kwaliteitsvolle en professionele zorg van betrouwbare 
volwassenen. We zorgen dat de kinderen toegang hebben 
tot kwaliteitsonderwijs, zodat ze een mooie toekomst 
kunnen opbouwen. Zo krijgen ze kansen om uit te groeien 
tot sterke volwassenen met een positieve bijdrage aan 
de samenleving.

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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Integriteit 

Kwaliteitslabels 
en erkenningen

Kwaliteit

We streven naar projecten van hoogstaande kwaliteit die 
het belang van het kind voorop stellen. Doelstelling is een 
duurzame en positieve impact op de gemeenschappen, 
families en kinderen waarmee we werken.

 We werken in lijn met internationale kinderrechten 
en de VN Richtlijnen rond Alternatieve Zorg voor 
Kinderen.

 We voeren onze projecten uit met mensen van het 
land zelf, die de lokale inwoners en cultuur perfect 
aanvoelen.

 We leggen de nadruk op participatie en 
emancipatie van de lokale gemeenschap, families 
en kinderen in onze projecten. 

 We organiseren slimme partnerships met 
overheden, organisaties en bedrijfspartners met 
het oog op duurzame impact.  

 We werken resultaatgericht, met heldere 
doelstellingen, slimme indicatoren en  
'Results-Based Management' als basis. 

 We zorgen voor een continue evaluatie, intern of 
uitgevoerd door onafhankelijke experten. 

 We bouwen actief mee aan de Duurzame 
Ontwikkelingsdoelstellingen 2030. Dat 
betekent onder meer: het terugdringen van 
armoede, het wegwerken van ongelijkheid en 
de klimaatsverandering een halt toeroepen.

Onze bijdrage aan  
de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen

We waken erover dat we doorheen onze acties trouw 
blijven aan onze waarden en op geen enkel moment een 
negatieve impact hebben op kinderen, volwassenen of 
gemeenschappen.

 We garanderen de veiligheid van kinderen. 
We bouwen continu aan een klimaat waarin 
geweld tegen kinderen onwaarschijnlijk en 
onaanvaardbaar is, zowel in België als wereldwijd.

 We blijven trouw aan onze kernwaarden. 
Eerlijkheid, betrouwbaarheid, toewijding en 
daadkracht vormen de kern van ons werk en leiden 
onze acties.

 We promoten gendergelijkheid. Zowel naar 
onze doelgroep toe, via onze projecten op het 
terrein, als in onze organisatie is dit een belangrijk 
transversaal thema.

Transparantie is voor ons een kwestie van respect 
tegenover alle mensen en organisaties die ons 
ondersteunen. 

 We garanderen open en transparante 
rekeningen. We publiceren ieder jaar 
onze rekeningen. Deze worden grondig 
gecontroleerd door een bedrijfsrevisor en 
de FOD Financiën. 

 We werven fondsen op een ethische en 
transparante manier. We handelen daarbij in 
lijn met de Ethische Code en het Handvest 
voor Directe Dialoog zoals opgesteld door de 
Vereniging voor Ethiek in de Fondsenwerving.

 We vertrekken vanuit een krachtig en positief 
kindbeeld en gebruiken kinderen niet om 
medelijden op te wekken.

 We werken met een  raad van bestuur die 
uitsluitend uit vrijwilligers bestaat.

 We verzekeren een eerlijk loon voor onze 
werknemers. Een loon dat past bij een 
goed doel en gemiddeld lager ligt dan in de 
bedrijfswereld.

 We zijn erkend door het ministerie van 
Financiën, en mogen daardoor fiscale attesten 
uitreiken en schenkingen en legaten ontvangen.

Transparantie 

—>
Raadpleeg al onze beleids-
documenten op onze website  
www.sos-kinderdorpen.be  
of bestel ze via   
welcome@sos-kinderdorpen.be
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Uitgaven en 
investeringen

2019

Beleids- en sensibiliseringsprojecten
938.908€ 
[9%] 

Projecten 
in België
4.176.599€
[41%]

Projecten
 wereldwijd

3.139.668 €
[31 %]

Fondsenwerving
1.187.162€

[12%]

Werkingskosten en financiële kosten
713.111€

[7%]

Peter- en meterschappen
1.894.997€
[18%] 

Eenmalige giften
1.084.100€ 
[10%]

Recurrente giften
1.241.067€ 
[12%]

Partners
687.575€

[7%]

Legaten
994.406€ 
[9%]

Subsidies
4.384.636€

[41%]

Andere
333.989€

[3%]

Inkomsten
2019

Evolutie van investering  
in projecten 

Cijfers

“Van elke euro die we uitgeven gaat 81%  
rechtstreeks naar onze projecten”
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INKOMSTEN 2018 2019

Fondsenwerving

Privégiften

Peterschappen 1.712.449 1.894.997

Mailings / magazines / online 1.002.476 861.351

Legaten 1.205.529 994.406

Recurrente giften 1.140.327 1.241.067

Major gifts 377.510 222.749

Evenementen 0 138.205

Totaal privégiften 5.438.292 5.352.776

Giften van partners 724.699 687.575

Totaal fondsenwerving 6.162.991 6.040.350

Andere inkomsten 215.860 191.512

Subsidies en andere

België 2.938.106 3.209.472

Internationaal 1.652.981 1.175.164

Totaal subsidies en andere 4.591.087 4.384.636

Financiële inkomsten 332 4.273

Totaal inkomsten 10.970.270 10.620.770

KOSTEN 2018 2019

Financiering van projecten -8.690.437 -8.255.175

Fondsenwerving -789.425 -1.187.162

Werkingskosten -815.591 -696.843

Financiële kosten -15.558 -16.268

Totaal kosten 10.311.010 10.155.449

Boni / Mali 659.260 465.322

Resultatenrekening Financiering van projecten Balans

België 2018 2019

Chantevent en l'Olivier 3.224.400 3.160.088

Simbahuis 607.351 374.264

Hejmo 589.743 612.247

Sensibilisering en advocacy 350.286 938.908

Andere 21.658 30.000

Totaal in België 4.793.438 5.115.507

Buitenland 2018 2019

Peterschappen 1.203.383 1.194.182

DR Congo 976.723 614.607

Syrië 524.931 504.840

Senegal - Mali 457.429 -

Senegal 122.676 134.576

Burundi 441.177 555.886

Togo 40.813 43.855

Andere 129.867 91.722

Totaal in het buitenland 3.896.998 3.139.668

Totaal 8.690.437 8.255.175.

Actief 2018 2019

Immateriële vaste activa 510.062 320.311

Materiële vaste activa 1.849.209 2.004.777

Financiële vaste activa 1.500 1.504

Vorderingen op meer dan 1 jaar - -

Vorderingen op ten hoogste 1 jaar 1.795.863 1.860.597

Liquide middelen 2.704.232 3.117.766

Overlopende rekeningen 54.050 204.774

Totaal 6.914.917 7.509.729

Passief 2018 2019

Verenigingsvermogen 934.701 934.701

Overgedragen resultaat 2.677.169 3.142.490

Kapitaalsubsidies 33.944 30.172

Voorzieningen 101.866 26.193

Schulden op ten hoogste 1 jaar 1.848.790 2.126.799

Overlopende rekeningen 1.318.447 1.249.373

Totaal 6.914.917 7.509.729

SOS Kinderdorpen België vzw
Munthofstraat 40/1CD  
1060 Brussel 
T 02 538 57 38 – F 02 537 31 31 
welcome@sos-kinderdorpen.be 
www.sos-kinderdorpen.be
www.facebook.com/
SOSKinderdorpenBE

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

Leden van de Raad van Bestuur van SOS Kinderdorpen België vzw op 18/06/2020
Voorzitter: Bruno van Lierde | Vicevoorzitter: Piet Dejonghe 
Effectieve Leden: Thomas Boes (vanaf 18/06/2020), Filiep Deforche, Yvan de Launoit, Paul Leyman, 
Vanessa Lippens (vanaf 18/06/2020), Jean- Pierre Marchant, Olivier Schmitz (vanaf 18/06/2020), 
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, Nathalie Schots van Bogaert, Evelyne Titeca, Aernout van der Mersch 
(vanaf 18/06/2020), Kristina Ver Foley
Directrice: Hilde Boeykens
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Geen impact  
zonder een sterk 
netwerk van 
partners

It takes a village to raise a child. 
De steun van ons netwerk van 
partners is dan ook van onschatbare 
waarde. Samen creëerden we een 
positieve impact op de levens van 
duizenden kinderen en hun families.

Daarom een dikke dankjewel aan 
iedereen die dit mee mogelijk 
maakt: donateurs, ambassadeurs, 
peters en meters, de mensen die 
SOS Kinderdorpen een plek gaven 
in hun testament, vrijwilligers, 
bedrijven en fondsen…

Samen   maken we écht het verschil

 
Ambassadeurs

Partner
bedrijven

Stichtingen  
en fondsen

Institutionele 
partners

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

Ackermans & van Haaren | Action | 
Allen & Overy | Alphabet | Boston 
Consulting Group  | Bosta Paper 
Show | Bricks & Leisure | Brussels 
Airport | Carrefour | CEWE | CUBZZ | 
ENGIE Electrabel | Goodman | 
Groep Huyzentruyt | IP Belgium | 
Jonckers  | Kia Motors Belgium | 
Marriott Hotels | Mercedes-Benz | 
Mustela | Pareto | Radisson Hotels | 
Sofidel | SWIFT | Total Safety | 
Wienerberger

The Bennink Foundation | 
Fondation Claude 
Beckers | Fondation Périer-
D’Ieteren |Fonds Jean Praet | 
Futur 21 | Kiwanis | Koning 
Boudewijnstichting | Nationale 
Loterij | Österreichische Vereinigung 
in Belgien | Sense Foundation

AGAJ - Administration générale 
de l'aide à la jeunesse (Fédération 
Wallonie-Bruxelles) | agentschap 
Opgroeien (Vlaamse overheid) | 
DGD - Directie-Generaal 
Ontwikkelingssamenwerking en 
Humanitaire Hulp | Europese Unie | 
Fedasil | WBI - Wallonie-Bruxelles 
International

En een 
dikke 
dankjewel 
aan onze 
30.000 
donateurs, 
groot en 
klein!
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Dit alles  
is enkel mogelijk 
met jullie steun. 
Bedankt! 

SOS Kinderdorpen België vzw
Munthofstraat 40/1CD - 1060 Brussel
IBAN: BE17 3100 4034 5521
BIC: BBRUBEBB
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Foto’s: Archief SOS, Olivier Anbergen, Stephanie Fraikin en Joel Sheakoski • Vormgeving: www.magelaan.be • Druk : Zquadra
Sur simple demande ce rapport annuel est aussi disponible en français.


