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SOS Children's
Villages
International
in cijfers

Kinderen helpen om sterk op te groeien
Met de liefdevolle zorg van een familie, kunnen kinderen sterk opgroeien. En dat
heeft blijvende positieve impact, voor hun eigen toekomst, de volgende generatie
én de hele samenleving.
SOS Kinderdorpen bouwt aan een wereld waar elk kind kan opgroeien in een
liefdevolle familie. Want familie is de plek voor ontwikkeling en herstel van
kinderen. Daar vinden ze liefde, veiligheid en respect die ze nodig hebben om
gezond groot te worden.

SOS Kinderdorpen België maakt deel uit van de federatie SOS Children’s
Villages International. Met de expertise van onze 39 740 medewerkers
vormen we een wereldwijd netwerk voor de opvang en begeleiding van
kinderen en families. De cijfers hieronder reflecteren het bereik van deze
internationale federatie.
opvang aan
65 600
kinderen

Ook in België organiseren we opvang en begeleiding voor kinderen en families
in moeilijke situaties.
In 2020 konden we samen met ons sterk netwerk van partners blijven investeren
in onze projecten, in België en wereldwijd. In onze Simbahuizen, opvanghuis
Hejmo, SOS Kinderdorp Chantevent en onze internationale projecten stellen we
hoge eisen aan de veiligheid van kinderen en de kwaliteit van onze zorg. Vanuit
onze terreinervaring bouwen we kennis op, die we delen met onze partners en de
hele sector. Zo zorgen we voor duurzame positieve impact in de samenleving.

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

78 000
families

versterkt

in

pleiten voor
kwaliteitsvolle
jeugdhulp in

137

landen
naar school
92
landen

198 600
kinderen

240 000
mensen

60 700
mensen

noodhulp geboden

verzorgd in onze
medische centra
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2 845
projecten
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Onze visie
en missie

Kinderen
helpen om sterk
op te groeien

1 kind op 10 in de wereld groeit op
zonder liefdevolle zorg van een familie.
1 op 25 in België.
Een vicieuze cirkel

Wij bouwen aan een wereld waarin ieder kind sterk opgroeit.
Met respect voor hun kinderrechten en met de liefdevolle
zorg van een familie. Een familie waar ze liefde, veiligheid,
respect en betrouwbare volwassenen vinden. Want dat hebben
kinderen nodig om sterk op te groeien.

Kinderen die opgroeien zonder de liefdevolle zorg van een
familie riskeren…

Onze aanpak?

het minder goed te doen op school
minder sterk te staan in sociale relaties
minder veerkracht en weerbaarheid op te bouwen
een groter risico op gezondheidsproblemen
kwetsbaarder te zijn voor verslavingen en depressie
een groter risico te lopen op zelfdoding
En die risico’s kunnen zich doorzetten naar de volgende
generatie.

We versterken families en gemeenschappen, zodat hun
kinderen sterk kunnen opgroeien.
We bieden kleinschalige, familiale opvang aan kinderen die
(tijdelijk) niet thuis kunnen opgroeien.
We bewaken de veilige hechting en ontwikkeling van de
allerjongsten, tijdens hun eerste duizend dagen.
We ondersteunen jongvolwassenen om een zelfstandig
leven op te bouwen.

Die vicieuze cirkel
willen wij doorbreken
Wanneer kinderen opgroeien met liefde, veiligheid
en respect, omringd door betrouwbare volwassenen,
worden ze gesteund bij uitdagingen en krijgen
ze kansen om relaties, vaardigheden en een sociaal
netwerk te ontwikkelen. Vanuit die stevige basis
kunnen ze op hun beurt op een positieve manier
bijdragen aan de samenleving. Dat noemen we

het "Care Effect".

We houden broers en zussen zoveel mogelijk
samen.
We werken samen met relevante actoren aan
structurele verandering voor kinderen in onze
doelgroep.
"'Ik wil verdomme sterk opgroeien', het ging bij mij door merg en
been, omdat ik wéét hoe het voelt om al op jonge leeftijd niet zeker
te zijn of je daar wel de kans toe zal hebben. Ik mocht uiteindelijk
mijn twee pollekes kussen, maar ik besef maar al te goed dat dat
voor het gros van de kinderen die in dezelfde situatie als de mijne
moeten opgroeien niet het geval is. SOS Kinderdorpen wil de stem van die kinderen
met een nieuwe campagne hoorbaar maken. Dat is waarom die zo belangrijk is."
(Jolien Meremans, journaliste)
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Bron: “The Care Effect: Why no child should grow up alone”,
SOS Children’s Villages International, november 2017
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Kwaliteit en
integriteit
in onze projecten
Drie prioriteiten voor de veiligheid van kinderen
Het is onze verantwoordelijkheid om omstandigheden te creëren waarin kinderen
veilig kunnen opgroeien. In onze projecten willen we daarom beantwoorden aan de
hoogste standaard qua kwaliteit en integriteit. Om kinderen maximaal te beschermen
tegen elke vorm van geweld, zetten we met prioriteit in op drie focuspunten:

Trauma-sensitieve
zorg voor kinderen
In 2020 startten we samen met
de Europese Unie en 6 andere
lidorganisaties van SOS
Children's Villages International
het project ‘Een veilige plek om
groot te worden: plaats geven
aan trauma-sensitieve zorg
voor kinderen’, één van onze
initiatieven om de kwaliteit
van onze zorg te versterken.
Het project wil zowel onze
eigen projecten als de bredere
jeugdhulpsector inspireren tot
een grotere gevoeligheid voor
traumatische ervaringen bij
kinderen en jongeren, die ze
vaak tot laat in het volwassen
leven met zich meedragen.
Met als doel dat eventuele
trauma’s de nodige aandacht
krijgen in de dagelijkse
begeleiding en kinderen zich
ondersteund voelen in het
verwerken ervan.

Medegefinancierd door
het programma Rechten,
gelijkheid en burgerschap
van de Europese Unie
(2014-2020)
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Een cultuur
van vertrouwen

Een doorleefd
en participatief
veiligheidsbeleid

Kwaliteitsvolle
zorg en
begeleiding

We bouwen aan een open cultuur
van vertrouwen en transparantie,
waarin kinderen en andere mensen
in en rond onze projecten geen
drempels ervaren om vermoedens,
waarnemingen of gebeurtenissen
van geweld te bespreken.

We ontwikkelden een veiligheids
beleid (‘Onze veiligheidsgarantie
voor kinderen’) waarin we
gedetailleerd vastleggen hoe we
omgaan met (vermoedens van)
geweld. Dat beleid hebben op zich
is niet voldoende. Het moet ook
gekend en geleefd worden doorheen
onze hele organisatie. Zodat
mensen die een vermoeden hebben
van geweld, getuige waren of zelf
slachtoffer werden, weten wat ze
kunnen doen en durven om die stap
te zetten.

In ons werk worden we gecon
fronteerd met kinderen die geweld
en verwaarlozing meemaakten.
We waken erover dat geweld zich
niet verderzet, niet bij ons en niet in
de bredere context van de kinderen.

Die cultuur van vertrouwen willen
we ook in 2021 doorheen onze
organisatie verder ontwikkelen. Met
ons kindveiligheidsrapport brengen
we onze voortgang en incidenten in
België in kaart. Ook SOS Children’s
Villages International publiceert
jaarlijks haar ‘Child Safeguarding
Annual report’.

In de loop van 2021 updaten we
dit veiligheidsbeleid en blijft ook
de verdere implementatie ervan
prioriteit.

Door te investeren in de kwaliteit
van onze zorg, kunnen we
kinderen sterk laten opgroeien
en families op de best mogelijke
manier ondersteunen. We streven
voortdurend naar hoogstaande
kwaliteit in onze zorg:

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.
We leggen de nadruk op participatie en emancipatie van lokale
gemeenschappen, families en kinderen in onze projecten.
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 organiseren sterke partnerships met overheden, organisaties
en bedrijfspartners met het oog op duurzame impact.
We werken aan de implementatie van het Charter Integriteit,
dat we samen met de Belgische sector van ontwikkelings
samenwerking ondertekenden. Ontdek hoe we ons engageren
rond het thema integriteit op
https://www.sos-kinderdorpen.be/integriteit.
We bouwen actief mee aan de Duurzame Ontwikkelings
doelstellingen 2030.
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Onze projecten
in België

We bouwen aan een warme en familiale
omgeving voor kinderen in onze drie
projecten in Leuven, Marche-en-Famenne
en Vlaams- Brabant.

Opvanghuis Hejmo

SOS Kinderdorp Chantevent

De Simbahuizen

LEUVEN

MARCHE-EN-FAMENNE

VLAAMS-BRABANT

Onze impact in 2020

Onze impact in 2020

Onze impact in 2020

We bieden niet-begeleide jongeren met een migratieachtergrond veilige en familiale opvang. We begeleiden
hen op maat en werken nauw samen met verschillende
partners om deze jongeren de meest passende zorg te
bieden, met aandacht voor hun persoonlijke geschiedenis
en noden. Ons doel is om de jongeren de kans te geven
hun talenten, veerkracht, onafhankelijkheid en sociaal
netwerk te ontwikkelen, zodat zij straks op eigen benen
kunnen staan om hun leven verder op te bouwen.

We bieden 10 jongeren warme zorg op maat.
4 broers en zussen groeien samen op, waaronder
2 broers die werden herenigd in 2020.
We ondersteunen 2 jongeren bij de hereniging met hun
gezin.
2 jongeren zetten met onze ondersteuning de grote
stap naar een zelfstandig leven.

“In Hejmo vond ik de
kracht om in mezelf te
geloven. Mijn begeleider
Ahmed heeft me
geholpen om grote
stappen te zetten.”

We bieden warme opvang en begeleiding aan kinderen
en jongeren die tijdelijk of voor een lange periode niet bij
hun ouders kunnen wonen. In het kinderdorp groeien ze
op omringd door stabiele, beschikbare, professionele,
zorgzame volwassenen, die zich 100% inzetten voor het
welzijn en de ontwikkeling van de kinderen.

Onze Simbahuizen zijn een nieuwe vorm van opvang voor
jonge kinderen tussen nul en drie jaar, en hun broertjes
en zusjes tot zes jaar, die tijdelijk niet bij hun ouders
kunnen opgroeien. Simba-ouders zijn professionele
zorgouders die op zelfstandige basis en met een stevige
pedagogische bagage voor twee tot vier kinderen
zorgen, gewoon bij hen thuis, 24 uur op 24, 7 dagen op 7.
Via intensieve samenwerking helpen we de ouders om
hun situatie te verbeteren, zodat de kinderen veilig kunnen
terugkeren naar huis.

We verwelkomen 36 kinderen in een veilige,
kleinschalige en warme omgeving.

Onze 4 Simba-ouders vangen 11 kinderen op bij hen
thuis.

31 kinderen groeien samen met hun broers en zussen
op in ons kinderdorp.

9 jonge kinderen kunnen samen opgroeien met hun
broers en zussen.

We bereiden 17 jongvolwassenen voor op zelfstandig
wonen via (semi-)zelfstandig verblijf.

We helpen 6 families om samen opnieuw een veilige
thuis voor hun kinderen te bouwen.

We zorgen er mee voor dat 46 kinderen bij hun ouders
kunnen blijven wonen, door hun 19 families mee te
ondersteunen.

(jongere uit ons
opvanghuis Hejmo)
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Deze projecten zijn georganiseerd met de steun van en in samenwerking met:
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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.

Broers en zussen samenhouden
Nog te vaak worden broers en
zussen van elkaar gescheiden
als ze in de jeugdhulp worden
geplaatst. Daar willen wij,
met alle relevante actoren,
verandering in brengen.

8 op 10 kinderen in onze projecten groeien samen op met
broer of zus.
We verwelkomden in 2020 twee ‘fratries’ van 4 in ons
SOS Kinderdorp Chantevent.
Uit onze terreinervaring weten we hoe belangrijk de band
is tussen broers en zussen. Zeker bij een ingrijpende
gebeurtenis zoals een uithuisplaatsing. Broers en zussen
hebben de langstdurende familieband, zijn belangrijke
steunpilaren voor elkaar en vormen de start van een
sociaal netwerk.

In mei 2021 keurde ons federaal parlement een
wetsvoorstel goed dat broers en zussen het recht geeft
om niet gescheiden te worden. Een mijlpaal! Twee
jaar lang hebben we hiervoor geijverd, samen met
Kinderrechtencommissariaat en vele anderen.

Onze acties in 2020

Kleinschalige, familiale zorg heeft zijn plek veroverd
in het debat rond de toekomst van onze jeugdhulp. In
Vlaanderen is de uitrol van professionele zorgouders
officieel ingezet: de Vlaamse Overheid werkt een kader uit
om dit nieuw model breed beschikbaar te maken.

Onze acties in 2020

We brengen op Kinderrechtendag getuigenissen van
gescheiden broers en zussen in de media.
We lobbyen achter de schermen met parlements
leden en kabinetten voor een sterke wettekst.
Parlementsleden in het Vlaams Parlement en het
Parlement van de Franse Gemeenschap bevragen
de bevoegde ministers rond broers en zussen naar
aanleiding van onze mediacampagne.

Introductie professionele zorgouders
We willen samen met de
sector evolueren naar meer
kleinschalige en familiale
zorg, om beter te
kunnen inspelen

11 kinderen groeien sterk op bij onze 4 Simba-ouders.
In onze Simbahuizen, onze invulling van gezinshuizen,
bieden Simba-ouders kleinschalige familiale zorg,
zodat de ontwikkeling van de kinderen opnieuw alle
kansen krijgt.

op de noden van
kinderen en hun
gezinnen.

“Het idee van een warme thuis en kleinschalige zorg vind ik heel belangrijk. Die
insteek zag ik ook bij SOS Kinderdorpen. Bovendien staat bij SOS Kinderdorpen ook
het belang om met broers en zussen op te groeien centraal. Wij zijn een heel grote
verdediger van het principe om broers en zussen samen te plaatsen."
(Kinderrechtencommissaris Caroline Vrijens)
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De Vlaamse Regering engageert zich in haar beleidsen begrotingstoelichting Welzijn voor een brede
introductie van kleinschalige gezinsgerichte opvang,
met ons pilootproject Simbahuizen als basis.
Vlaams parlementsleden bevragen de bevoegde
minister naar aanleiding van de verlenging van ons
pilootproject Simbahuizen.
Eén van onze Simba-ouders getuigt in een straffe
televisiereportage over de Simbahuizen.

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

© Nationale Loterij
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Onze projecten
in de wereld

"Meermaals kon ik
vaststellen hoe het team
van SOS Kinderdorpen
haar acties op zeer
kwaliteitsvolle manier
beheert en steeds bereid
is om goede praktijken en
ervaringen met de sector
te delen."
(Raphaël Maldague,

Verbetering van de zorg voor
talibékinderen in Fatick

Het SOS Moeder- en
kindhospitaal in Kara

SENEGAL

TOGO

Talibés zijn leerlingen die opgroeien in een traditioneel
religieus internaat dat vaak over weinig middelen beschikt.
We helpen hun families om inkomensgenererende
activiteiten op te zetten en steunen de leerkrachten van
het internaat en de gemeenschappen om samen de
levensomstandigheden van de kinderen duurzaam te
verbeteren. Lokale en regionale overheden moedigen we
aan om meer middelen te investeren in de bescherming
van kinderrechten. Oudere talibés helpen we om hun
weg te vinden op de arbeidsmarkt, via opleidingen en
workshops.

Veel jonge kinderen in Togo kunnen van bij hun geboorte
niet gezond groeien, omdat ze geen toegang hebben
tot adequate gezondheidszorg. In ons Moeder- en
kindhospitaal in Kara bieden we zwangere vrouwen,
jonge moeders en hun baby's toegankelijke en
kwaliteitsvolle medische expertise. Duizenden families
geven hun kinderen op die manier de kans om gezond te
ontwikkelen.

Onze impact in 2020

Onze impact in 2020

directeur ACODEV)

We zorgen ervoor dat 114 kinderen in betere
omstandigheden kunnen opgroeien.

We organiseren kwaliteitsvolle medische consultaties
voor 11 203 mensen.

We helpen 17 jongeren hun professionele en sociale
vaardigheden te versterken om makkelijker hun weg te
vinden op de arbeidsmarkt.

We helpen 943 kinderen om in een gezonde en veilige
omgeving geboren te worden.

We helpen 20 plaatselijke organisaties en
verenigingen bij de organisatie van de dagelijkse zorg
voor talibés.

We voeren 1 501 pediatrische en neonatale
ziekenhuisopnames uit.
We versterken de vaardigheden rond
kinderbescherming bij 80 SOS medewerkers.
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We richten 4 kinderrechtenclubs op om jongeren
en families te sensibiliseren rond kinderrechten en
toegang tot onderwijs.
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Versterking van families
en gemeenschappen met
project Ŝanĝo

Het SOS Kinderdorp
in Kinshasa

DR CONGO EN BURUNDI

In onze SOS families bieden we kinderen liefdevolle,
veilige en professionele opvang en zorg op maat. We
zorgen ervoor dat ze kwaliteitsvol onderwijs kunnen
volgen. Om steeds beter in te spelen op de noden
van de kinderen en jongeren, blijven we investeren
in de ontwikkeling van het dorp: we stimuleren de
betrokkenheid van SOS kinderen en families in de lokale
gemeenschap, waar ze een ondersteunend netwerk
kunnen vinden om hen te helpen op te groeien tot sterke,
zelfredzame volwassenen.

Samen met lokale organisaties en overheden creëren
we een sterk ondersteuningsnetwerk voor families in
de gemeenschappen. We helpen individuele families
aan een duurzame bron van inkomsten, door hen te
ondersteunen bij de ontwikkeling van hun opvoedings- en
beroepsvaardigheden en bij het opzetten van hun eigen
inkomensgenererende activiteiten. Dankzij deze steun
kunnen zij hun kinderen zorg, onderwijs en een stabiele
thuis geven, en op hun beurt andere families in hun
gemeenschap ondersteunen.

Onze impact in 2020

Limpoba: samen sterke gemeenschappen
bouwen voor 800 kinderen in Kinshasa
In december 2020 startten we met het project Limpoba, ter ondersteuning van
families in de gemeente Kimbanseke, Kinshasa. Veel van deze families leven
in moeilijke socio-economische omstandigheden en beschikken niet over de
middelen om de zorg voor hun kinderen te waarborgen. We helpen deze families
en hun gemeenschappen om hun opvoedingsvaardigheden te
versterken, een duurzame bron van inkomsten
te creëren en samen een solidair netwerk
te vormen. Ons doel: samen bouwen
aan een veilige en liefdevolle thuis voor
800 kinderen.

DR CONGO

Onze impact in 2020

We helpen 2 089 families om hun
opvoedingsvaardigheden te versterken.

We bieden 111 kinderen een veilige thuis in
ons kinderdorp.

We maken 6 329 kinderen bewust van hun rechten
en moedigen hen aan om hun rechten te verdedigen.

39 kinderen en hun 4 SOS families wonen in het hart
van de gemeenschap van Kinshasa.

We moedigen 39 gemeenschappen aan om kinderen
en families in moeilijke situaties op een duurzame
manier te beschermen.

We werken intensief samen met de families van
3 kinderen, zodat de kinderen terug naar huis kunnen.

Twee nieuwe projecten in 2020
om kinderen en families te ondersteunen:

We helpen families in Beiroet om
sterker uit de crisis te komen
Op 4 augustus 2020 verwoestte een verschrikkelijke explosie de stad Beiroet in
Libanon.
Om families en kinderen te helpen hun
levens opnieuw op te bouwen, steunen we
noodhulpprojecten van SOS Kinderdorpen in
Libanon. In een kindvriendelijke ruimte bieden
onze SOS collega's in Libanon onderwijs,
psychosociale begeleiding en recreatieve
activiteiten. De teams zorgen ook voor
psychologische en financiële steun aan
families in moeilijkheden.
Op deze manier willen we 130 families
mee versterken en 400 kinderen helpen
om hun toekomst op te bouwen in een
veilige omgeving.

We bieden 319 jongeren toegang tot onderwijs.

©Alea Horst

We steunen de oprichting van 12 nieuwe spaar- en
kredietverenigingen, die families in de gemeenschap
helpen hun beroepsactiviteiten te ontwikkelen.

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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In België

Wereldwijd

staan. Wereldwijd zetten we alles op alles om te ondersteunen waar
de nood het hoogst was. Met één doel voor ogen: kinderen sterk laten
opgroeien in een warme en veilige thuis.

Hoe corona het leven een beetje ‘gewoner’ maakte
voor kinderen in de Jeugdhulp
In België groeien meer dan 16 000 kinderen en jongeren op in jeugdhulpvoorzieningen,
onder de dagelijkse zorg van hun begeleiders. Wat nemen zij mee uit de eerste lockdown?
In mei 2020 lanceerden we een bevraging bij 43 jongeren en 76 begeleiders over heel België.

Vijf hartverwarmende vaststellingen
1

70% van de bevraagde jongeren geeft aan dat de band
met de begeleiding even sterk is of zelfs sterker is
geworden.

2

Plots was er meer ruimte voor inspraak over regels en
structuur.

3

Nog maar eens bleek dat er sterke en veerkrachtige
jongeren verblijven in de Jeugdhulp.

4

7 begeleiders op 10 geven aan dat ze meer tijd en
ruimte hadden om op een fijne en ongedwongen
manier ‘gewoon’ samen te zijn met de jongeren.

5
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Er ontstond méér verbinding met de samenleving:
vrijwilligers zorgden voor een solidaire wafelbak,
Paaszoektochten, buitenactiviteiten voor de kinderen,
laptops…

4 extra begeleiders
kwamen het team van ons
SOS Kinderdorp Chantevent
versterken.
480 uren huiswerk
begeleiding werden gegeven
in ons opvanghuis Hejmo.
1 buitenspeeltuin,
schommel en boomhut, 35
bordspellen en 1 Netflixabonnement met meerdere
schermen zorgden voor
ontspanning en plezier in
ons kinderdorp.

10 528 mensen in onze
familieversterkende
programma’s in Nepal, Sri
Lanka, India, Bangladesh,
Vietnam, Filipijnen en
Indonesië ontvingen
voedselpakketten via
SOS teams.
In Manaus, een stad in
Brazilië zwaar getroffen
door het virus, biedden
onze teams steun aan
350 families in kwetsbare
situaties.

11 families konden in
speciaal ontworpen
buitenruimtes op bezoek
bij hun kinderen in het
kinderdorp.

In Syrië meldde een team
van dokters zich vrijwillig
aan om alle kinderen,
families en personeel in
onze SOS programma’s te
onderzoeken.

10 KUBB-avonden met in
totaal 34 bezoekers werden
georganiseerd in de tuin van
ons opvanghuis Hejmo.

In Marokko zetten onze
teams zich in om families
en kinderen te sensibiliseren
rond veiligheidsmaatregelen.

3 fietsen werden gebruikt
voor bezoekmomenten met
familie in buitenlucht in het
kinderdorp.

SOS Ecuador ging langs bij
families en kinderen van de
SOS familieversterkende
programma’s met
beschermingsmateriaal,
voedsel en informatie rond
veiligheidsmaatregelen.

9 725 maskers werden
voorzien om kinderen en
begeleiders in ons SOS
Kinderdorp Chantevent
en opvanghuis Hejmo te
beschermen.
250 overuren werden
gewerkt door ons
Simbateam om de families
blijvend te ondersteunen.

Studenten van de kunsten designschool in het
SOS Kinderdorp in Benin
maakten 4 000 stoffen
maskers in 10 dagen tijd
om de gemeenschap en het
zorgpersoneel te steunen.

©Mauro Cristo

Sommige families en kinderen kwamen extra zwaar onder druk te

©Faham Foorodi

2020 is het jaar dat de coronapandemie onze levens overhoop gooide.

©Pearl Sandhu

Een greep uit de acties van onze
internationale federatie wereldwijd:

©Sébastien Taylor

Onze reactie op
de coronacrisis
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Cijfers

Werkingskosten en financiële kosten
724.893€
[7%]

Sensibiliserings- en beleidsprojecten
970.536€
[9%]

Evolutie van investering
in projecten

2020 8.881.465

2019 8.255.175

2018 8.690.437

2017 8.142.927

2016 7.609.788

2015 7.039.474

2014 6.757.871

2013 6.697.013

Projecten
wereldwijd
3.469.384 €
[32%]

2012 6.081.011

Projecten
in België
4.441.545€
[41%]

2011 5.775.652

Uitgaven en
investeringen
2020

2010 5.374.511

Fondsenwerving
1.193.721€
[11%]

“Van elke euro die we uitgeven gaat 82%
rechtstreeks naar onze projecten”
Andere
108.542€
[1%]

Peter- en meterschappen
1.866.610€
[16%]

Partners en fondsen
844.356€
[7%]
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Legaten
1.580.988€
[13,5%]

Recurrente giften
1.338.625€
[11,5%]

©Alea Horst

Inkomsten
2020

Subsidies
4.478.532€
[38%]

Eenmalige giften
1.528.437€
[13%]

SOS Kinderdorpen vzw: ondernemingsnummer
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©Mijhail Calle

Resultatenrekening
INKOMSTEN

2019

2020

Financiering van projecten

KOSTEN

2019

2020

België

Balans

2019

2020

3.160.088

3.215.656

Actief

2020

320.311

225

2.004.777

1.481.531

1.504

-

-

-

Fondsenwerving

Financiering van projecten

-8.255.175

-8.881.465

Chantevent en l'Olivier

Privégiften

Fondsenwerving

-1.187.162

-1.193.721

Simbahuizen

374.264

427.520

Materiële vaste activa

-696.843

-705.714

Hejmo

612.247

679.685

Financiële vaste activa

-16.268

-19.179

Sensibiliserings- en beleidsprojecten

938.908

970.536

Vorderingen op meer dan 1 jaar

-10.155.449

-10.800.080

-

42.554

Vorderingen op ten hoogste 1 jaar

1.860.597

870.432

30.000

76.130

Liquide middelen

3.117.766

5.415.722

204.774

140.283

7.509.729

7.908.193

2019

2020

934.701

934.701

3.142.490

4.088.500

Peterschappen

Immateriële vaste activa

2019

1.894.997

1.866.610

Werkingskosten

Mailings / magazines / online

861.351

1.042.373

Financiële kosten

Legaten

994.406

1.580.988

Totaal kosten

1.241.067

1.338.625

222.749

442.312

-

43.752

138.205

-

5.352.776

6.314.661

Buitenland

2019

2020

687.575

844.356

Peterschappen

1.194.182

1.105.489

Passief

6.040.350

7.159.016

DR Congo

614.607

1.364.703

Verenigingsvermogen

Syrië

504.840

150.704

Overgedragen resultaat

Senegal

134.576

197.587

Kapitaalsubsidies

30.172

26.400

Burundi

555.886

515.614

Voorzieningen

26.193

47.500

43.855

61.484

Schulden op ten hoogste 1 jaar

2.126.799

2.440.382

-

35.200

Overlopende rekeningen

1.249.373

370.710

91.722

38.603

Totaal

7.509.729

7.908.193

Recurrente giften
Major gifts
Giften voor noodhulp
Evenementen
Totaal privégiften
Giften van partners en fondsen
Totaal fondsenwerving
Andere inkomsten

191.512

Trauma Informed Care
Andere

Boni / Mali

465.322

946.010

Overlopende rekeningen
Totaal in België

108.542

Togo

Subsidies en andere
België

3.209.472

3.413.024

Libanon

Internationaal

1.175.164

1.065.508

Andere

Totaal subsidies en andere

4.384.636

4.478.532

Financiële inkomsten

10.620.770

5.412.081

Totaal

Totaal in het buitenland

3.139.668

3.469.384

Totaal

8.255.175

8.881.465

0
11.746.090
© Alejandra Kaiser

Totaal inkomsten

4.273

5.115.507

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

0408 628 435

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.

SOS Kinderdorpen vzw: ondernemingsnummer
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Ambassadeurs

Partner
bedrijven

Stichtingen
en fondsen

Institutionele
partners

Stap voor stap bouwen we aan een

Serine Ayari | Jacques Borlée |

Ackermans & van Haaren | Action |

Bourse d'Espoir | CAP48 | Fondation

AGAJ - Administration générale

wereld waarin elk kind opgroeit met

Kim Clijsters | Kim Gevaert |

Allen & Overy | Allianz |

Claude Beckers | Fondation de France |

de l'aide à la jeunesse (Fédération

de warme en liefdevolle zorg van

Christophe Haddad |

Boston Consulting Group |

Fondation Périer-D’Ieteren |

Wallonie-Bruxelles) |

een familie. En dat kunnen we niet

Vincent Kompany | Tom Lenaerts |

Bosta Paper Show |

Fonds Dr. Daniël De Coninck |

Agentschap Opgroeien (Vlaamse

alleen: enkel door onze krachten te

Ronny Mosuse | Ann Wauters

Bricks & Leisure | Brussels Airport |

Fonds Jean Praet | Fonds Louis Bourdon |

overheid) | Brussels International |

bundelen kunnen we een blijvende

Capri-Sun | Carrefour | CEWE |

Fonds Madeleine Mortelmans |

DGD - Directie-Generaal

impact hebben op het leven van

CUBZZ | DHL Express | Dr Oetker |

Fonds Martin Hermans | Fonds voor

Ontwikkelingssamenwerking en

kinderen.

ENGIE Electrabel | Goodman |

Solidaire Zorg | Futur 21 | Kiwanis |

Humanitaire Hulp | Europese Unie |

Groep Huyzentruyt | Hankook Tires |

Koning Boudewijnstichting | Nationale

Fedasil | Gemeente Anzegem |

We bedanken daarom al onze

LR Global Kids Fund | Makoa |

Loterij | Österreichische Vereinigung

Gemeente Denderleeuw

partners en alle mensen die ons

Marriott Hotels | Mercedes-Benz |

in Belgien | PC Solidarity | The Bennink

Gemeente Oudergem | Gemeente

dag in dag uit steunen om deze

Mustela | O.C.O. Technical | Pareto |

Foundation

Oud-Heverlee | Gemeente Sint-Gillis |

droom waar te maken: donateurs,

Procter & Gamble | Radisson

Stad Brussel | WBI - Wallonie-

ambassadeurs, peters en meters,

Hotels | Sofidel | Sotheby’s Real

Bruxelles International

de mensen die SOS Kinderdorpen

Estate | Swift | Tombolist | UCB |

een plek gaven in hun testament,

Wienerberger

vrijwilligers, bedrijven en fondsen…
Samen vormen we een sterk

Partnerbedrijven van de actie

netwerk voor kinderen.

'Donate a spot'

©Mickael Franci

©Katerina Ilievska

Eén grote familie van
meer dan 30 000 leden
die echt een verschil
maken

BASE | Bol.com | Delhaize |
DPG Media | Dr. Oetker |
ENGIE Electrabel | IP Belgium |
KBC | Orange | Peugeot | Proximus |
Spadel | Telenet

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

Leden van de Raad van Bestuur van SOS Kinderdorpen België vzw op 20/05/2021
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),

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

SOS Kinderdorpen is erkend door het Ministerie van Financiën.
Onze organisatie kan dus fiscale attesten uitreiken en
schenkingen en legaten ontvangen.

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
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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
Colofon
V.U.: Hilde Boeykens,
Munthofstraat 40/1CD - 1060 Brussel
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Marcus Frendberg, Alea Horst, Alejandra Kaiser, Katerina Ilievska, Peter Kaeser, Claire Ladavicius,
Nationale Loterij, Pearl Sandhu, Sébastien Taylor
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