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Familieversterking

Krachtgericht aan de slag 
met families



“In wat voor wereld gaan onze kinderen opgroeien?” Dat vraag 
ik me af wanneer ik aan de toekomst van mijn dochters, hun 
leeftijdsgenoten en de volgende generatie denk. Vandaag 
staan kinderen voor grote uitdagingen: de coronacrisis, 
klimaatverandering, racisme, ongelijkheid… Opgroeien in die 
context is allesbehalve makkelijk. En al zeker niet voor kinderen 
die niet kunnen rekenen op de liefdevolle zorg van volwassenen. 

Voor deze kinderen zetten we ons bij SOS Kinderdorpen al 
meer dan 70 jaar in: we helpen hen op te groeien in een warme 
omgeving, hun vleugels uit te slaan, hun stem te laten horen… 
Sinds de start van onze organisatie bleven we onze werking 
uitbreiden en innoveren voor meer impact. In dit magazine 
ontdek je hoe we samenwerken met families in moeilijke 
situaties, welke begeleiding we bieden aan jongvolwassenen 
op hun weg naar zelfstandigheid en hoe we sinds kort ook 
hulpverleners in de jeugdhulp opleiden om kinderen en jongeren 
trauma-sensitief te begeleiden in het dagelijkse leven.

Meer dan ooit hebben we jou nodig om projecten te blijven 
ontwikkelen die beantwoorden aan de noden van de kinderen 
van vandaag en morgen. Vrijwilligers, steungezinnen, partners, 
donateurs… Iedere bijdrage is een stap dichter bij onze droom: 
samen bouwen aan een wereld waar elk kind kan opgroeien tot 
sterke jongvolwassene, klaar om de uitdagingen in het leven 
met veerkracht tegemoet te gaan.

SOS Kinderdorpen is een 
internationale, niet-gouvernementele 
kinderrechtenorganisatie, politiek en 
religieus neutraal, die zich sinds 1949 
inzet voor kinderen die de ouderlijke zorg 
verloren of dreigen deze te verliezen.
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In juli werd België getroffen door overstromingen van ongekende omvang. Veel families, waaronder 
sommige reeds in kwetsbare situaties, verloren een groot deel van hun bezittingen. De kinderen in 
ons kinderdorp in de buurt van Marche-en-Famenne zijn gelukkig allemaal veilig, maar verschillende 
gebouwen zijn getroffen door de hevige regenval. Onze teams plooien zich opnieuw dubbel om de 
kinderen de zorg en opvang te bieden die ze nodig hebben. Toch is het voor hen een extra klap om 
op te vangen. Sinds de start van de coronacrisis moesten ze al heel wat moeilijke omstandigheden 
opvangen, met verschillende quarantaines en de sluiting van scholen en vrijetijdsactiviteiten. We zijn 
dankbaar voor de golf van solidariteit in de hele samenleving na deze uitzonderlijke overstromingen.

SOS Kinderdorpen  
onderschrijft 

de Ethische Code van 
de VEF
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EDITO

“We hebben jullie meer dan ooit 
nodig om te beantwoorden 
aan de noden van kinderen 
van vandaag en morgen”
Hilde Boeykens, 16 jaar directrice  
van SOS Kinderdorpen België

België
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Overstromingen:

een zware klap voor families in 
moeilijkheden en ons kinderdorp



Zolang ze liefdevolle zorg en veiligheid kan bieden, is de oorspronkelijke familie 
de beste plek voor een kind om op te groeien. Daar vinden kinderen een stevige 
basis waarop ze hun verdere leven kunnen bouwen. Daarom werken we samen 
met families in moeilijke situaties, en met hun gemeenschappen, om hen in 
hun kracht te zetten en samen een veilige, stabiele en affectieve omgeving te 
creëren voor hun kinderen.

 
Samen een veilige plek bieden

Iedere ouder wil zijn of haar kind een goede 
omgeving bieden om in op te groeien. Maar 
soms botsen families - ondanks al hun 
inspanningen - op obstakels die ze moeilijk 
alleen kunnen trotseren: de afwezigheid 
van een partner, financiële moeilijkheden, 
gezondheidsproblemen, discriminatie…  
Ook het klimaat of de politieke situatie 
kunnen families voor grote uitdagingen 
plaatsen: een gebrek aan essentiële 
diensten, bepaalde culturele normen, 
ongelijkheid tussen man en vrouw, 
gewapende conflicten of natuurrampen. 
Al deze factoren kunnen wegen op de 
draagkracht van families, waardoor ze het 
risico lopen geen veilige leefomgeving meer 
te kunnen bieden die is aangepast aan de 
ontwikkeling van hun kinderen.

SOS Kinderdorpen Internationaal biedt 
individuele begeleiding aan families in 
moeilijkheden, zodat families hun situatie 
kunnen verbeteren. We doen dat steeds 
met drie doelen voor ogen:

1 Samen met families vaardigheden 
ontwikkelen om zelfstandig voor hun 
kinderen te kunnen zorgen;

2 De omgeving van de betrokken families 
versterken zodat kinderen er kunnen 
ontwikkelen, hun kinderrechten worden 
gerespecteerd en ze volwaardig deel 
kunnen uitmaken van de samenleving;

3 Gemeenschappen aanmoedigen om 
duurzaam te investeren in de zorg voor 
kinderen.

“De verandering vertrekt  
vanuit de familie zelf”

In eerste instantie willen we zicht krijgen 
op de uitdagingen waar het gezin voor 
staat. Van daaruit werken we samen aan 
een ontwikkelingsplan op maat dat bovenal 
inzet op wat goed loopt in het gezin, op de 
aanwezige krachten. 

“Met de hulp van een sociaal werker 
werken de families een plan uit. Samen 
bepalen ze de doelstellingen. We moedigen 
families aan om zoveel mogelijk zelf hun 
doelen te stellen”, vertelt Sophie Huguenet, 
coördinatrice van ons project Ŝanĝo dat 
2.089 families ondersteunt in DR Congo 
en Burundi. Nicolas Duprez, pedagogisch 
verantwoordelijke van project Séquoia 
in Houffalize, bevestigt dat ook zij op die 
manier te werk gaan met de 16 families 
die ze begeleiden: “We willen dat betrokken 
families zelf de zaken in handen nemen. 
We werken op basis van de doelstellingen 
die de consulenten van de ‘Service de l’aide 
à la jeunesse’ en de ‘Service de la protection 
de la jeunesse’ vooropstellen. We plaatsen 
ons naast de families, om hen te helpen 
de gevraagde veranderingen te realiseren. 
Tijdens een begeleidingstraject ontmoeten 
we de ouders, kinderen en eventueel ook het 
netwerk en andere personen betrokken in 
het leven van de kinderen.”

DOSSIER

Krachtgericht  
aan de slag met 
families

Het is voor ons essentieel om een band 
op te bouwen met de families, vanuit 
wederzijds vertrouwen, samenwerking, 
respect en transparantie. “We werken 
continu in afstemming met zowel de 
families als de consulenten”, benadrukt 
Nicolas Duprez. “Dat bevordert de 
samenwerking en dialoog.” Het ouderschap 
is soms een moeilijk onderwerp om aan te 

snijden bij ouders, want er werd geoordeeld 
dat de familiale omgeving onvoldoende 
veiligheid biedt of antwoord geeft op de 
goede ontwikkeling van de kinderen.

“Meestal komen we tussen net op het 
moment dat het gezin door een turbulente 
periode gaat. Een delicaat moment dat 
tegelijk ook kansen biedt tot verandering. 
We herinneren de families er steeds aan dat 
zij de verandering kunnen teweegbrengen.”

Eenmaal het plan is opgesteld met de 
families, gaan we samen aan de slag om 
de doelen te realiseren. We werken dan 
bijvoorbeeld op:

1 Toegang tot basisdiensten verzekeren;

2 Economische zelfstandigheid 
bewerkstelligen;

3 Ouderlijke vaardigheden versterken.

Elke ouder wil zijn of haar kinderen  
een veilige omgeving kunnen bieden 
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620 familie-
versterkende 
programma’s 
wereldwijd  

78 000 
families 
versterkt 

347 000 
mensen 
ondersteund

Samen op weg naar 
zelfstandigheid

Soms hebben families geen toegang tot 
basisdiensten en kunnen ze daardoor 
niet beantwoorden aan de noden van 
hun kinderen. We helpen hen dan tijdelijk 
om bijvoorbeeld toegang te krijgen tot 
gezondheidszorg, onderwijs voor hun 
kinderen te verzekeren of een degelijke 
woning te vinden voor de hele familie. 
In het project Séquoia betekent dit 
concreet dat een sociaal werker het gezin 
bijvoorbeeld zal toeleiden naar het OCMW, 
een school of het CLB.

Dat gaat dan gepaard met een traject 
richting economische zelfstandigheid. Door 
economische kansen te creëren kunnen 
families de levensomstandigheden van 
hun kinderen vaak duurzaam verbeteren. 
In veel landen bieden we volwassenen een 
beroepsopleiding of materiële steun om 
een inkomensgenererende activiteit op te 
starten. 

Verschillende families in het Ŝanĝo-programma genieten 
een opleiding in een bakkerij.

Kinderrechtenclubs en  
geweldloze communicatie

Hulpverleners en families werken ook 
samen rond opvoedingsvragen, zodat de 
betrokken families kunnen bouwen aan een 
beschermende, warme en stimulerende 
omgeving voor hun kinderen. Welke 
activiteiten hiertoe worden opgezet, hangt 
helemaal af van de noden van het gezin. 
Vaak werken we samen met gezinnen 
rond positieve pedagogie, kinderrechten en 
participatie. 

“Binnen het project Ŝanĝo organiseren 
we bijvoorbeeld kinderrechtenclubs, 
waar jongeren leren over hun rechten en 
verantwoordelijkheden”, vertelt Sophie 
Huguenet. 

Nicolas Duprez: “Bij Séquoia gaan twee 
medewerkers wekelijks op huisbezoek bij 
het gezin. We werken gewoonlijk rond vier 
thema’s: opvoeding, communicatie, relaties 
en de organisatie van het gezinsleven. 
We proberen de communicatie tussen 
familieleden te verbeteren door te werken 
rond geweldloze communicatie en werken 
aan de versterking van familierelaties. 
Om dat te bereiken is overleg onze 
belangrijkste methode. Het gaat om 
individueel overleg, maar ook soms 
familiaal of enkel tussen broers en zussen. 
We moedigen hen aan om met elkaar in 
contact te treden en creëren samen met 
de families educatieve en pedagogische 
instrumenten. We organiseren ook 
praktische workshops. Als een ouder 
bijvoorbeeld moeilijkheden ondervindt om 
de kinderen op tijd naar school te brengen, 
wonen we het ochtendritueel eens bij en 
begeleiden we de ouder, om samen, in real 
life, te bekijken wat werkt en wat niet.”

 

“It takes a village  
to raise a child”

“We helpen families ook om hun netwerk 
te verstevigen, zowel in familiale kring als 
daarbuiten, op professioneel vlak of binnen 
het verenigingsleven”, aldus Nicolas Duprez. 
Want door de gemeenschap te betrekken, 
kan een veilige omgeving gecreëerd 
worden waar kinderen sterk kunnen 
opgroeien. Het doel is een duurzame 
verandering teweeg te brengen.

De gemeenschap in Burundi helpt elkaar om degelijke 
woningen te bouwen.

We sensibiliseren daarom ook 
gemeenschappen, om volop in te 
zetten op kindbescherming, het melden 
van misbruik, het verenigingsleven en 
solidariteit in de samenleving. “In Burundi 
heeft de gemeenschap bijvoorbeeld 
meegewerkt aan de bouw van huizen voor 
families”, legt Sophie Huguenet uit. “We 
steunen plaatselijke gemeenschappen: 
spaar- en kredietverenigingen, kleine 
verenigingen die hun gemeenschap helpen, 
bijeenkomsten van verschillende families… 
We moedigen families ook aan om zich bij 
deze organisaties en bijeenkomsten aan te 
sluiten, om hier kracht uit te putten.”

“We gaan altijd uit 
van samenwerking en 

dialoog met de families” 

De familie neemt het roer  
opnieuw in handen

Vanaf wanneer kan een familie zonder 
onze steun verder? “Zodra de ontwikkeling 
van het kind niet langer in gevaar is”, legt 
Nicolas Duprez uit. “Vaak merken we 
positieve vooruitgang wanneer de familie 
ook buiten ons om reflecteert over de 
met ons besproken oplossingen, en die 
probeert toe te passen en aan te passen 
aan hun realiteit.” Samen met de betrokken 
families zitten we regelmatig samen om de 
evolutie in hun traject te bespreken, open 
en transparant. Zodra de sociaal werkers 
hebben vastgesteld dat het gezin veilige 
zorg kan bieden en in de basisbehoeften 
van hun kinderen kan voorzien, kan SOS 
Kinderdorpen naar de achtergrond treden. 

“De families leveren de grootste inspanning. 
Zij geven de kinderen een toekomst. 
Wij dragen mee bij, maar het zijn zij die 
uiteindelijk de verandering teweegbrengen”, 
besluit Nicolas Duprez.

Bedankt aan de Fédération Wallonie-Bruxelles voor haar steun aan het project Le Séquoia. Bedankt Wallonie-Bruxelles 
International (WBI), Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking en Humanitaire Hulp Koning Boudewijnstichting en 
de gemeente Oud-Heverlee voor de steun aan het project Ŝanĝo. Bedankt aan onze partner Swift voor hun bijdrage aan 
de digitalisatie in het project Ŝanĝo.  

Cijfers van 2020

We vragen overheden om te investeren in 
familieversterking

De alliantie Joining Forces heeft als doel om kinderrechten te versterken 
en een einde te maken aan geweld tegen kinderen. In het kader van die 
alliantie publiceerde SOS Kinderdorpen Internationaal de beleidsnota 
“Strengthening family environments to realize 
children’s rights”. Met als doel om overheden 
te mobiliseren in het versterken van families en 
de beschermingssystemen rondom gezinnen.

De nota consulteren kan via   
joining-forces.org

“Het zijn de families die 
uiteindelijk de verandering 

teweegbrengen”
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Je dochter zit de hele dag in haar kamer. Je zoon gooit met deuren als 
hij het niet met je eens is. Meestal is er geen reden tot ongerustheid 
en is het gedrag eigen aan de puberteit. Maar hoe kan je zien of dit 
‘gewoon pubergedrag’ is of er misschien toch meer aan de hand is? 
We vroegen het aan Ani Bosard, klinisch psychologe en trainer in ons 
project ‘Trauma-informed practices’.

Wanneer terugtrekken 
isoleren wordt

“Zorgwekkend wordt het pas als een 
tiener zich volledig isoleert en alle 
communicatie doorbreekt, ook met 
leeftijdsgenoten bijvoorbeeld”, aldus 
Ani. “Ook als je kind plots heel hard 
verandert, bijvoorbeeld onverzorgd 
voorkomt terwijl dat niet van zijn of 
haar gewoonte is, is het goed om 
alert te zijn.”

“Zie je dat gedrag herhaaldelijk 
terugkomen, dan is er misschien meer 
aan de hand. Een professional is het 
best geplaatst om dit te analyseren en 
gepaste hulp te bieden.”

 

“Pubers voelen zich soms 
onzeker en hun gevoelens 
kunnen sterk schommelen”

Tieners zoeken hun weg

Pubers zijn volop in 
ontwikkeling. Met de puberteit 

gaan lichamelijke, hormonale, 
emotionele en neurale veranderingen 

gepaard. Daarom voelen pubers 
zich soms onzeker en kunnen hun 
gevoelens sterk schommelen. 

“Jongeren zoeken fysiek en sociaal-
emotioneel hun weg door te 
experimenteren, bij hun vrienden te 
zijn en zich af te zetten tegen hun 
ouders. Dat leidt thuis soms tot verhitte 
discussies en kopzorgen bij hun ouders”, 
vertelt Ani. “Sommige tieners trekken 
zich dan even terug op hun kamer, een 
veilige plek waar ze al die veranderingen 
kunnen verwerken.”

Wat doen als mijn tiener 
zich isoleert?

-  Probeer verbinding te maken door 
samen een activiteit in te plannen 
die jullie beiden leuk vinden.

- Ga na of je steun kan vinden bij 
een andere volwassene (sportleraar, 
buurtwerker...) die je kan helpen om 
contact te maken met je kind.

- Spreek je bezorgdheden uit naar 
je kind en laat ruimte voor debat. 
Erken daarbij generatieverschillen 
en laat je kind vanuit eigen ervaring 
spreken.

- Deel eventueel ervaringen uit 
je eigen tienerjaren en stel je 
begripvol op.

- Zoek samen een documentaire of 
film uit, waarover je kan napraten.

De impact van corona

De coronamaatregelen van 
het afgelopen jaar waren 
ingrijpend voor tieners. “Hun 
ontwikkelingsproces is overhoop 
gegooid”, aldus Ani. “Ouders 
spelen een belangrijke rol om hun 
kinderen aan te moedigen om de 
draad terug op te pikken. Zodat ze 
opnieuw vrienden zien, motivatie 
vinden voor projecten zoals 
studies en hobby’s...”

PEDAGOGIE

Mijn tiener 
worstelt met 

zichzelf: wanneer 
moet ik me 

zorgen maken?

Ani Bosard is klinisch psychologe en 
trainer in ons project ‘Trauma-informed 
practices’. Met dit project willen we 
professionales in de zorg handvaten 
aanreiken, zodat eventuele trauma’s 
de nodige aandacht krijgen in de 
dagelijkse begeleiding en kinderen zich 
ondersteund voelen in het verwerken 
ervan. Want kinderen hebben een 
veilige plek nodig om groot te worden.

Verontrustende signalen bij kinderen van 13-18 jaar oud
De puberteit kan uitdagend zijn. Het is echter belangrijk om gewoonlijke uitdagingen in de puberteit te onderscheiden van 
traumareacties. Hieronder volgt een oplijsting van trauma-indicatoren. Let wel: deze indicatoren vormen geen bewijs dat iemand 
trauma heeft ervaren, maar kunnen wel een indicatie zijn.

• Buitensporige boosheid, agressie en 
verbaal geweld richting anderen

• Zelfmoordgedachten of -pogingen
• Riskant gedrag, waaronder seksueel 

gedrag
• Ongezonde liefdesrelaties
• Zelfbeschadiging

• Paniekaanvallen
• Weglopen
• Vechtpartijen uitlokken
• Moeite om aansluiting te vinden bij 

leeftijdsgenoten
• Zich geen toekomst kunnen 

voorstellen (verwachten jong te 
overlijden)

• Vervreemd en eenzaam
• Slecht zelfbeeld

Ani Bosard,  
klinisch psychologe

Bron: Child Welfare Information Gateway, “Parenting a child 
who has experienced trauma” (2014):  
https://www.childwelfare.gov/pubPDFs/child-trauma.pdf 

Heb je vragen over de opvoeding van je tiener, dan kan je terecht bij de Opvoedingslijn op het nummer  
078/15 00 10, via opvoedingslijn@groeimee.be of op de website www.opvoedingslijn.be en www.groeimee.be

In al onze projecten brengen we 
kinderen groot vanuit een positieve 
pedagogie. In deze rubriek brengen 
we vanuit die visie telkens één 
heikel punt in de opvoeding van 
kinderen naar voren.

GROOT 
WORDEN
kan je niet alleen
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Al twee jaar organiseert Véronique creatieve workshops in het SOS Kinderdorp Chantevent bij Marche-en-Famenne.  
Zo helpt ze kinderen om uitdrukking te geven aan gevoelens en ervaringen. 

“Tijdens een opendeurdag leerde ik het 
SOS Kinderdorp Chantevent kennen”, 
herinnert Véronique zich. “De familiale, 
warme en spontane sfeer is me altijd 
bijgebleven. Dat sprak me heel erg 
aan.” Véronique is zelf een fervent 
schilder in haar dagelijkse leven. En de 
leefwereld van kinderen heeft haar 
altijd gefascineerd. Als vrijwilliger 
vond ze snel haar plek in het team. 
“Het kinderdorp was al een tijd op zoek 
naar iemand om creatieve activiteiten 
met de kinderen te animeren.”

Elke woensdagmiddag verzorgt 
Véronique workshops met de kinderen, 
in kleine groepjes. “Met elk groepje 

breng ik ongeveer anderhalf uur door.” 
Door te schilderen, boetseren, gipsen 
of zelfs te koken, laat ze de kinderen 
kennismaken met verschillende 
creatieve manieren van zelfexpressie. 
“Creativiteit is een bron van ontmoeting 
met jezelf, het geeft je letterlijk tijd voor 
jezelf. Ik denk het heel belangrijk is om 
van jongs af aan te leren naar jezelf te 
luisteren en jezelf uit te drukken.” 

“Ik dring mezelf niet op aan de kinderen: 
ik begeleid ze”, benadrukt Véronique. 
“Ik luister naar hen en probeer vast te 
stellen wat zij uit die creatieve sessies 
kunnen halen.” De workshops zijn vooral 
een moment van samenwerking. Voor 

Véronique is het ook belangrijk om in 
dialoog te gaan met het team. “Op vraag 
van de begeleiders heb ik een activiteit 
opgezet met vier broers en zussen. Ieder 
van hen maakte een kalender. Het is 
heel interessant om het temperament te 
zien dat uit elk van hen naar voren komt, 
maar ook hun doorzettingsvermogen, 
hoe ze elkaar helpen...”

Of deze creatieve workshops Véronique 
iets bijbrengen? Zeker en vast! 
“De kinderen leren me veel bij. Ik ben 
niet wijzer dan hen: ik ontdek de dingen 
samen met hen”, besluit ze.

IK STEUN

“Ik heb mijn hele leven 
aan kinderen gewijd”
Als psychologe was steun bieden aan  
kinderen in moeilijke situaties altijd voor  
de hand liggend voor Anne. Daarom koos ze 
ervoor om SOS Kinderdorpen op te nemen in 
haar testament.

“De familiale, warme en spontane 
sfeer is me altijd bijgebleven”

Anne ontdekte het werk van SOS Kinderdorpen elf 
jaar geleden per toeval: “Een van mijn nichtjes maakte 
een geboortelijst voor SOS Kinderdorpen. Zo raakte 
ik geïnteresseerd in de organisatie en besloot ik om 
elk jaar donaties te doen”, vertelt ze. “Als psychologe 
werkte ik vroeger vaak met kinderen, vooral in moeilijke 
gezinssituaties of in grote voorzieningen. Volgens mij 
is het goed als deze kinderen in een familiale omgeving 
opgroeien, zoals in het SOS Kinderdorp Chantevent bij 
Marche-en-Famenne.”

Op een dag ontving Anne een uitnodiging van 
SOS Kinderdorpen voor een rondetafel over testamenten. 
“Ik wilde dat mijn levenswerk ten goede zou komen 
aan een vzw. Ik werd er heel goed ontvangen. Via de 
presentatie kwam ik op transparante manier meer te weten 
over de organisatie, haar projecten, financiële verslagen... 
Nadien heb ik nog verschillende sessies bijgewoond om 
mijn kennis te vervolledigen en mijn keuze te bevestigen.” 

Tijdens de rondetafels maakte Anne ook kennis met 
onze directrice Hilde Boeykens, onze testamentexperten, 
maar ook met notarissen, advocaten... en kon ze met 
hen van gedachten wisselen. “In het bijzonder heb ik 
vragen kunnen stellen aan de expert rond testamenten 
van SOS Kinderdorpen.” Voor Anne waren het onthaal, 
de hartelijkheid en het luisterend oor doorslaggevend. 
“De expert is meermaals bij me thuis langsgekomen. 
Hij toonde zich heel beschikbaar en kon al mijn vragen 
beantwoorden. Dat alles heeft me er uiteindelijk toe 
gebracht om deze vzw op te nemen in mijn testament.”

Een goed doel opnemen in haar testament was een 
belangrijke beslissing voor Anne. “Hij stelde een 
modeltestament voor en we bespraken het samen. Daarna 
hebben we het bij de notaris laten registreren”, legt ze uit. 
“Ik heb mijn hele leven aan kinderen gewijd. Deze keuze is 
dan ook de logische.”

  Kom naar onze ronde tafel over testamenten op donderdag 21 oktober   
Wat is de huidige stand van zaken op het gebied van successierechten? Wat betekent de nieuwe wetgeving in 
Vlaanderen voor legaten aan een goed doel? In aanwezigheid van onze directrice Hilde Boeykens, onze experte 
Sara Van Acker en een notaris zullen wij de tijd nemen om uw vragen te beantwoorden tijdens onze gratis ronde 
tafel op donderdag 21 oktober 2021 in de Plantentuin van Meise. U kan zich nu al inschrijven via onze collega 
Catherine Vantieghem per e-mail op catherine.vantieghem@sos-kinderdorpen.be of per telefoon op 02 538 57 38.

IK STEUN

Vrijwilliger 
Véronique geeft 
creatieve workshops 
in ons Belgische 
kinderdorp 
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24 jongeren in ons kinderdorp in Kinshasa 
binnenkort herenigd met hun familie 
Wanneer kinderen er veilige en liefdevolle zorg vinden, is hun oorspronkelijke 
familie de beste plek om op te groeien. Daarom evalueren we in ons kinderdorp in 
Kinshasa regelmatig de situatie van de families van de jongeren, om na te gaan 
of een terugkeer naar huis mogelijk is. Samen met de families van verschillende 
kinderen werken we momenteel aan de ontwikkeling van positieve pedagogische 
vaardigheden en, indien nodig, aan het opzetten van een inkomensgenererende 
activiteit. Met deze steun kunnen 24 jongeren binnenkort terugkeren naar huis. 
Onze sociaal werkers blijven de families opvolgen, zodat ze op lange termijn een 
stabiele thuis kunnen blijven bieden aan hun kinderen.

Wil je graag meer weten over de hereniging van verschillende jongeren uit ons 
kinderdorp in Kinshasa met hun families? Aarzel niet om ons te contacteren 
via welcome@sos-kinderdorpen.be.

Carrefour: solidair afronden om  
sterk op te groeien
Carrefour steunt sinds 2013 regelmatig onze programma’s en lanceert 
nu haar actie ‘Solidaire afronding’. Het concept? Begin november nodigt 
Carrefour je uit om het bedrag van je aankopen naar boven af te ronden 
ten voordele van onze projecten in België. Het ingezamelde geld draagt 
rechtstreeks bij aan de dagelijkse zorg voor kinderen door onze begeleiders, 
psychologen, therapeuten... Warme en professionele zorg, die deze kinderen 
nodig hebben om sterk op te groeien.

Waanzinnige uitdaging 
om kinderen in Oekraïne 
te helpen aan een 
warme thuis 
2 556 kilometer fietsen op drie weken 
tijd: dat is de waanzinnige uitdaging die 
Yaremma aangaat, om onze projecten 
in Oekraïne te steunen. Eind augustus 
stapte deze jonge Belg op zijn fiets 
naar Oekraïne, waar zijn familie 
oorspronkelijk vandaan komt, om geld 
in te zamelen voor kinderen die sinds 
2014 slachtoffer zijn van het conflict in 
het oosten van het land. “Ongeveer 1,6 
miljoen mensen zijn gedwongen hun 
huizen en bezittingen achter te laten”, 
zegt Yaremma. “Kinderen die worden 
geboren of opgroeien in een familie 
die alles heeft verloren door de oorlog, 
hebben geen gelijke start in het leven. 
Allemaal hebben ze het recht op een 
normale jeugd en om op te groeien in 
goede omstandigheden.” Yaremma 
heeft al bijna 9 000 euro ingezameld 
om dat doel te verwezenlijken. 
Proficiat, Yaremma!

Naar de maan om 
Braziliaanse families 
te steunen 

Dat was het waanzinnige doel van 
honderden werknemers van de 
internationale groep Unilin met hun 
campagne ‘Moving Lines’. Te voet 
of op de fiets legden ze in totaal 
384 400 kilometer af - de afstand 

tussen de aarde en de maan - ten 
voordele van SOS Kinderdorpen 
in Brazilië. De ingezamelde 
67 000 euro gaat naar één 
van onze projecten in het 
noorden van het land, een 
gebied dat bijzonder zwaar 
werd getroffen door de 
coronacrisis. Met de steun 
willen we 40 families en hun 
kinderen steunen.

Eén jaar na de explosie 
in Beiroet: meer dan 
150 families versterkt 
met jouw steun 
Op 4 augustus 2020 verwoestte 
een enorme explosie de hoofdstad 
van Libanon. Duizenden families 
en hun kinderen werden getroffen. 
Jullie steunden met velen ons 
noodhulpprogramma voor de zwaarst 
getroffen families. Een golf van 
solidariteit met positieve impact: 
dankzij jouw steun kunnen onze teams 
85 mensen psychologische bijstand 
verlenen, 156 families financiële hulp 
bieden, 149 kinderen toegang tot 
onderwijs bieden... Samen helpen we 
vele gezinnen om hun leven opnieuw 
op te bouwen in alle stabiliteit. 

Jongeren van 
opvanghuis Hejmo 
nemen deel aan Belgisch 
Kampioenschap Kubb
Op het Belgisch Kampioenschap 
Kubb zetten de jongeren van ons 
opvanghuis Hejmo hun beste beentje 
voor. Ze werden knap 39e, een mooie 
bekroning na maandenlang oefenen. 
“De jongeren hebben hier lang naartoe 
geleefd. Door corona vielen al hun 
sociale contacten weg, dus zijn 
we beginnen kubben”, vertelt 
begeleider Seppe De Bruyn. 
“Iedere week nodigden de 
jongeren mensen uit in de 
tuin van Hejmo. Ze kookten 
voor hun gasten, stonden in 
voor het onthaal, zorgden 
voor foto’s en evalueerden de 
events... Zo konden ze hun 
vaardigheden aanscherpen en 
een netwerk uitbouwen”, aldus 
Seppe. “We blikken met trots 
terug op het BK Kubb en alle Kubb-
momenten die eraan vooraf gingen. Het 
zijn stuk voor stuk talentvolle jongeren!”

Wil je zelf graag een actie opzetten 
om kinderen in moeilijke situaties te 
steunen? 
Maak je eigen fondsenwervings-
pagina op 
www.sos-kinderdorpen.be/geld-
inzamelen-voor-kinderen-in-nood

ONDERTUSSEN BIJ

SOS Kinderdorpen
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Wij geloven in de kracht van 
familie. Daarom nodigen we onze 
lezers uit om hier een verhaal te 
brengen van iemand die voor hen 
een wereld van verschil maakt. 

ODE AAN WAAR ZIJN ZE NU?

Eva en Fanhaura:
Twee vriendinnen die opgroeiden in ons 
Belgisch kinderdorp beginnen aan een nieuw 
hoofdstuk in hun leven.

Anna was mijn grootmoeder langs moederszijde. Voor mij: “Omi”, voor de rest 
van de familie: “tante Anna”.

Ik leerde mijn grootouders kennen in de jaren ‘60 toen ik een jaar of 5 was. 
Samen met mijn ouders reed ik van Antwerpen naar het verre Beieren om er 
Kerstmis te vieren. Daar waren mijn grootouders immers neergestreken.

De geschiedenis van de familie is er één van immigratie, vrijheid van 
meningsuiting en ontbering. Ik moet dat een beetje uitleggen.

De familie van mijn grootmoeder is afkomstig uit Transsylvanië, dat deel 
van Roemenië dat bewoond wordt, of moet ik beter zeggen werd, door de 
Duitstalige minderheid. 

Zijn eigenheid te beleven onder een communistisch regime was een opdracht. 
De samenhang binnen de gemeenschap en binnen de familie was onder andere 
om die reden sterk. 

Ook zijn mening uiten kon enkel binnen de beslotenheid van de eigen 
huiskamer.

De levensomstandigheden waren hard. Zeker voor mensen op leeftijd, die 
moesten rekenen op de familiale solidariteit. Voor eten had men meestal geluk 
om over een moestuin en kippen te beschikken.

Mijn grootouders waren beiden ernstig ziek. Ondanks het feit dat ze reeds 
ouder waren dan 60 jaar kwamen ze definitief naar Duitsland. Dankzij 
goede medische zorg hebben beiden nog 20 jaar geleefd.

Ik denk nu wat voor een kracht dit moet gekost hebben, wetende dat de kans 
groot was dat zij haar zusters en de rest van de familie nooit zou terug zien. 
Ook haar dochter was niet meteen dichtbij, want omwille van de liefde naar 
België verhuisd.

Wat mij inspireert is inderdaad haar innerlijke kracht om alle levens
omstandigheden te aanvaarden, niet lijdzaam, maar met gratie. Voor 
haar generatie was ze bovendien zeer vooruitstrevend en “geëmancipeerd”. 
Ze vroeg nooit:”Zou je dat wel doen?”, maar wel “Ben je zeker dat je dit wil 
doen?”. Ik kende het niet anders van thuis, maar dit te kunnen zeggen aan je 
gehandicapte kleindochter was misschien niet evident.

Nu mijn man een jaar geleden is overleden denk ik veel aan haar en aan de 
grandioze wijze waarop ze omging met het alleen zijn. Ze zei vaak: “Boeken 
zijn mijn beste vrienden.” Gelukkig bleef ze intellectueel fit. Ze las nog op hoge 
leeftijd met veel plezier.

En ze was één en al liefdevolle vriendelijkheid voor iedereen in haar omgeving. 
Gezien haar achtergrond wist ze ook zeer goed wat het betekent het minder 
goed te hebben. Daarom steunde zij al SOS Kinderdorpen. 

Ze legde het zo uit aan mij als kind: “Er zijn kinderen die geen thuis en geen 
mama hebben en omdat ik centjes geef krijgen die kindjes weer een mama.” 
Het is mij altijd bijgebleven. Ook ik steun nu SOS Kinderdorpen niet alleen 
omdat ik zelf achter de doelstellingen sta van de organisatie maar ook als 
eerbetoon aan mijn lieve grootmoeder.

Elke

Wil jij ook een ode brengen aan iemand die jou  
kracht heeft gegeven?  
Laat het ons weten met een mailtje naar  
lola.dumoulin@sos-kinderdorpen.be of bel 02 538 57 38.

Eva en Fanhaura (18 jaar) verbleven als 
kind in ons SOS Kinderdorp Chantevent. 
Fanhaura: “We bakten samen taart, 
speelden op de trampoline, gingen 
sleeën, rolschaatsen… We waren altijd 
samen. Tot op vandaag kunnen we op 
elkaar rekenen. Soms bellen we elkaar 
om 3 uur ‘s nachts, als het even niet goed 
gaat. Dan pakken we onze dekens en 
zoeken we elkaar op.“

Toen de meisjes bijna 16 werden, 
gingen ze elk semi-zelfstandig wonen 
in het kinderdorp. Daar leerden zij en 
twee andere jongeren zelfstandig te 
leven. “De begeleiders kwamen er twee 
keer per week langs, om te kijken of 
als goed ging. Ze hielpen ons met de 
boodschappen, administratie, school... 
maar we hadden wel meer vrijheid”, legt 
Fanhaura uit. 

De twee vriendinnen zijn onlangs 
verhuisd naar een eigen appartement, 
buiten het kinderdorp. “Ik woon nu 
al iets langer dan een jaar alleen in 
mijn appartement”, vertelt Eva. Maar 
ze kunnen nog steeds rekenen op 
de steun van de begeleiders waar 
nodig: “Ik voelde dat nog wat hulp kon 
gebruiken voor administratieve zaken”, 
illustreert Fanhaura. “Dan bel ik hen even 
en komen ze me helpen.”

Eva en Fanhaura blijven toekomst-
plannen maken. Eva: “Ik ga naar de 
universiteit. Ik weet nog niet goed wat 
ik daarna wil doen: iets in de sociale 
sector, maar ik weet nog niet precies 
wat.” Fanhaura is begonnen met 
een opleiding tot gespecialiseerd 
begeleidster. “Ik wil mensen helpen die 
zich in dezelfde situatie bevinden als ik”, 
concludeert ze. 

Fanhaura (links) en Eva (rechts)

mijn grootmoeder Anna
SOS meter Elke koestert de moed, generositeit en 
steun van haar oma Anna. Vandaag eert ze haar in deze 
ontroerende brief.
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PROJECT IN DE KIJKER

Veel families in de gemeente Kimbanseke in Kinshasa 
leven in moeilijke omstandigheden en beschikken niet 
over voldoende middelen om tegemoet te komen aan de 
basisnoden van hun kinderen. Daarom lanceerden we 
eind 2020 het project Limpoba om 200 families onder hen 
te versterken. 

Daarbij vertrekken we steeds vanuit hun eigen krachten. 
We zetten samen met de families inkomensgenererende 
activiteiten op (een landbouwactiviteit, bedrijf 
enzovoort) of versterken bestaande activiteiten. 
We ondersteunen hen ook bij het versterken van 
hun opvoedingsvaardigheden. We betrekken de 
gemeenschap, zodat ouders kunnen terugvallen op 
een duurzaam netwerk en deelnemen aan de lokale 
economische ontwikkeling. We hopen dat 800 kinderen 
zo kansen krijgen om hun toekomst op te bouwen, 
omringd door sterke families en gemeenschappen. 

Project Limpoba versterkt 
de families van 800 
kinderen in Kinshasa
Democratische Republiek Congo

Help kinderen en families 
in Kinshasa. 
Steun onze projecten via    
www.sos-kinderdorpen.be of  
BE17 3100 4034 5521.

Dit project wordt medegefinancierd door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Stad Brussel


