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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.

Wat we doen

Onze bestaansreden

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.

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.

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.

Hilde Boeykens

Bruno van Lierde

Directrice

Voorzitter

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.

©Lars Just

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.

Mee bouwen aan de jeugdhulp van morgen

©Quirine Cuyle

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

Kinderen die opgroeien zonder
de liefdevolle zorg van een ouder:

“Sterk groot worden is voor kinderen verdorie
niet gemakkelijk. We mogen geen enkel kind
alleen laten op die uitdagende reis.”
Hilde Boeykens, directrice
SOS Kinderdorpen België vzw,
onder Hoge Bescherming van
Hare Majesteit de Koningin

©Alea Horst

Bruno van Lierde, voorzitter

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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SOS Children's Villages
International in cijfers

België
Steun aan 32 families
en 136 kinderen
en jongeren

68 000
kinderen

opgevangen

2 826
projecten

in

Libanon
Steun aan 160 families
en 333 kinderen
en jongeren

Steun aan

© Iben Stjerne Christensen

Senegal
Steun aan 29 families
en 320 kinderen
en jongeren

Togo
Steun aan
12 393 mensen

138

landen en
gebieden

88 800
families

192 400
mensen

300 800
mensen

medisch verzorgd

noodhulp geboden

Burundi
Steun aan 1 297 families
en 4 406 kinderen
en jongeren

DR Congo
Steun aan 1 006 families
en 3 248 kinderen
en jongeren

203 000
kinderen

Projecten SOS Kinderdorpen België
Projecten SOS Children's Villages International

naar school
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Onze projecten
in België

SOS Kinderdorp Chantevent

Simbahuizen

Opvanghuis Hejmo

MARCHE-EN-FAMENNE

VLAAMS-BRABANT & OOST-VLAANDEREN

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...

“Ik ben zo blij dat mijn kinderen
vandaag terug thuis zijn. Simba
heeft me enorm veel geleerd.”
Babiche, mama wiens kinderen in
een Simbahuis verbleven

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

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

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

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

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

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

Volgende stap

Volgende stap

Volgende stap

We blijven bouwen aan een veilige plek waar kinderen en
ouders zich welkom en geliefd voelen. We versterken onthaalen 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.

Hejmo Plus, een kleinschalige wooneenheid voor

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

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.
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Van terreinwerk naar
duurzame impact in
de sector

Bruno Vanobbergen,
Algemeen directeur van agentschap Opgroeien

Scheiding van broers en
zussen verhinderen

Introductie van gezinshuizen
in Vlaanderen

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.

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.

Realisaties in 2021

Realisaties in 2021

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 traumasensitief handelt.

Realisaties in 2021

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

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

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

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

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

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

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

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

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 traumasensitieve zorg in onze eigen projecten.
Medegefinancierd door het programma Rechten, gelijkheid
en burgerschap van de Europese Unie (2014-2020)

©Katerina Ilievska

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

“In de Simbahuizen gebeuren krachtige dingen. We willen absoluut
werk maken van méér Simbahuizen, méér gezinshuizen, in Vlaanderen.”

Deze projecten zijn georganiseerd met
de steun van en in samenwerking met:
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160 gezinnen en 333 kinderen
gesteund na de explosie in Beiroet

Onze projecten

“Iedereen in de gemeenschap moet zich
bewust zijn van de noodzaak om bijzondere
aandacht te hebben voor het welzijn van
talibékinderen in hun omgeving.”

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.

Codé Diop, projectcoördinator
in Senegal

© Claire Ladavicius

© Péguy Kataba Yapanu

in de wereld

Opvang voor 149 kinderen
in Kinshasa

200 families versterkt via
project Limpoba

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

Betere leefomstandigheden
voor 320 talibékinderen

DR CONGO

DR CONGO

TOGO

SENEGAL

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.

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.

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.

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

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

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

458 ondervoede kinderen zijn genezen.

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.

Deze projecten zijn georganiseerd met de steun vanen in samenwerking met:

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

Volgende stap
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.

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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5 jaar Ŝanĝo:
Impact
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.

Gezondheid

76%

Huisvesting

van de families heeft toegang tot aangepaste
medische diensten.

57%

van de kinderen haalt goede resultaten op school.

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

© Federico Varrasso
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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.

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

van de kinderen groeit op zonder kinderarbeid.

91%

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

Sociaal en emotioneel welzijn

van de families heeft een stabiel inkomen.

We dragen bij aan de Duurzame
Ontwikkelingsdoelstellingen 2030

98%
Zorg

Levensonderhoud

66%

van de families heeft stabiele huisvesting.

Bescherming

Voeding

WAARDIG

80%

Onderwijs

90%

© Federico Varrasso
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Meer dan 80% van de families
is zelfredzaam

78%

van de deelnemers van 5 jaar of ouder heeft een gemiddeld
tot hoog zelfbeeld.

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

Werkingskosten en financiële kosten
759 212€
[7%]

Fondsenwerving
1 159 713€
[10%]

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.

Sensibiliserings- en
beleidsprojecten
666 357€
[6%]

Uitgaven en
investeringen
2021

Projecten in België
4 945 711€
[43%]

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.

Projecten wereldwijd
3 823 710€
[34%]

Bedrijven en stichtingen
933 282€
[8%]

Andere
79 317€
[1%]

Legaten
1 025 296€
[9%]

Recurrente giften
1 395 825€
[11,5%]

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

Inkomsten
2021

Subsidies
5 141 038€
[43%]

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

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

© Alejandra Kaiser

Eenmalige giften
1 275 774€
[10,5%]

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
Voor het volledige impactrapport en financieel verslag
kan je terecht op www.sos-kinderdorpen.be.

SOS Kinderdorpen
onderschrijft de Ethische Code
van de VEF

Erkend door
de European Foundation
for Quality Management

© SOS Kinderdorpen Roemenië

Dit alles is enkel mogelijk
met jullie steun. Bedankt!
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