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Net zoals jullie ben ook ik enorm geschokt door de oorlog in 
Oekraïne en de beelden en verhalen die ons bereiken. Woorden 
schieten tekort om het menselijk leed te vatten.

Eind maart was ik samen met mijn collega uit Polen, die de 
voorbije weken met haar team aan de frontlinie, op de grens met 
Oekraïne, elke dag opnieuw kinderen, moeders en grootmoeders 
probeerden te verwelkomen om voor hen een veilige plek te 
zoeken. Bij het horen van hun verhalen, kan ik alleen maar 
bewondering hebben voor de moed van mensen op de vlucht én 
onze collega’s, in Oekraïne en in de buurlanden, die alles op alles 
zetten om zoveel mogelijk kinderen en families te helpen. Allen 
gaan ze tot het uiterste om hen toch wat warmte en menselijkheid 
te bieden, als tegengewicht voor het geweld en de vernietiging van 
deze zinloze oorlog. 

Tegelijk zie ik bij dit soort extreme noodsituaties telkens weer de 
enorme slagkracht van onze organisatie: samen vormen we een 
internationaal netwerk dat daadkrachtig kan optreden om kinderen 
te beschermen tegen de dreiging van het conflict.

Dankzij de betrokkenheid en ervaring van onze collega’s ter 
plaatse, die de realiteit op het terrein en de noden van de bevolking 
door en door kennen, al jaren samen werken met de overheden en 
de lokale partners, kunnen we snel adequate noodhulp opzetten.

Maar wat nog veel belangrijker is en zo sterk aan dit SOS netwerk: 
we zullen er ook na de oorlog blijven voor de kinderen en hun 
families. We zullen er blijven zijn om Oekraïners te helpen hun 
leven, land en toekomst herop te bouwen. En we zullen er blijven 
zijn voor kinderen en families in moeilijke familiesituaties overal  
ter wereld.

EDITO

“We zullen er straks ook  zijn om 
Oekraïners te helpen hun leven,  

land en toekomst herop te bouwen”

Aleksandra Granada (links), directrice van SOS Kinderdorpen Polen, en Hilde Boeykens (rechts), 
onze directrice, bespraken samen onze noodhulp aan Oekraïense kinderen in België en in Polen.

“Allen gaan ze tot het uiterste 
om hen toch wat warmte en 
menselijkheid te bieden”
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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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Oostenrijk

De escalatie van het geweld in Oekraïne heeft het 
leven van miljoenen kinderen op enkele dagen tijd 
overhoop gegooid. Onze teams over heel Europa 
hebben onmiddellijk hun krachten gebundeld om hulp te 
bieden. Zo vinden bijvoorbeeld meer dan 100 kinderen 
en hun begeleiders sinds eind maart veilig onderdak 
in onze verschillende projecten in Oostenrijk. “Na alles 
wat ze meemaakten thuis en na de zware reis richting 
Oostenrijk, kunnen de kinderen zich nu veilig voelen en 
tot rust komen”, zegt Wolfram Brugger, directeur van SOS 
Kinderdorpen Oostenrijk.

De opvang heeft ook symbolische waarde: het is daar, 
in Oostenrijk, dat SOS Kinderdorpen meer dan 70 jaar 
geleden werd opgestart, om opvang te bieden aan 
weeskinderen van de Tweede Wereldoorlog. 70 jaar later 
blijven we ons inzetten voor kinderen die het slachtoffer 
zijn van oorlog.

Meer dan 100 kinderen uit  
Oekraïne vinden veilige plek in  
onze projecten in Oostenrijk

  Steun kinderen en 
families in Oekraïne. 

Scan de QR-code en 
doe een gift.
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Onze psycholoog in Oekraïne 
leert kinderen spelenderwijs hoe 

ze moeten reageren in geval 
van een bomaanslag.

 “Onze eerste prioriteit is om zoveel mogelijk kinderen te 
beschermen. We willen dat ze opgroeien zonder haat.”

DOSSIER

Bedankt:  
jullie steun aan 
Oekraïense kinderen 
en gezinnen maakt 
zoveel mogelijk  
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Onze collega’s ter plaatse bij  
een grensovergang in Polen.

De oorlog in Oekraïne brengt het leven van 7,5 miljoen kinderen in gevaar.  
Met ons internationaal netwerk en onze aanwezigheid in zowel Oekraïne als 
de omringende landen, zetten onze teams op het terrein alles op alles om 
zoveel mogelijk kinderen en families op te vangen en te beschermen.

 
98.000 kinderen in instellingen

Families in Oekraïne staan sinds het begin 
van de oorlog voor een hartverscheurende 
keuze: blijven of vluchten? Sommige 
families zoeken beschutting in hun 
schuilkelders, anderen vertrokken naar 
buurlanden. Noodgedwongen namen ze 
afscheid van hun huis, spullen en vaak ook 
familieleden. Heel wat moeders en kinderen 
staken alleen de grens over, omdat mannen 
tussen de achttien en zestig jaar het land 
niet mogen verlaten. 

 
Te midden van al die gebeurtenissen 
hebben we vanuit SOS Kinderdorpen 
bijzondere aandacht voor kinderen die 
alleen achterbleven of opgroeien zonder 
familie. In Oekraïne groeien 98 000 kinderen 
op in instellingen zoals weeshuizen en 
internaten. De teams rond die kinderen 
worden steeds dunner, de middelen 
waarover ze beschikken steeds schaarser. 
“Duizenden van deze kinderen zijn nog 
in het land”, alarmeert Serhii Lukashov, 
directeur van SOS Kinderdorpen Oekraïne, 
begin maart. “De situatie van sommigen 
onder hen is bijzonder verontrustend.”

Onze prioriteit: kinderen 
beschermen tegen geweld

Serhii Lukashov: “Onze eerste prioriteit 
is om zoveel mogelijk kinderen te 
beschermen. We willen dat ze opgroeien 
zonder haat.” SOS Kinderdorpen biedt 
steun aan Oekraïense pleeggezinnen met 
kinderen die niet bij hun ouders opgroeien. 
Enkele dagen voor de invasie in Oekraïne 
op 24 februari, evacueerden onze collega’s 
in Oekraïne al een deel van de kinderen en 
hun pleeggezinnen uit de regio Loegansk, 
richting het westen van het land.

Door de escalatie van het conflict naar 
nationaal niveau, moesten de meeste 
pleeggezinnen uit Loegansk en ook ons 
SOS Kinderdorp in Brovary, nabij Kiev, het 
land verlaten. 100 Oekraïense kinderen 
en hun SOS pleeggezinnen verblijven al 
sinds het begin van de oorlog in onze 
kinderdorpen in Polen en Roemenië. Enkele 
SOS pleeggezinnen bleven op eigen besluit 
in Oekraïne. 

Een golf van solidariteit voor 
families op de vlucht

Onze collega’s in Polen en Roemenië 
hebben er alles aan gedaan om de SOS 
families uit Oekraïne een warme plek te 
bieden: “De kinderen waren zo moe. Ze 
konden amper eten of drinken. Ze wilden 
alleen maar slapen en rusten. Gelukkig 
zijn ze veilig en gezond. Ze worden goed 

opgevolgd door artsen en psychologen”, 
getuigt Aleksandra Granada, directrice van 
SOS Kinderdorpen in Polen, op 27 februari. 

Onze SOS collega’s en families doen het 
maximale om een veilige plek te creëren 
waar kinderen opnieuw kunnen spelen, 
sporten, kleuren, hun verjaardag vieren... 
Onze teams voorzien ook psychologische 
bijstand aan de kinderen en families, want 
oorlog kan een traumatische ervaring zijn.

Intussen vonden bijna 700 kinderen en 
230 volwassenen een veilige plek in onze 
opvangprojecten in een tiental Europese 
landen: Polen, Roemenië, maar ook 
Tsjechië, Litouwen, Letland, Oostenrijk, 
België... Het gaat om kinderen en families 
uit onze SOS projecten, maar ook kinderen 
uit instellingen of pleeggezinnen buiten 
onze programma’s.

 
Gigantische humanitaire noden 
voor zij die achterbleven 

Terwijl 4,2 miljoen mensen1 het land 
ontvluchtten, bleven miljoenen anderen 
nog in het land. De humanitaire noden in 
Oekraïne zelf zijn gigantisch groot.

Daarom zetten onze teams in Oekraïne 
samenwerkingen op met verschillende 
lokale organisaties. 

1 Cijfer VN Vluchtelingenorganisatie (UNHCR),
 4 april 2022

Onze acties voor 
kinderen en gezinnen die 

getroffen zijn door de oorlog 
in Oekraïne tot nu toe

 
uit Oekraïne 
geëvacueerd en 
opgevangen

 
geholpen met 
noodhulp via partners

 
gesteund met cash 
en vouchers voor 
basisbehoeften

OEKRAÏNE

2.000
families

60.000
mensen

700 
kinderen
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SOS pleeggezinnen aan de grens 
tussen Oekraïne en Polen.

Het doel: kinderen uit instellingen en 
(pleeg)families helpen met veilig onderdak, 
basis levensbehoeften en psychosociale 
steun. Meer dan 60 000 mensen kregen 
via onze partners voedsel, materiële steun, 
hygiënische producten en onderdak. 

In Donbass, een regio vlakbij de Russische 
grens, ontvingen 2 000 families financiële 
steun en vouchers om in hun basisnoden 
te voorzien. We hopen op dezelfde manier 
nog meer families te kunnen steunen. 

De teams van SOS Kinderdorpen in de 
buurlanden treffen voorbereidingen om hun 
acties voor families en kinderen nog verder 
uit te breiden, via tijdelijke opvangplaatsen, 
psychosociale steun, kindvriendelijke 
ruimtes, financiële steun en via vouchers, 
maar ook door gezinshereniging te 
faciliteren voor families die door de oorlog 
gescheiden zijn, door tijdelijke opvang te 
voorzien voor niet-begeleide kinderen...

Ook onze Belgische teams 
steunen Oekraïense families

Ook bij SOS Kinderdorpen België vangen 
we sinds midden maart twee families 
op in één van de huizen in ons SOS 
Kinderdorp Chantevent. Het team stroopte 
de mouwen op om een warm onthaal voor 
te bereiden en een plek te creëren waar de 
families zich thuis kunnen voelen. Onze 
psychologe is beschikbaar om de families 
steun te bieden als ze daar nood aan 
hebben.

Omdat we uit onze ervaring weten dat 
mensen op de vlucht vaak traumatische 
gebeurtenissen hebben meegemaakt 
die aangepaste zorg vragen,denken we 
na hoe we Oekraïense families in België 
en Belgische gastgezinnen beter kunnen 
ondersteunen, in samenwerking met onze 
partners. We willen psychosociale steun 

“We zijn ver van thuis en  
weten niet of en wanneer 

we terugkeren.”

 
Viktoria, Lena, Hanna en Natalia*, 
vier Oekraïense mama’s, moesten 
noodgedwongen vluchten om zichzelf 
en hun kinderen te beschermen.  
Ze vonden veilig onderdak in een  
van onze kinderdorpen in Roemenië. 

“Je verwacht niet dat je op een dag 
opstaat, zoveel mogelijk spullen pakt 
en je kinderen meeneemt, zonder 
te weten of je ooit zal terugkomen”, 
zegt Hanna. De acht kinderen en 
hun mama’s zijn nu veilig, maar 
moesten in hun thuisland hun papa’s 
achterlaten. “Ik mis mijn man en onze 
kinderen missen hun papa”, zegt 
Viktoria. “Hun dagelijkse routine is 
radicaal veranderd”, voegt Lena toe. 
“Hun levens zijn helemaal overhoop 
gegooid.”

Wanneer we hen vragen hoe het met 
hen gaat, antwoorden de mama’s: 
“Wij moeten sterk blijven voor onze 
kinderen. Maar soms lezen, zien of 
horen we iets dat ons breekt. De harde 
waarheid is dat we ver weg zijn van 
thuis, zonder onze partners, en we niet 
weten of en wanneer we terugkeren.”

* Alle voornamen zijn veranderd om het privéleven  
van de families te respecteren. 

20 jaar kinderen en families steunen in Oekraïne
 
SOS Kinderdorpen is al vele jaren, sinds 2003, actief in 
Oekraïne. Die verankering op het terrein is nu een solide  
basis waarop we ons noodhulpprogramma bouwen. 

Tot voor de oorlog boden we in Oekraïne steun aan zo’n  
25 pleeggezinnen die samen warme opvang bieden aan  
120 kinderen. 

Sinds 2008 begeleiden we families in moeilijke situaties in Kiev 
en sinds 2012 in Loegansk. Tot voor de oorlog steunden onze 
programma’s 640 volwassenen en 920 kinderen. Sinds de start 
van het conflict in het oosten van het land, in 2014, bieden we 
ook noodhulp voor kinderen en families aan de frontlinie. Zo 
steunden we eerder al 140 volwassenen en 250 kinderen met 
voedsel, onderwijs, psychosociale en medische zorg...

Onze projecten in Oekraïne vóór het conflict in 2022.

Brovary (Kiev)

Loeganskoekraïne

Deze familie wordt opgevangen in  
een van onze kinderdorpen in Polen. 

© Matthias Ziegler

en een luisterend oor bieden aan zij die 
daar nood aan hebben. We denken ook aan 
het opzetten van kindvriendelijke ruimtes 
waar Oekraïense kinderen opnieuw kunnen 
spelen, zich amuseren en gewoon kind 
kunnen zijn.

Ons engagement voor kinderen en 
families in Oekraïne
De oorlog in Oekraïne zal nog lang zijn 
sporen nalaten. Vanuit SOS Kinderdorpen 
steunen we al 20 jaar kinderen en families 
in het land. We engageren ons om hen te 
blijven steunen doorheen deze extreme 
periode en om ook na de oorlog te 
investeren in de heropbouw van het land. 
We zullen dus ook op lange termijn families 
helpen om hun leven opnieuw op te 
bouwen. En we zullen ons blijven inzetten 
voor kleinschalige en familiale zorg voor 
Oekraïense kinderen die niet thuis kunnen 
opgroeien.

Artikel geschreven op 4 april 2022. De info in dit artikel  
kan wijzigen afhankelijk van de situatie ter plaatse.

“Onze collega’s hebben er 
alles aan gedaan om de 
SOS families uit Oekraïne 
een warme plek te bieden.”
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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

Lies Scaut, 
psychotherapeute

5 tips om te praten over oorlog 

1. Stem je taalgebruik af op de leeftijd van kinderen. 

2. Neem de tijd voor een gesprek. Als je maar drie minuutjes hebt 
in de auto, stel het gesprek dan beter uit.

3. Zorg voor geruststelling en benadruk ook de positieve zaken.

4. Behoud zoveel mogelijk jullie dagelijkse routine.

5. Wees je bewust van je eigen angsten en probeer je kinderen  
zo weinig mogelijk bang te maken.

De oorlog in Oekraïne beroert ons allemaal. Ook kinderen horen verhalen  
en stellen vragen. Hoe praat je met hen over dit moeilijke thema?  
Lies Scaut, psychotherapeute en coördinator van het postgraduaat rouw-  
en verliescounselor aan Hogeschool PXL, geeft raad. 

Hoe praat je met je kinderen over 
de oorlog?

“Kinderen pikken verhalen op en 
beginnen vragen te stellen”, aldus 
Lies. “Geef hen de nodige uitleg, in 
kindertaal. ‘De bazen van Oekraïne en 
Rusland hebben een grote ruzie, een 
landenruzie.’ Beklemtoon ook positieve 
zaken: dat heel de wereld moeite doet 
om zo snel mogelijk terug tot vrede te 
komen. En dat de oorlog zich ver van 
ons afspeelt.”

In de lagere school beseffen kinderen 
vaak al heel goed wat oorlog is. 
Ze worden beïnvloed door hun 
omgeving en school. Voor hen is het 
realistischer. Lies: “Daardoor gaan ze 
soms veralgemenen: ‘Als het oorlog is 
in Oekraïne, dan straks ook in België?’. 
Nuanceer en maak een duidelijk 

onderscheid, bijvoorbeeld door te 
zeggen: ‘Met de auto is het ongeveer 
17 uur rijden’.”

Hoe omgaan met bange 
gevoelens?

Het is begrijpelijk dat kinderen én 
volwassenen bang zijn. De oorlog is 
beangstigend. “Als je kind angstig 
is, toon daar dan begrip voor”, zegt 
Lies. “Maar stel ook gerust: ‘Er is op 
dit moment geen enkele dreiging in 
België.’”

Het heeft geen zin om je kind onnodig 
bang te maken. Lies: “Probeer je eigen 
angst zoveel mogelijk onder controle 
te houden, want angst is besmettelijk. 
Kinderen zoeken veiligheid en 
geborgenheid bij jou.”

“Papa, mama,  
wat is dat eigenlijk,  
oorlog?”

Samen kijken naar de beelden  
op tv?

Tot de leeftijd van 6 jaar scherm je je 
kinderen best helemaal af. Zorg dat ze 
niets zien of horen. Vanaf de kleutertijd 
merk je dat de oorlog in hun leefwereld 
komt. Je hoeft bij kleuters niet actief 
over de oorlog te beginnen, maar kijk 
naar het spel of taalgebruik van je kind 
en sta open voor hun vragen.

“Met kinderen van zes jaar of ouder 
kan je samen naar een jeugdjournaal 
kijken, zoals Karrewiet. Zo weet je 
welke beelden ze zien, wat ze horen 
en hoe ze reageren”, legt Lies uit. “Het 
is een ideaal moment om een gesprek 
aan te knopen.”

  Na de aanslagen in Brussel schreef 
Lies samen met haar man, psycholoog 
Erik de Soir, het boek ‘Moet ik nu bang zijn? 
Kinderen helpen in tijden van angst en 
terreur’. Door de oorlog is het boek plots 
weer actueel en komt er nu een herwerkte 
versie, aangepast aan de oorlog in Oekraïne. 

Bestellen kan via  
https://bit.ly/bang-voor-de-oorlog. 

PEDAGOGIE
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Ine Van den Hende is leerkracht in het 
secundair onderwijs en meter van een 
kind in één van onze kinderdorpen. Op het 
einde van het jaar krijgt ze traditiegetrouw 
van heel wat leerlingen geschenken als 
bedankje. 

Dit jaar laat ze haar leerlingen alvast weten 
dat ze, naast het klassieke chocolaatje, het 
liefst van al een cadeautje uit de webshop 
van SOS Kinderdorpen krijgt. 

“Je kan er bijvoorbeeld een jaar onderwijs 
schenken aan een kind dat die kans 
anders niet krijgt. Of een veilige bevalling 
aan mama’s elders in de wereld, waar de 
gezondheidszorg niet zo sterk is als hier in 
België. Met een baby’tje in mijn eigen buik is 
dat bijvoorbeeld iets wat me heel nauw aan 
het hart ligt.” 

Op zoek naar een zinvol geschenk voor de juf of meester van je kind? Of naar een 
moederdagcadeau voor je lieve mama of partner? Eén adres: shop.sos-kinderdorpen.be.

IK STEUN

Cadeautje aan de juf of meester op  
het einde van het schooljaar? 

“Met een gift aan  
SOS Kinderdorpen 
maak je me superblij.” 
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IK STEUN
“We hebben met eigen 
ogen gezien hoe kinderen 
liefdevolle zorg krijgen”
Irene en Hans wilden altijd al kinderen 
steunen die dit het meest nodig hebben.  
Daarom beslisten ze om een deel van  
hun nalatenschap te schenken aan  
SOS Kinderdorpen.

Het pad van Irene en Hans kruiste SOS 
Kinderdorpen voor het eerst in Gambië, 
in West-Afrika. Tijdens hun reis gingen ze 
naar het kinderdorp van Bakoteh, waar 
onze collega’s ter plaatse een warme thuis 
bieden aan een honderdtal kinderen die 
opgroeien zonder ouderlijke zorg.

“We hebben bewondering voor de 
zorgzame houding van de medewerkers 
en SOS moeders daar, en konden met 
eigen ogen zien hoe kinderen er liefdevolle 
zorg krijgen”, zegt Hans. Het was een 
ervaring die een blijvende indruk achterliet 

op Irene en Hans en hen aanzette om 
een peterschap te starten voor een klein 
meisje dat opgroeit in een van onze 
projecten in Malawi.

Irene en Hans beslisten om nog een stap 
verder te gaan, door een deel van hun 
erfenis na te laten aan SOS Kinderdorpen. 
Zelf hebben ze geen kinderen, en dus 
vinden ze het belangrijk om met hun 
nalatenschap toekomstige generaties te 
steunen. Onderwijs en gezondheid van 
kinderen zijn zaken die hen bijzonder na 
aan het hart liggen.

Een goed doel opnemen in je testament 
dient een weloverwogen beslissing te 
zijn. Daarom biedt SOS Kinderdorpen 
individuele en persoonlijke ondersteuning 
aan mensen die, net als Irene en Hans, 
onze projecten in hun testament 
willen opnemen. "We willen anderen 
aanmoedigen om hetzelfde te doen, omdat 
we met eigen ogen hebben gezien dat het 
ingezamelde geld goed wordt gebruikt. 
De kinderen krijgen kledij, voeding, een 
opvoeding en liefdevolle zorg. Ze kunnen 
blijven tot ze volwassen zijn”, besluit Irene. 

  Overweeg jij om kinderen te helpen via je testament? 
Contacteer onze adviseur testamenten Sara Van Acker via sara.vanacker@sos-kinderdorpen.be  
of telefonisch via 0493 53 93 92. Zij neemt graag de tijd om persoonlijk te antwoorden op al je vragen 
en bezorgdheden.

Ontdek meer op www.sos-kinderdorpen.be/testament.
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ONDERTUSSEN BIJ

SOS Kinderdorpen

270 jeugdhulpprofessio-
nals volgen ons Inspira-
tiemoment Simbahuizen
Samen met het agentschap Opgroeien 
organiseerden we op 10 februari 
een inspiratiemoment over ons 
pilootproject Simbahuizen. Onze 
Simbahuizen introduceren een nieuw 
type opvang in de Vlaamse jeugdhulp. 
Met professionele zorgouders die 
beroepsmatig en bij hen thuis twee tot 
vier kinderen opvangen, kleinschalig, 
familiaal en met tonnen liefde. Het 
agentschap Opgroeien moedigt nu de 
hele jeugdhulp aan om leefgroepen 
om te bouwen naar dit type opvang. 
Daarom is er grote interesse vanuit de 
jeugdhulpsector in onze ervaringen 
met Simbahuizen. Met trots blikken 
we terug op een succesvolle en 
inspirerende dag.

Eerste verjaardag 
van wet die scheiding 
broers en zussen moet 
verhinderen  
Met grote meerderheid keurde ons 
Federaal Parlement vorig jaar een 
wet goed die het recht van broers en 
zussen om samen op te groeien moet 
verzekeren. Daar hadden we twee 
jaar lang mee voor geijverd. Intussen 
lanceerde de Vlaamse minister voor 
jeugdhulp een onderzoek rond het 
samen plaatsen van broers en zussen, 
deed pleegzorg een oproep om 
pleegouders te vinden voor broertjes en 
zusjes en kwam ook in de academische 
wereld bijkomende aandacht voor het 
thema. De Vlaamse overheid gaf de 
jeugdhulpsector ook de mogelijkheid 
om met het type opvang van onze 
Simbahuizen aan de slag te gaan, waar 
broers en zusjes makkelijker samen 
opgevangen kunnen worden. Ondanks 
de uitdagingen voor verandering in de 
praktijk, blijven we ons ook de komende 
jaren inzetten, op zoek naar praktische 
oplossingen om broertjes en zusjes 
samen te houden.

Haïti: twee nieuwe 
kindvriendelijke ruimtes 
voor slachtoffers van de 
aardbeving 
De aardbeving in Haïti van augustus 
2021 heeft blijvende impact op het 
leven van veel kinderen. Daarom 
opende SOS Kinderdorpen Haïti 
in november twee kindvriendelijke 
ruimtes, waar kinderen en jongeren 
kunnen samenkomen voor leuke 
activiteiten, psychologische bijstand 
of een vertrouwelijk gesprek met 
een professional. Meer dan 200 
kinderen en jongeren namen deel 
aan de lancering van het project. “Ik 
begon me ernstig zorgen te maken 
over mijn negenjarige dochter, die 
bij het minste geluid opspringt. Ik 
voelde me overweldigd, omdat ik 
maar geen oplossing vond. Vandaag 
ben ik gerustgesteld. Mijn dochter zal 
de steun krijgen die ze nodig heeft”, 
getuigt een moeder van vier.

Families in Kinshasa starten vijf coöperatieven  
via ons project ‘Limpoba’ 
In ons familieversterkend programma 
‘Limpoba’ in Kinshasa hebben 
verschillende families nu hun eigen 
economische activiteit opgestart. 
Vijf coöperatieven zijn vandaag 
operationeel, waaronder een 
coöperatieve die kledij maakt  

en verkoopt, hoofdzakelijk gerund 
door vrouwen. De vrouwen blijven 
zich ook bijscholen om de collectie 
verder uit te breiden. Met de inkomsten 
zijn ze steeds beter in staat om in de 
noden van hun familie en kinderen te 
voorzien.

Medewerkers van  
DHL Express steunen 
samen onze projecten
Gepersonaliseerde sokken, 
mondmaskers of kaarsen verkopen: 
de medewerkers van DHL Express 
hebben twee jaar lang alles gegeven 
om geld in te zamelen voor onze 
projecten! Het totale bedrag dat ze met 
al die acties inzamelden zal bijdragen 
om bijna 26.000 momenten van 
kwaliteitsvolle zorg te bieden aan de 
kinderen in onze projecten.  
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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

MIJN BROER

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.
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“We delen een gemeenschappelijk 
verleden, waardoor we een bron zijn  

van onvoorwaardelijke steun en 
emotionele zekerheid voor elkaar.”

WAAR ZIJN ZE NU?

“We hebben veel meegemaakt, 
maar dat motiveert ons 

vandaag om beter te worden.”

De zusjes  
Puclla: 

‘Ik ben er altijd voor haar, 
zij altijd voor mij’

Deze zussen groeiden op in ons SOS 
Kinderdorp Cuzco in Peru. Vandaag 
maakten ze hun grote droom waar: ze 
startten hun eigen kledinglijn ‘Pukllas’. 
Ondanks de coronacrisis, zijn ze 
vandaag trotse eigenaars van een zaak 
in Cuzco. 

Claudia (28) en Adriana (29) startten 
eind 2019 hun kledinglijn ‘Pukllas’. Het 
was een droom die ze al koesterden 
in het SOS Kinderdorp Cuzco, waar ze 
samen opgroeiden. Dankzij een beurs 
kregen ze de kans om de opleiding 
mode en management te volgen.

De opstart van hun zaak ging niet 
zonder slag of stoot. Vier maanden 
na de opening, werd een lockdown 
afgekondigd in Peru. “Eerst dachten 
we dat de lockdown niet zo lang zou 
duren, maar toen kwam het besef dat de 
situatie niet snel zou stoppen. Dat was 

een zware klap.” Met veel creativiteit 
herdachten ze hun aanbod: “We zijn 
dan mondmaskers beginnen maken en 
concentreerden ons op commerciële 
kledij, zoals pulls en joggings. We 
beslisten ook om tijdelijk op te splitsen. 
Mijn zus haar stijl is meer ‘urban’, 
terwijl ik meer hou van etnische en 
casual kledij.” Beiden verkochten ze hun 
eigen creaties en spaarden ze centen 
om nadien terug in hun kledinglijn te 
investeren.

De zussen vinden veel steun bij 
elkaar: “Ik ben er altijd voor haar, en 
zij altijd voor mij. Wij hebben samen 
veel meegemaakt, maar vandaag 
motiveert dat ons om beter te worden.” 
Vandaag zijn ze trots op wat ze 
verwezenlijkten, en terecht! Een blik op 
hun Facebookpagina ‘Pukllas’ toont hun 
mooie creaties. Een tussenstop op je 
volgende reis naar Peru?

Sara werd gescheiden van haar broer toen ze 2,5 jaar oud was. Pas toen 
ze meerderjarig werd, vond ze hem terug. “We waren het ontbrekende 
puzzelstuk in elkaars leven.” 
 
Mijn broer (toen 5 jaar) en ik (toen 2,5 jaar) werden uit elkaar gehaald door 
de vechtscheiding van onze ouders. Onze Poolse mama kreeg te horen dat ze 
niet voor ons beiden mocht zorgen, omdat ze geen familie had om terug op te 
vallen. Ik bleef bij mijn mama en mijn broer bij mijn papa. Ik zag mijn broer 
sporadisch. Ondanks mijn jonge leeftijd had dit wel een impact op mijn leven. 
Ik voelde en zag het verdriet bij mijn mama, maar ook als puber zorgde deze 
situatie ervoor dat ik in de clinch lag met mijn eigen identiteit. Toen ik mijn 
eerste vriendje leerde kennen en zag hoe hij ruzie maakte met zijn zussen over 
de afstandsbediening van de TV, kwam het gevoel dat er iets ‘ontbrak’ terug fel 
naar boven. 

Het heeft een positieve invloed gehad op mijn leven om terug contact te hebben 
met mijn broer. We delen een gemeenschappelijk verleden, waardoor we een 
bron zijn van onvoorwaardelijke steun en emotionele zekerheid voor elkaar.  
We vellen geen oordeel over elkaar, maar bieden elkaar steun. Door terug 
contact te hebben met elkaar, is het ook merkbaar hoe hard we op elkaar lijken: 
lachen om dezelfde mopjes, hetzelfde denken en zeggen, … Het is duidelijk 
hoe hard we zijn open gebloeid sinds we elkaar terug hebben gevonden. Het 
wantrouwige gevoel dat mijn broer had naar de buitenwereld toe, heeft stap 
voor stap plaats gemaakt voor een gevoel van vertrouwen. Beiden zijn we 
ook meer sociaal geworden en staan we positiever in het leven. We maken 
natuurlijk ook ruzie, maar op het einde van de rit zijn we nog steeds elkaars 
maatje. We leren van elkaar en vullen elkaar aan. We waren het ontbrekende 
puzzelstuk in elkaars leven. Het verdriet, de kopzorgen, het schuldgevoel en 
vooral de eenzaamheid maakten plaats voor rust en veiligheid. We konden het 
verleden een plaats geven.

SOS Kinderdorpen zorgde er mee voor dat er vorig jaar een wet gestemd werd 
die broers en zussen het recht geeft om niet van elkaar gescheiden te worden. 
Als die wet 20 jaar geleden van kracht was geweest, had onze mama misschien 
beroep kunnen doen op die wet om ons samen te houden.
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SOS Kinderdorpen België vzw:  
Munthofstraat 40/1CD - 1060 Brussel
welcome@sos-kinderdorpen.be • www.sos-kinderdorpen.be
IBAN: BE17 3100 4034 5521 • BIC: BBRUBEBB

Ethiopië kent een grote problematiek van kinderen die 
bij de geboorte of op heel jonge leeftijd achtergelaten 
worden. Sommigen onder hen vinden wel opvang 
bij andere gezinnen, maar deze informele vorm van 
pleegzorg biedt niet altijd de omgeving die kinderen 
nodig hebben om sterk op te groeien. 

SOS Kinderdorpen in Ethiopië ontwikkelde als antwoord 
het eerste officiële pleegzorgproject in het land. 
Potentiële pleegouders worden met zorg geselecteerd 
en krijgen ondersteuning op maat van onze teams: 
versterking in pedagogische vaardigheden, indien 
nodig financiële steun, begeleiding van ervaren SOS 
moeders… Vandaag groeien zo al 100 kinderen op in  
98 pleeggezinnen. 

Help kinderen sterk 
opgroeien in een warme  
en familiale omgeving. 
Steun onze projecten via   
www.sos-kinderdorpen.be of  
BE17 3100 4034 5521.
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100 kinderen groeien 
op in eerste officiële 

pleegzorgproject  
in Ethiopië

PROJECT IN DE KIJKER


