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6000 kinderen
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de liefde en
zorg van een
familie
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“Sterke kinderen
veranderen
de wereld”
Hilde Boeykens, 15 jaar directrice bij SOS
Kinderdorpen België.

SOS Kinderdorp
Lahore, Pakistan

“Jullie veranderen de
levens van kinderen”
Prins William en Kate Middleton op bezoek in kinderdorp in Pakistan.
Toen drie kinderen hun verjaardag vierden in één van onze kinderdorpen in Pakistan, kregen ze
opmerkelijk bezoek tijdens hun feestje: niemand minder dan Prins William en Kate Middleton.
Het koppel was op officiële reis door het land en maakte van de gelegenheid gebruik om onze
projecten te bezoeken. En wat waren ze lovend! “De SOS Kinderdorpen zijn gebouwd rond familie.
En de families zijn er op z’n mooist: een plek waar mensen van elkaar houden, elkaar beschermen en
voor elkaar zorgen. Zo veranderen jullie de levens van kinderen.”
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“De klimaats
verandering vraagt
om een sterke
reactie, hier en nu.
Zodat de volgende
generatie nog kan
opgroeien in een
leefbare wereld.”

Vanuit SOS Kinderdorpen investeren we al ruim 70 jaar in een
betere toekomst voor duizenden kinderen. En dat is vandaag
zo mogelijk nóg belangrijker. De klimaatsverandering
vraagt om een sterke reactie, hier en nu. Zodat de
volgende generatie kinderen nog kan opgroeien
in een leefbare wereld. En zodat zij het tij op hun
beurt definitief kunnen keren in het voordeel
van onze planeet. Want het zijn sterke kinderen
die de wereld veranderen, die de wereld van
morgen zullen vormgeven.
En net dat is onze grote uitdaging, want
vandaag groeit 1 kind op 10, 220 miljoen
kinderen, nog steeds op zonder
adequate zorg. Waardoor ze niet
voldoende kansen krijgen om
zich te ontwikkelen tot sterke,
verantwoordelijke volwassenen
die hun stem laten horen.
Daarom zorgen wij ervoor dat
die kinderen toch kunnen
opgroeien in een sterke
familie. Met de veiligheid,
warmte en liefde van een
echte thuis. En met een
kwaliteitsvolle opleiding.
In dit magazine ontdek
je alvast hoe we dit
realiseren in Nepal.
In grote mate dankzij de
steun van mensen als jou!
En daar ben ik je bijzonder
dankbaar voor!

© Stephanie Fraikin – KMOinsider

© Kensington Palace

Het is onrustwekkend, alle natuurrampen van de laatste
maanden. De voorlopig laatste van een lange lijst, zijn de
bosbranden in Australië. Meer dan drie keer de oppervlakte
van België ging in vlammen op. En dan stel ik me de vraag:
“In wat voor een wereld zal de volgende generatie kinderen
groot worden?”
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DOSSIER

6000 kinderen
in Nepal vinden
opnieuw de liefde en
zorg van een familie
De aardbeving van 2015 stortte duizenden kinderen en families in de armoede.

Een land dat kreunt onder de
armoede
“Armoede is zowat de voornaamste oorzaak
waardoor Nepalese kinderen alleen komen
te staan”, vertelt Hilde Boeykens, directrice
van SOS Kinderdorpen. 21% van de
kinderen tot vijf jaar groeit er op zonder
adequate zorg te krijgen1. Daarom zorgen
wij er al 45 jaar voor opvang en begeleiding
van de meest kwetsbare kinderen en families.

Sinds 1989 begeleiden onze teams
in Nepal families die het welzijn en
de ontwikkeling van hun kinderen
moeilijk kunnen garanderen. Zo hebben
we vandaag 12 familieversterkende
programma’s verspreid over Nepal, goed
voor 1800 ondersteunde families. Samen
met de hele gemeenschap bouwen we aan
de weerbaarheid en zelfredzaamheid van

“21% van de kinderen tot vijf jaar
groeit op zonder adequate zorg.”

Nepal

Elke euro van donateurs levert
de samenleving 12 euro op.

Kwetsbare families sterker maken

In april 2015 treft een krachtige aardbeving de vallei van Katmandu.
Het aantal Nepalezen die onder de armoedegrens leven stijgt
daarop tot negen miljoen. Enorm veel kinderen groeien er op zonder
de liefde en zorg van hun ouders. Onze directrice, ambassadeur
Jacques Borlée en ‘zijn’ Belgian Tornados zagen met eigen
ogen hoe onze projecten het leven van die kinderen en families
veranderen.

Hilde : “Wij bouwen samen met de
Nepalese overheid aan oplossingen
voor kinderen die hun familie verloren
of dreigen deze te verliezen. In de
eerste plaats betekent dat: kwetsbare
families versterken, zodat kinderen
niet alleen komen te staan. Gebeurt
dat toch, dan zorgen we voor een
waardig alternatief: een warme
thuis in één van onze
kinderdorpen in het land.”

1 UNICEF, The State of the World’s Children 2017.

die families. Zodat zij hun kinderen zelf
de zorg, liefde en aandacht kunnen blijven
bieden die kinderen nodig hebben.
Eén van de kernpunten daarbij, is dat
de families een duurzame bron van
inkomsten opzetten. “Ik ontmoette in Nepal
bijvoorbeeld een alleenstaande moeder”,
aldus onze directrice. “Ze had een talent
en passie voor het maken van kledij. Ons
familieversterkend programma hielp haar
met het opzetten van een naaiatelier,
inclusief naaimachine en een eerste basis
aan stoffen. Daarmee maakt ze nu haar
eigen kledij, wat haar binnenkort voldoende
zal opleveren om bijvoorbeeld het
schoolgeld van haar kinderen te betalen.”
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De jongeren uit onze projecten in Katmandu introduceren de Belgian Tornados aan de kunst van keramiek.
© Vincent Kalut - Photo News

1200 kinderen
vinden een
warme thuis.

4 800 kinderen
groeien op in een
sterke familie.

700 jongeren
worden begeleid
richting
zelfstandigheid.

6 000 kinderen
genieten kwaliteitsvol
onderwijs.

Een nieuwe familie voor
1200 kinderen

Talenten en vaardigheden
ontwikkelen

Jongeren klaarstomen voor
de arbeidsmarkt

Het is erg, maar veel kinderen in Nepal
hebben niemand meer die voor hen kan
zorgen. De aardbeving in 2015 deed daar
nog een schep bovenop.

Omdat ieder kind voldoende kansen
verdient om talenten en vaardigheden
te ontwikkelen, investeren we ook in
het onderwijs van kinderen in Nepal.
Vandaag zijn er acht SOS scholen, kleuter-,
middelbaar en lager onderwijs. Zowel
de kinderen uit onze kinderdorpen als
de gemeenschap eromheen zijn er van
harte welkom.

Daarnaast zijn er ook professionele
vormingscentra in Katmandu en Pokhara,
waar jongvolwassenen uit onze projecten
specifieke beroepsopleidingen kunnen
volgen. Schrijnwerkerij, mechanica,
elektriciteit, secretariaat… het zijn enkele
voorbeelden van vormingen die jongeren
kunnen klaarstomen voor de arbeidsmarkt.
Opgeteld kunnen zo 6.000 kinderen
en jongeren genieten van kwaliteitsvol
onderwijs.

“SOS Kinderdorpen bood heel snel hulp
na de aardbeving”, gaat Hilde verder.
“EHBO, kledij, water, voeding, huisvesting,
kindvriendelijke ruimtes… met dit nood
project boden onze mensen ter plaatse
hulp aan 28 300 Nepalezen. En 53 kinderen
die hun ouders verloren in de aardbeving,
vonden een nieuwe thuis in één van onze
tien kinderdorpen in het land.”
Zo vinden vandaag 1200 kinderen een
warme thuis in één van de SOS families.
Hilde: “Familiale waarden zijn heel belangrijk
in Nepal. Als je in onze kinderdorpen
verblijft, voel je heel erg hoe het samenleven
gebaseerd is op wederzijds respect,
aandacht en liefde voor mekaar. Samen
vormen ze één grote familie, waar de groten
voor de kleintjes zorgen.”

“We streven altijd naar een sociale mix
in onze scholen”, vertelt Hilde. “Kinderen
uit moeilijke familiale situaties komen er
in contact met kinderen uit welgestelde
families. Zo krijg je meer evenwicht en
eenheid in een samenleving. Daar geloven
we sterk in.”

“De kinderen en
medewerkers van onze
SOS Kinderdorpen vormen
een hechte familie”.
Social return on investment

© Vincent Kalut - Photo News

En het is niet alleen de glimlach van
kinderen die de kwaliteit van ons werk in
Nepal kan aantonen. Een gedetailleerde
impactstudie van het SOS Kinderdorp
in Surkhet toont aan dat 98% van
onze ‘anciens’ goed scoren op zes
indicatoren: ze zijn goed geïntegreerd in
de samenleving, beschikken dagelijks over
voldoende en gezonde voeding, hebben
toegang tot degelijk onderwijs, wonen
in een degelijke huisvesting, verkeren in
goede gezondheid en voelen zich redelijk
tot zeer gelukkig in het leven.
Eén van de broers Borlée ontmoet een jonge atletiekkampioen uit één van onze kinderdorpen.

Tijdens hun bezoek namen de Borlées
ook deel aan een atelier keramiek in
het kinderdorp. Dylan Borlée : “Ondanks
de moeilijkheden die deze kinderen
ervaren in hun leven, tonen ze enorm

veel levensvreugde en zijn ze leergierig.
Hun creativiteit verbaasde me, zelfs de
allerkleinsten gingen vrolijk met de klei
aan de slag en kwamen fier hun resultaten
tonen.”

98% van onze
‘anciens’ uit het
SOS Kinderdorp in
Surkhet doen het
vandaag zeer goed
in het leven.
Dit meisje is één van de 53 weeskinderen die
we opvingen na de aardbeving
in 2015

Hilde: “Uit de studie blijkt ook, dat elke
euro die in onze projecten in Surkhet
geïnvesteerd wordt, de samenleving 12 euro
oplevert. Dat is een geweldige “social
return on investment.” Het bewijst de
noodzaak om te investeren in de opvang
en begeleiding van kwetsbare kinderen
en families. We zorgen zo dat kinderen
opgroeien in een liefdevolle thuis én bouwen
mee aan de toekomst van het land.”
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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.
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kan je niet alleen
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PEDAGOGIE

Hoe help je
kinderen omgaan
met het verlies van
een naaste?
Af en toe worden kinderen geconfronteerd met een verlies, ook de kinderen die we opvangen
in onze projecten. Jo Voets, onze pedagogisch expert, vertelt ons hoe je kinderen best
omkadert wanneer ze net een ouder, familielid of klasgenootje verloren.

Elk kind reageert verschillend
“De eerste dagen na een overlijden zijn
qua opvang van kinderen heel belangrijk”,
onderstreept Jo. “Het is een erg ingrijpende
gebeurtenis, een trauma dat stressreacties kan veroorzaken. Het zet kinderen
onder druk. Het is dan heel belangrijk dat
ze uitdrukking kunnen geven aan deze
gevoelens. In die zin is het goed dat ze in
die eerste periode omringd worden door
mensen die ze vertrouwen en bij wie ze zich
veilig voelen.”

Gevoelens de vrije loop laten
Jo Voets: “Er is geen standaardrecept om
kinderen te helpen bij het verlies van een
naaste. Elk kind gaat zoiets op zijn eigen
wijze en tempo verwerken. Eén ding is zeker,
kinderen kunnen dit niet alleen”.

Hoe geven kinderen uitdrukking
aan hun verdriet?
Jo Voets: “Woorden zijn lang niet de enige manier
om gevoelens uit te drukken. Knutselen, schilderen
of samen dingen doen kan net zo heilzaam zijn.
En verdriet zoekt zijn eigen weg: kinderen met een
drukke aanleg worden soms nog actiever, stille
kinderen trekken zich meer terug.

Durf te praten
“Durf erover te praten is het beste advies dat ik kan geven,” aldus
Jo. Vaarwel zeggen aan mensen die ons dierbaar zijn, maakt deel
uit van het leven. En het zal ongetwijfeld nog eens voorkomen.
Door een verlies samen te verwerken, leren kinderen ook hun
eigen potentieel kennen. Het is voor kinderen een gelegenheid
om veerkracht te ontwikkelen, nodig om latere hinderpalen te
overwinnen.

Soms komt verdriet naar buiten in de vorm
van stemmingswisselingen, woedebuien of
ongehoorzaamheid, een teken dat kinderen
worstelen met hun gevoelens. Dat zijn belangrijke
signalen waar je best begrip voor hebt.
Afhankelijk van de leeftijd zijn de ‘klassieke’ fases
van rouw enigszins herkenbaar: ontkenning,
kwaadheid, verdriet en, stap voor stap, aanvaarding.
Dan volgt het hernemen van het ‘gewone’ leven.
De wonde heelt en wordt stilaan maar draaglijk.
Plus, het kan een gezin, een familie, een klas ook
verbinden en samen sterker maken.”

Als ouder of begeleider ben je dus best
beschikbaar voor kinderen in zo’n situatie.
Zodat ze de gelegenheid krijgen om hun
emoties en ervaringen te uiten en een dikke
knuffel krijgen wanneer ze daar nood aan
hebben.

De manier waarop ze die emoties delen,
“Voor sommige kinderen kan het nuttig zijn
verschilt van kind tot kind en wordt ook
om het rouwproces wat te structureren,
sterk beïnvloed door
bijvoorbeeld met
de cultuur waar
een ritueel. Elke
ze in opgroeien.
week samen wat
“Elk kind rouwt op zijn
En ook de relatie
foto’s bekijken
met de overleden
eigen manier en op zijn
van de overleden
persoon en de aard
persoon, samen
eigen
tempo.”
van het overlijden
herinneringen
spelen een rol
ophalen,
(een onverwacht
verjaardagen blijven
overlijden of een aanslepende ziekte?).
vieren…“ Ook al voel je misschien de nood
Tot slot is ook de leeftijd van het kind
om kinderen af te schermen van hun
belangrijk: jonge kinderen zijn niet altijd in
verdriet, het is geen goed idee om nooit
staat om te begrijpen dat ‘dood zijn’ ook
meer over de overledene te praten.
betekent dat iemand niet meer terugkomt.

Jo Voets

“Met de tijd en de steun van familie,
zal de wonde helen en draaglijk worden.”
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Ann Wauters :
Basketkampioene met een hart
voor kinderen.

“Je geeft een
kind een toekomst
en tovert opnieuw
een glimlach
op zijn of haar
gezicht.”
Familiebouwers in actie: Eva en
haar dochter Lou geven samen
een familie aan Dorisse.

Ann Wauters is één van de grootste
sportvrouwen die ons land ooit
gekend heeft. En naast een passie
voor basketbal, heeft ze ook een
groot hart voor kinderen. Ze steunt
onze Belgische projecten voor
kinderen die opgroeien in kwetsbare
families.
“Ik ben onder de indruk dat deze
kleinschalige projecten zulke mooie
resultaten oplevert. Kinderen die
toch een zware rugzak meedragen,
staan hier centraal. Binnen ons
gezin vinden we het belangrijk dat er
aandacht is voor zulke initiatieven.”

Eva: “Terwijl mijn dochtertje vrolijk speelgoed uitkoos, keek ik naar een
documentaire die me stil deed staan. Lou heeft alles wat ze nodig heeft, maar dit
is helaas niet voor alle kinderen zo.”
Moeder en dochter besloten in actie te schieten en kinderen te steunen die niet
het geluk hebben om op te groeien in een warm gezin.
Zo werden ze Familiebouwer voor de vierjarige Dorisse uit Burkina Faso.
Twee keer per jaar volgen ze via brieven en foto’s haar evolutie. Dan ziet
haar dochtertje Lou hoe Dorisse, één jaar ouder dan haar, samen met haar
tweelingszus Dorianne opgroeit bij haar SOS mama.
Eva en Lou hopen om binnenkort op bezoek te gaan bij Dorisse. Dan kunnen ze
haar in levende lijve ontmoeten. Ze raden iedereen aan om hetzelfde te doen:
“Je geeft een kind een toekomst en tovert opnieuw een glimlach op zijn of haar
gezicht. We geven elke maand een bedrag, maar krijgen er zoveel meer van terug.”

“Binnen ons gezin vinden we het belangrijk dat er aandacht is
voor initiatieven als SOS Kinderdorpen”

Bouw net als Ann mee aan families voor kinderen die er alleen voor staan.
Surf naar www.sos-kinderdorpen.be

Word Familiebouwer en maak het
verschil voor één kind of zelfs voor
een heel kinderdorp. Surf naar
sos-kinderdorpen.be.
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ONDERTUSSEN BIJ

SOS Kinderdorpen
Onze belangrijkste realisaties van 2019

Simba-ouders: erkend statuut en
opgenomen in regeerakkoord
In 2019 verzekerde ons pilootproject
Simbahuizen het statuut van onze
Simba-ouders. Een belangrijke
stap, want zo kunnen zij er
nu 24 op 24, 7 op 7 zijn voor
de kinderen in hun zorg.
Daarbovenop werd het project
expliciet benoemd als een
prioriteit in het regeerakkoord.
In 2020 zullen nieuwe Simbahuizen
de deuren openen en komen we
een stapje dichter bij onze droom:
dat dit nieuw type opvang op
grotere schaal een warme
thuis biedt aan kinderen in de
Vlaamse jeugdzorg.

Broers en zussen het
recht geven om samen
op te groeien

Opstart van thuisbegeleiding voor
42 kinderen in het SOS Kinderdorp
Chantevent

We mogen er best trots op zijn: in
onze Belgische projecten groeien
8 kinderen op 10 samen op met één of
meerdere broers of zussen. En dat is
niet vanzelfsprekend, dat bewijst onze
recente peiling bij 100 jongeren met
een ervaring in de Vlaamse jeugdzorg.
4 op 10 geeft aan gescheiden van
broers en zussen op te groeien.
Onze peiling kreeg veel aandacht in
de media en met de steun van het
Kinderrechtencommissariaat staat het
thema op de agenda van het Vlaams
parlement.

In april 2018 startte ons kinderdorp Chantevent het project
« Le Séquoia » op. Hiermee begeleiden we kwetsbare
families bij hen thuis, zodat de kinderen bij hun eigen,
veilige familie kunnen blijven wonen. Doel is om de
oudercapaciteiten van de ouders te versterken en de
draagkracht van het gezin te verbeteren. Zo konden we
17 families begeleiden, goed voor 42 kinderen.

2.200 families in Congo en Burundi
versterken met “Ŝanĝo”
Sinds 2017 versterken we 2200 families in Congo en
Burundi met ons project Ŝanĝo. We zijn ondertussen
halfweg, en dus vond er een grondige externe
evaluatie van het project plaats. De studie toont de
doeltreffendheid en het potentieel van Ŝanĝo aan. Een
quote uit het rapport: “Het project bewijst zijn efficiëntie.
De selectie van de deelnemende families is sterk en
hun noden worden correct en precies geïdentificeerd.
De antwoorden die Ŝanĝo op die noden formuleert zijn
doeltreffend en sluiten er perfect bij aan.”

Hejmo vindt nieuwe thuis in Leuven
Begin 2019 verhuisde Hejmo, ons opvanghuis voor
kindvluchtelingen, van Kraainem naar Leuven. De stad
toonde zich daarbij bijzonder gastvrij. “Er zijn veel initatieven
die het voor onze jongeren een aagename plek om te wonen
maakt”, vertelt coördinator Katrien Goossens. De stad
wil een voorbeeld zijn van positieve integratie. En ook de
inwoners van Leuven reageren zeer positief, met een aantal
straffe en geëngageere vrijwilligers die rechtstreeks met de
jongeren aan de slag gaan. Prijsloos!

Nieuwe fase voor onze
projecten in Syrië
Drie jaar lang organiseerde SOS Kinderdorpen
noodhulp voor de vele ontheemde kinderen
en families in Tartous, Syrië. In die tijd konden
we o.a. 5000 kinderen dagopvang bieden in
onze kindvriendelijke ruimtes, 132 kinderen
herenigen met hun familie en 61 kwetsbare
families versterken. In 2020 bieden we nog een
warme thuis aan een twintigtal kinderen, tot
we voor hen een duurzame oplossing hebben
gevonden. Nadien concentreren we onze
inspanningen opnieuw op Damascus, met
verschillende projecten in de hoofdstad.
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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

© Sebastian Steveniers

mijn zus

Josephine wenste anoniem te blijven.

Dat broers en zussen samen opgroeien, lijkt vanzelf
sprekend, maar is het niet. Zeker niet als we het
hebben over kinderen in de Vlaamse jeugdzorg.
Uit onze recente peiling blijkt dat 3 op 4 van de
bevraagde jongeren niet samen opgroeide met één
of meerdere broers of zussen. Josephine (22) is één
van hen.

Thuis liep het al lang moeilijk. Dat is zacht uitgedrukt, maar het
volstaat om een harde periode te omschrijven. Zes jaar geleden
moesten Josephine en haar zus daarom voor een korte periode
naar een jeugdhulpvoorziening. Kort werd lang: ze zouden er
blijven tot ze meerderjarig waren.
Josephine: ‘Je moet niet alleen je thuis achterlaten, plots blijkt dat
je ook van je zus gescheiden wordt’, vertelt Josephine. ‘Dat was
hard, we waren het gewoon om samen te zijn. Als mensen mijn of
haar naam riepen, keken we allebei om, zo hecht waren we. In een
periode waarin je ontzettend kwetsbaar bent, wil je bij je zus zijn.’
In de vier jaar dat ze in een voorziening verbleef, zag Josephine
veel broers en zussen van elkaar vervreemden. ‘Je wordt niet
geholpen of gestimuleerd. Dus wie geen uitgesproken goede band
had en geen bewuste inspanning deed om contact te houden, had
de andere op de duur niets meer te vertellen. Broers en zussen
werden kennissen. Dat wilde ik niet. Mijn zus en ik hebben veel
gebeld en gemaild.’

Toch waren er maanden waarin ze elkaar minder hoorden en
zagen. ‘Op een keer kreeg ik het bericht dat mijn zus ernstig
ziek was. Ik ben meteen naar haar toe kunnen gaan, maar het
schuldgevoel was enorm. Waarom was ik er niet voor haar geweest?
We voelen ons emotioneel veilig bij elkaar en als zoiets wegvalt,
wordt het lastig om de moed erin te houden. Een deel van jezelf
missen is onbeschrijflijk zwaar.’
‘Er is ons nooit duidelijk uitgelegd waarom mijn zus en ik in
aparte voorzieningen moesten wonen. Iemand zei ons dat we te
hecht waren … Is dat erg? Moet je daarvoor gestraft worden op een
moment dat je ouders wegvallen?’
Vandaag zijn Josephine en haar zus jonge twintigers en staan ze
op eigen benen. Ze horen elkaar dagelijks, zien elkaar wekelijks.
‘Mijn zus is eigenlijk mijn moeder. Ik kan altijd bij haar terecht, we
hebben hetzelfde meegemaakt en we begrijpen elkaar. Mijn ouders
zijn op een praktische manier beschikbaar, maar niet emotioneel.
Mijn zus wel. Ik weet niet of ik er nog zou zijn als mijn zus er niet
was.’

Ontdek het volledige artikel van
Sarah Vankersschaever in De Standaard

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

WAAR ZIJN ZE NU?

Ahmad :
dansen om het trauma van de Syrische
oorlog te overwinnen.

Ahmad groeide op in een Palestijns
vluchtelingenkamp in Syrië. Moeilijke
omstandigheden, waarbij hij altijd houvast vond in
één ding: dans. Doorheen zijn hele jeugd was zijn
passie voor dansen een zegen. Tot de oorlog in
Syrië uitbrak. Toen werd het een vloek. Plots werd
hij een doelwit voor de extremistische dreiging.
Op zijn 21ste zag hij hoe zijn buurmeisje, nog een
kind, omkwam door de oorlog. “Ik was toen echt
in shock. Maar nadien besefte ik dat ik moest
helpen. Ik had geen geld, geen middelen. Enkel
dans.” De jongeman neemt contact op met SOS
Kinderdorpen in Syrië. En al snel begint hij er
dansles te geven aan kinderen in onze projecten in
Damascus.
“Via dans help ik Syrische kinderen om hun trauma’s
te overwinnen. Ik toon hen dat er nog mooie dingen
in het leven zijn om voor te vechten.” Vandaag
maakt Ahmad deel uit van het Nationaal ballet in
Amsterdam en is hij internationaal ambassadeur
voor SOS Kinderdorpen
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PROJECT IN DE KIJKER

Samenwerking met
Cirque du Soleil
geeft kinderen
zelfvertrouwen
Peru

Kinderen die opgroeien zonder de
liefdevolle zorg van hun ouders,
hebben vaak te weinig leren geloven
in eigen kunnen. Dat is nochtans
heel belangrijk om later goed voor
zichzelf en anderen te kunnen zorgen.
Daarom helpen we de kinderen in
onze kinderdorpen in Peru om dat
zelfvertrouwen op te bouwen.

Dat doen we ondermeer in
samenwerking met Cirque du Soleil.
De kinderen leren er spelenderwijs
allerlei vaardigheden, zoals acrobatie,
jongleren, evenwicht, trapezes. Zo
worden ze zicht bewust van hun
vaardigheden en leren ze op zichzelf
en andere vertrouwen.

SOS Kinderdorpen België vzw: Munthofstraat 40/1CD – 1060 Brussel
welcome@sos-kinderdorpen.be • www.sos-kinderdorpen.be
IBAN: BE17 3100 4034 5521 • BIC: BBRUBEBB

Help kinderen om gezond en
sterk groot te worden.
Steun onze projecten via
sos-kinderdorpen.be of doe
een gift op
BE17 3100 4034 5521.

