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Onze impact in
136 landen
Een warme en
veilige thuis voor

Samen duurzame en
positieve impact creëren
Alle kinderen en jongeren hebben het recht om op te groeien met liefde, respect en
onvoorwaardelijke zorg, zodat ze later als zelfredzame volwassenen de wereld in kunnen
stappen.
Dat is waar we bij SOS Kinderdorpen voor strijden, al meer dan 70 jaar, in 136 landen.
In elk van die landen werken we hiervoor samen met kinderen en hun families, maar ook
met overheden en ons netwerk van donateurs en partners, om ervoor te zorgen dat dit
basisrecht geen droom blijft, maar in de praktijk realiteit wordt, elke dag weer.

74.000
kinderen

Noodhulp
aan

209.800
personen

Kwaliteitsvol
onderwijs aan

In 2019 introduceerden we zo samen met het agentschap Opgroeien een nieuw model
van opvang voor de allerkleinsten. Een model waarbij ze opvang vinden in het gezin van
een professionele zorgouder, heel kleinschalig en helemaal familiaal. Een mijlpaal voor de
sector! We zorgden er mee voor dat het samenhouden van broers en zussen nu officieel op
de agenda staat. En we doen onderzoek naar manieren om de zorg voor kinderen uithuis
warmer en hechter te maken.

Bedankt voor uw engagement daarbij.

kinderen

136

landen

Dit werk doen we ook in België, al meer dan 50 jaar.

We doen dit met één doel strak voor ogen: duurzame en positieve impact creëren, samen
met u. Voor een wereld waarin elk kind veilig, gezond en geliefd kan opgroeien. Ook in de
wereld van morgen, die er met de recente coronapandemie alleen maar complexer dreigt op
te worden.

239.500

in

Met

2 830

projecten
Jaarlijks

Sinds
678.000

medische diensten

70
jaar

80.200
families

versterkt

© Stephanie Fraikin
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De kracht van een
internationaal netwerk
SOS Kinderdorpen België maakt deel uit
van de federatie SOS Children’s Villages
International, met 38.000 medewerkers
wereldwijd. We bundelen krachten en delen
expertise om gedurfde en kwalitatieve
projecten te ontwikkelen. Samen vormen we
het grootste internationale netwerk ter wereld
voor de opvang en begeleiding van kinderen
en families.

Een historische resolutie
van de Verenigde Naties
De Algemene Vergadering van de Verenigde
Naties heeft in 2019 een historische resolutie
aangenomen ter bescherming van kinderen
zonder ouderlijke zorg. We zijn trots dat
we actief hebben kunnen bijdragen aan de
voorbereidende discussies. De resolutie is een
belangrijke stap voorwaarts en bevestigt meer
dan ooit het belang van ons werk met kinderen
en gezinnen in kwetsbare situaties.
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1 kind op 10
1 kind op 25
in de wereld …
in België …
220 miljoen kinderen
94 600 kinderen
kent geen liefdevolle familie

B

Onze
bestaansreden

Onze
ambitie

Onze
strategie

Kinderen hebben de liefdevolle zorg
van een volwassene nodig om gezond
groot te worden.

We bouwen aan een wereld
waarin ieder kind opgroeit
binnen een gezonde
familie. Daar vinden
kinderen liefde, respect en
veiligheid. Daar kunnen
kinderen groeien.

Geweld, misbruik, verwaarlozing… Kinderen die opgroeien
zonder liefdevol gezin leven met vele risico’s. Dat brengt
hun ontwikkeling ernstig in gevaar. Voor die kinderen
creëren wij een “CARE EFFECT”: we zorgen dat ze
opnieuw de veiligheid van een familie vinden. Want die
onvoorwaardelijke zorg hebben kinderen nodig om uit te
groeien tot zelfredzame, weerbare volwassenen. En dat
zet zich door naar de volgende generatie.

Als die zorg ontbreekt:
wordt hun fysieke, mentale en
psychologische ontwikkeling bedreigd
hebben zij het moeilijker om bepaalde
sociale en emotionele vaardigheden te
ontwikkelen
hebben zij meer kans op gezondheids
problemen
zijn ze vatbaarder voor verslaving,
depressie en zelfmoord
dreigen ze slachtoffer te worden van
verwaarlozing, misbruik en uitbuiting

1
2
3
4

Bron: “The Care Effect: Why no child should grow up alone”,
SOS Children’s Villages International, November 2017

De oorspronkelijke familie versterken
Als de oorspronkelijke familie voldoende veiligheid kan bieden, is dat de beste
plaats voor een kind om op te groeien. Daarom gaan we altijd eerst intensief
aan de slag met gezinnen in kwetsbare situaties, en proberen we samen
positieve verandering te brengen.

Zorgen voor een nieuwe familie
Soms lukt dat niet en is er geen familie meer die nog veiligheid kan bieden. Dan
zorgen we dat kinderen alternatieve opvang vinden. Kleinschalig, familiaal en
met de onvoorwaardelijke liefdevolle zorg van volwassenen.

Bouwen aan de zelfredzaamheid van jongvolwassenen
We helpen jongvolwassenen op weg tot ze sterk genoeg zijn om op eigen
benen te staan. We begeleiden hen met het verwerven van de nodige
vaardigheden om een zelfstandig leven op te bouwen en een eigen
toekomstproject te realiseren.

Samen met overheden en diverse partners naar
een duurzame verbetering van de zorg
Naast ons terreinwerk zetten we onze expertise de laatste jaren ook steeds
meer in om samen met overheden en diverse partners de zorg rond families en
kinderen in kwetsbare situaties structureel te verbeteren.
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Onze impact
vanuit SOS Kinderdorpen België

in het buitenland

© Joel Sheakoski

in België

Families versterkt
voor

We vechten voor het
recht van broers en
zussen om samen op
te groeien.

Duurzaam
beleidswerk

We willen jaarlijks
duizenden nieuwe
opvoeders inspireren tot
professionele zorg
vanuit het hart.

We zijn klaar om dit type
opvang beschikbaar te
maken voor een veel
grotere groep kinderen.

Terreinwerk
Een pad naar
zelfstandigheid voor

7.097

kinderen

Een warme en
veilige thuis voor
Een warme
thuis voor

2.762

kinderen

39 kinderen

5

landen

10 jongvolwassenen

Intensieve
versterking van

Kleinschalige,
familiale opvang
voor

18 families

6 0-3-jarigen

5

We bouwen aan de
kracht van en erkenning
voor de ouder-kind
relatie.

projecten
Kwaliteitsvol
onderwijs aan

1.151

Een ontwikkelingstraject voor

kinderen

11.000
kinderen

10 minderjarige
vluchtelingen

We werken samen met
de Stad Leuven aan
een modelstad voor
integratie.

13.200

medische zorgen
jaarlijks
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Onze
beleidsprojecten
in België

Introductie van professionele
zorgouders in de jeugdhulp
Professionele zorgouders zijn mensen die op
zelfstandige basis voor twee tot vier kinderen zorgen,
gewoon bij hen thuis, 24 uur op 24, 7 dagen op 7.
Bijvoorbeeld onze Simba-ouders. We hopen dat dit nieuw
type opvang breed in de jeugdhulp ingang kan vinden,
om beter tegemoet te komen aan de noden van een
specifieke groep kinderen.

Onze voortgang in 2019
We verzekerden het arbeidsstatuut van onze Simbaouders. Een belangrijke stap, want zo kunnen onze
Simba-ouders er nu 24 op 24, 7 op 7 zijn voor de
kinderen in hun zorg.
We kregen met ons pilootproject Simbahuizen een
plek in het Vlaams Regeerakkoord 2019 - 2024
en in de beleidsnota van de bevoegde Vlaamse
minister, waardoor het inzetten van professionele
zorgouders ook een prioriteit van het beleid wordt.

Professionele nabijheid:
inspireren tot professionele
zorg vanuit het hart

Investeren in de band tussen broers
en zussen bij uithuisplaatsing

Veel jongeren en hulpverleners in de jeugdhulp
verlangen naar een gelijkwaardige en warme onderlinge
relatie. We willen samen met hen het concept
‘professionele nabijheid’ vormgeven en samen met de
hogescholen werken aan een opleiding waarbij deze
zorghouding de standaard wordt.

Uit onze peiling bij 97 jongeren met een jeugdhulp
ervaring in Vlaanderen, bleek dat 8 op 10 onder hen
niet samen opgroeide met één of meerdere broers of
zussen, een bevestiging van ons vermoeden vanop
het terrein. Als er geen gegronde reden is tot scheiding,
willen we dat broers en zussen bij uithuisplaatsing
samen kunnen opgroeien, omdat die unieke band
belangrijk is voor hun ontwikkeling en er veel
draagkracht in schuilt.

Onze voortgang in 2019

Onze voortgang in 2019

Om echt van impact te spreken, is het nog wat vroeg.
Maar we kunnen wel al zeggen dat we:
veel geluisterd hebben naar jongeren met een
ervaring in de jeugdhulp en deskundigen;

We deden een peiling bij jongeren met een
jeugdhulpervaring in Vlaanderen om beter zicht te
krijgen op het aantal jongeren dat zonder broers of
zussen opgroeit.

de gesprekken met een eerste hogeschool
opstartten om professionele nabijheid structureel
een plaats te geven in hun opleiding;

We brachten op Kinderrechtendag sterke
getuigenissen van jongeren in de media
en kregen het thema met de steun van het
Kinderrechtencommissariaat op de agenda van het
Vlaams Parlement.

ons actieplan aan het agentschap Opgroeien
presenteerden, waarmee we nu verder uitzoeken
hoe dit werk past in een breder verhaal van streven
naar een warme, nabije jeugdhulp.

In het Federaal Parlement werd een wetsvoorstel
ingediend dat het recht introduceert voor broers
en zussen om niet gescheiden te worden. In het
voorstel baseren de indieners zich onder andere op
ons voorbereidend werk.

We hechten veel belang aan de participatie van kinderen en jongeren,
daarom toetsen we ons werk altijd af bij onze doelgroep en werken
we regelmatig samen met Cachet vzw, dé referentie voor de stem van
jongeren met een ervaring in de jeugdhulp.
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Onze projecten
in België

De Simbahuizen

De Simbahuizen

SOS Kinderdorp
Chantevent

Opvanghuis
Hejmo

Impact in 2019

Impact in 2019

Impact in 2019

We lanceerden het pilootproject waarbinnen we
een warme thuis bieden aan 6 kinderen van
0 tot 3 jaar.
We bieden intensieve begeleiding aan 3 gezinnen.

2 van de kinderen, broer en zus, konden

intussen terug naar huis.

De evaluatiefase is volop aan de gang, zodat dit
model van opvang straks beschikbaar wordt voor
veel meer jonge kinderen.

SOS Kinderdorp Chantevent
© Olivier Anbergen

Focuspunten
We introduceren een nieuwe vorm van
kleinschalige en familiale opvang voor jonge
kinderen die tijdelijk niet meer bij hun ouders
kunnen opgroeien. Onze Simba-ouders bieden
24 op 24, 7 op 7 een warme thuis aan deze
kinderen, in hun eigen gezin, met een focus
op de ontwikkeling en veilige hechting van de
kinderen.
De aanpak binnen de Simbahuizen is volledig
georiënteerd op gezinshereniging. We versterken
de relatie tussen de biologische ouders en hun
kinderen, en zorgen ervoor dat broers en zussen
samen kunnen blijven.

39 kinderen die niet meer bij hun ouders kunnen

opgroeien, vinden bij ons een veilige en kansrijke
plek. We stimuleren hen in hun ontwikkeling, helpen
ze bij de uitbouw van een sociaal netwerk en blijven
ze verbinden met hun ouders.
We begeleiden 15 gezinnen zodat hun kinderen
straks kunnen opgroeien in een sterker gezin.

We bieden een veilige omgeving en een
ontwikkelingstraject op maat aan 10 niet-

begeleide minderjarigen met een migratieachtergrond.
4 jongeren groeien op met hun broer of zus.
3 jongeren zijn inmiddels herenigd met hun

familie.

We bouwen aan een eigen toekomstproject
met 10 jongvolwassenen en blijven onze
‘anciens’ verder opvolgen, tot ze volledig op eigen
benen staan.

Focuspunten
We dragen bij aan de groei en ontwikkeling
van kinderen in de jeugdhulp en werken aan
een warme en vertrouwde relatie met hun
begeleiders.
We zetten in op het behoud van familiale
banden, in het bijzonder met broers en zussen.
Zo hebben de kinderen en jongeren ook later
een sterk ondersteunend netwerk om op terug
te vallen.

Focuspunten
We bouwen aan een veilige, betrouwbare
en voorspelbare relatie met de jongeren
die we opvangen. We ondersteunen hen in
hun integratie, ontwikkeling, veerkracht en
welbevinden. En we helpen hen op weg om hun
eigen levensprojecten te realiseren.
We hebben bijzondere aandacht voor de
familiale banden van deze jongeren, ook al
bevinden familie, broers of zussen zich soms
ver weg.

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

Opvanghuis Hejmo
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Onze
projecten
in het buitenland
Strijd tegen kinderarbeid Het SOS Moeder- en
in Fatick, Senegal
kindhospitaal
in Kara, Togo

Noodhulp
in Tartous, Syrië

Ŝanĝo: versterking
van gezinnen en
gemeenschappen,
Burundi en DR Congo

De SOS projecten in
Kinshasa, DR Congo

Impact in 2019

Impact in 2019

Impact in 2019

Impact in 2019

We reïntegreerden 278 kinderen
in formeel onderwijs.
We verbeterden de levens
omstandigheden van
231 kinderen.
We zorgden dat 417 kinderen
hun identiteitsdocumenten kregen,
zodat ze hun rechten konden
afdwingen.

Impact in 2019
We zorgden er mee voor dat
1.100 moeders in alle
veiligheid konden bevallen.
We werken samen met 50 SOS
medewerkers om de best
mogelijke gezondheidszorg te
garanderen.
We voerden 13.200 medische
consultaties uit.

We ondersteunden 230 families
met het verwerven van een
duurzame bron van inkomsten.

We bieden tijdelijk een veilige thuis
aan 150 kinderen, terwijl we
hen proberen te herenigen met
hun familie of op zoek gaan naar
een andere duurzame oplossing.
We voorzien voor 2.700 kinderen
psychologische ondersteuning
en recreatieve activiteiten in onze
kindvriendelijke ruimte.
We versterken 61 gezinnen
in kwetsbare situaties

zodat zij kunnen voldoen aan de
basisnoden van hun kinderen.

We ondersteunen

2.109 families zodat ze kunnen
tegemoetkomen aan de essentiële
noden van hun kinderen.

We geven 149 jongeren in
ons kinderdorp de kans om op te
groeien met de zorg en liefde van
een familie.

We helpen de basisrechten van
6.268 kinderen te bevorderen
en te beschermen.

We integreerden 4 SOS
families in het hart van de lokale

We bouwen met 39 gemeen
schappen aan een sociaal

We geven 324 kinderen
toegang tot kwaliteitsonderwijs.

ondersteuningsnetwerk voor
gezinnen in de meeste kwetsbare
situaties.

gemeenschap van Kinshasa.

Focuspunten

Focuspunten

Focuspunten

Focuspunten

Focuspunten

We bouwen een duurzaam
ondersteuningsnetwerk rond families
en kinderen in kwetsbare situaties.
We zorgen ervoor dat de kinderen
in Fatick veilig kunnen opgroeien
met respect voor hun fundamentele
rechten. Samen met de gemeenschap
waken we erover dat deze kinderen
toegang hebben tot basishygiëne,
voldoende eten en onderwijs, en
dat ze niet gedwongen zijn tot
kinderarbeid om te overleven.

Met onze medische en
gynaecologische expertise voor
(toekomstige) moeders en hun
jonge kinderen reduceren we de
kindersterfte en waken we over
de goede fysieke en mentale
ontwikkeling van pasgeboren
kinderen.

We vangen kinderen op die door
de crisissituatie niet langer kunnen
opgroeien binnen hun familie. We
bieden hen een veilige omgeving waar
ze zich ten volle kunnen ontplooien.

We ontwikkelen een ondersteunend
netwerk voor gezinnen, met de hulp
van gemeenschappen en lokale
autoriteiten. Zo zorgen we voor
een blijvende impact op het leven
van families in moeilijkheden. We
ondersteunen ook gezinnen bij
het opzetten van een duurzame
economische activiteit. Het resultaat
is een solidariteitsbeweging die de
zorg voor kinderen, evenwichtige
voeding en toegang tot onderwijs na
ons vertrek garandeert.

We bieden de kinderen een
veilige en warme thuis, met de
kwaliteitsvolle en professionele zorg
van betrouwbare volwassenen. We
zorgen dat de kinderen toegang
hebben tot kwaliteitsonderwijs, zodat
ze een mooie toekomst kunnen
opbouwen. Zo krijgen ze kansen om
uit te groeien tot sterke volwassenen
met een positieve bijdrage aan de
samenleving.

Dit zijn de projecten die we vanuit SOS Kinderdorpen België ondersteunen, in
samenwerking met onderstaande partners. Voor alle projecten die SOS Kinderdorpen
Internationaal organiseert, kan je terecht op sos-childrensvillages.org.
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Fondsenwerving
1.187.162€
[12%]

Uitgaven en
investeringen
2019

Subsidies
4.384.636€
[41%]

2019 8.255.175

2018 8.690.437

2017 8.142.927

Eenmalige giften
1.084.100€
[10%]

Inkomsten
2019

Partners
687.575€
[7%]

2016 7.609.788

Peter- en meterschappen
1.894.997€
[18%]

2015 7.039.474

Andere
333.989€
[3%]

2014 6.757.871

Projecten
wereldwijd
3.139.668 €
[31 %]

2013 6.697.013

Projecten
in België
4.176.599€
[41%]

2012 6.081.011

naar onze projecten”

SOS Kinderdorpen België vzw
Munthofstraat 40/1CD
1060 Brussel
T 02 538 57 38 – F 02 537 31 31
welcome@sos-kinderdorpen.be
www.sos-kinderdorpen.be
www.facebook.com/
SOSKinderdorpenBE

Evolutie van investering
in projecten

2011 5.775.652

gaat rechtstreeks

Beleids- en sensibiliseringsprojecten
938.908€
[9%]

2010 5.374.511

“81 % van uw gift

Werkingskosten en financiële kosten
713.111€
[7%]

2009 4.702.573

Cijfers
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Legaten
994.406€
[9%]

Recurrente giften
1.241.067€
[12%]

Leden van de Raad van Bestuur van SOS Kinderdorpen België vzw op 02/06/2020
Voorzitter: Bruno van Lierde | Vice-voorzitter: Piet Dejonghe
Effectieve Leden: Filiep Deforche, Yvan de Launoit, Paul Leyman, Jean- Pierre Marchant, 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,
Charles Ferdinand Nothomb, Nathalie Schots van Bogaert, Evelyne Titeca, Kristina Ver Foley
Directrice: Hilde Boeykens

Doneer rechtstreeks op onze rekening
Projecten in België
BE80 3100 1447 1577
Projecten in het buitenland
BE17 3100 4034 5521
Voor ons volledige Impactrapport 2019 surf naar
www.sos-kinderdorpen.be

SOS Kinderdorpen
onderschrijft de Ethische Code
van de VEF

Erkend door
de European Foundation
for Quality Management

Dit alles
is enkel mogelijk
met jullie steun.
Bedankt!

SOS Kinderdorpen België vzw
Munthofstraat 40/1CD - 1060 Brussel
IBAN: BE17 3100 4034 5521
BIC: BBRUBEBB
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