
Jouw spreekbeurt over
SOS Kinderdorpen
In tien vragen en antwoorden



1. Voor welke kinderen zet 
SOS Kinderdorpen zich in?



Onze doelgroep

1. Kinderen die niemand meer hebben om voor hen 
te zorgen

2. Kinderen die wel nog familie hebben, maar waar 
de familie niet sterk genoeg is om de veiligheidn 
en gezonde ontwikkeling van kinderen te 
garanderen. 

Meer weten? https://www.sos-
kinderdorpen.be/verhalen/inzamelacties-en-thema-acties/1-
kind-op-25-groeit-op-zonder-liefdevolle-zorg-van-ouder

https://www.sos-kinderdorpen.be/verhalen/inzamelacties-en-thema-acties/1-kind-op-25-groeit-op-zonder-liefdevolle-zorg-van-ouder


2. Wat doet SOS 
Kinderdorpen eigenlijk? 



Wij bouwen families
In alle maten en vormen

En de hele gemeenschap bouwt met ons mee
Meer weten? https://www.sos-kinderdorpen.be/wij-bouwen-families

https://www.sos-kinderdorpen.be/wij-bouwen-families


3. Waarom vinden wij familie 
zo belangrijk voor kinderen? 



Familie geeft kinderen…
 Liefde

 Kracht 

 Kansen

 toekomst

En kinderen die opgroeien zonder familie riskeren… 
Je leest het hier: https://www.sos-kinderdorpen.be/familie-geeft-kinderen

https://www.sos-kinderdorpen.be/familie-geeft-kinderen


4. Wanneer is SOS 
Kinderdorpen ontstaan?  



Het allereerste kinderdorp
opende zijn deuren in 1949, als een reactie op 

de vele weeskinderen die na de tweede oorlog 

in erbarmelijke omstandigen werden opgevangen

Meer weten? 
https://www.sos-kinderdorpen.be/de-geschiedenis-van-sos-kinderdorpen

https://www.sos-kinderdorpen.be/de-geschiedenis-van-sos-kinderdorpen


5. Waar is SOS 
Kinderdorpen actief



Actief in 136 landen
SOS Kinderdorpen organiseert projecten 
over de hele wereld, ook in België! 

Meer weten? 
https://www.sos-kinderdorpen.be/projecten

https://www.sos-kinderdorpen.be/projecten


6. Hoe ziet zo’n kinderdorp 
er precies uit? 



Ontdek het met je eigen ogen
Bekijk de video hieronder
https://www.youtube.com/watch?v=hPvxnfTe-Do

https://www.youtube.com/watch?v=hPvxnfTe-Do


7. Wie zijn de ambassadeurs 
van SOS Kinderdorpen?



Je vindt ze allemaal hier 
www.sos-kinderdorpen.be/verhalen?category=10

https://www.sos-kinderdorpen.be/verhalen?category=10


8. Als je een gift doet aan 
SOS Kinderdorpen, waar 
gaat dat geld dan naartoe?



Dat ontdek je in ons jaarverslag
Klik hier (tip, zoek op pagina 20)

https://www.sos-kinderdorpen.be/files/impactrapport-2018-nl-5d796a7466f0d.pdf


9. Heeft SOS Kinderdorpen 
ook projecten in België?



Zeker weten
We hebben 3 opvang- en begeleidingsprojecten in België…
https://www.sos-kinderdorpen.be/projecten

… en 3 Belgische beleidsprojecten

https://www.sos-kinderdorpen.be/projecten


10. Hoeveel kinderen kan 
SOS Kinderdorpen 
wereldwijd helpen? 





Tot slot
1. Ben je nog op zoek naar leuke foto’s van onze projecten of naar beeldmateriaal van 

SOS Kinderdorpen?

https://www.sos-kinderdorpen.be/over-sos-kinderdorpen/downloads#beeldmateriaal

2. Wil je graag een actie opzetten om geld in te zamelen voor SOS Kinderdorpen? 

https://www.sos-kinderdorpen.be/mobiliseer-vrienden-en-familie

3. Weet je graag nog manieren om SOS Kinderdorpen te steunen met je school? 

https://www.sos-kinderdorpen.be/organiseer-met-je-school

https://www.sos-kinderdorpen.be/over-sos-kinderdorpen/downloads#beeldmateriaal
https://www.sos-kinderdorpen.be/mobiliseer-vrienden-en-familie
https://www.sos-kinderdorpen.be/organiseer-met-je-school


Bedankt!


