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slim
schenken
Meer schenken zonder dat het
u meer kost? Dat kan met een
schenkingsovereenkomst. Met
deze overeenkomst is namelijk uw
hele donatie aftrekbaar voor de
inkomstenbelasting. U legt vast dat
u periodiek een bepaald bedrag aan
SOS Kinderdorpen schenkt voor
minimaal vijf jaar. Het is eenvoudig
te regelen en we helpen u daar graag
bij. Meer weten? Neem contact op
met Heleen Eijking, heleeneijking@
soskinderdorpen.nl. Of ga naar
soskinderdorpen.nl/schenkingsovereenkomst.

SOS
familiedag
Goed nieuws! Voor het derde jaar op rij zijn wij
partner van Attractie & Vakantiepark Slagharen.
Dit betekent dat wij voor de derde keer de
SOS Familiedag op deze mooie locatie mogen
organiseren. Het park opent 23 september
haar deuren voor onze trouwe donateurs en
hun families, dus zet het vast in uw agenda.
De uitnodiging volgt! Wij hebben er al zin in.

Nieuw kinderdorp in Syrië
klaar en bewoond!

SOS moeder

Muntaha (40) uit Syrië is sinds een paar
maanden SOS moeder in het nieuwe
kinderdorp bij Damascus. De vijfjarige
Youssef wijkt nauwelijks van haar zijde.
Muntaha: “Youssef is een heerlijk ventje
dat veel aandacht nodig heeft. Net als al
mijn acht kinderen. De oorlog heeft op
hen allemaal zijn sporen nagelaten. Wat
ze nu nodig hebben, is liefde, veiligheid
en structuur. En dat vinden ze hier, bij mij.”
De kersverse moeder zit helemaal op haar
plek als SOS moeder. “Toen ik op televisie
een reportage zag over SOS Kinderdorpen,
wist ik dat ik SOS moeder wilde zijn. Ik heb
een intensieve trainingsperiode doorlopen
en een tijdlang als ‘tante’ andere SOS
moeders geholpen als zij ziek waren of
extra handen nodig hadden. Nu ben ik tot
mijn grote geluk eindelijk zelf moeder.”

D

ankzij de extra bijdrage van vele betrokken donateurs is de realisatie van het nieuwe
kinderdorp nabij Damascus een feit. Na een intensieve renovatieperiode is dit voormalige vakantiepark nu een veilig onderkomen voor tachtig kinderen. Naast een dak boven hun
hoofd en een fijn bed om in te slapen, kregen de kinderen vooral een liefdevol thuis.

Moeders
geven vleugels
Mijn moeder is een geweldig mens. Als ik uit
school kwam, was ze er altijd. Zij luisterde
naar onze verhalen en leerde ons: “Als je iets
echt graag wilt en hard je best doet, kan je
het.’’ Moeders die in hun kinderen geloven,
geven hen vleugels. Ik heb veel SOS moeders
ontmoet in veel verschillende landen.
Allemaal stimuleren zij hun kinderen hun
uiterste best te doen en kansen te benutten.
Het is bijna Moederdag. Daarom laten we
in deze editie veel moeders aan het woord.
Pauline uit Tsjaad, een SOS moeder van het
eerste uur. Beatrice uit Oeganda die haar
baan als hotelmanager opzegde om SOS
moeder te worden. En Harriet, die door vis
te verkopen het leven van haar gezin weer
op de rit kreeg. Muntaha, net gestart als SOS
moeder in Syrië, wiens kinderen al zoveel
ellende hebben gezien. En SOS moeder
Vlora in een vondelingenhuis in Kosovo.
Zij ziet elk afscheid als een nieuw begin.
Vijf moeders, één roeping. Liefdevol voeden
zij kinderen op die een slechte start hadden.
Ze geven hen zorg en structuur en laten
ieder kind voelen dat hij of zij er mag zijn.
Deze moeders zijn een voorbeeld voor hun
kinderen en inspireren hen dromen waar te
maken. Ook voormalig SOS kind British uit
Zimbabwe heeft zo’n moeder. Zij geloofde in
zijn talent en stimuleerde hem muzikant te
worden. Met succes; tegenwoordig toert hij
de wereld over. De grootste wijsheid van zijn
moeder? “When the drum beats, you will
know.” Vrij vertaald: Volg je hart!
Margot Ende-van den Broek,
Algemeen directeur
SOS Kinderdorpen Nederland
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Margot met haar moeder

soskinderdorpen.nl | 3

hoofdverhaal

SOS werkt al dertig jaar in Oeganda

Bij iedere vorm van hulp
staat familieliefde centraal
Fort Portal. “Sinds drie jaar ben
ik de trotse moeder van Finn.
Finn werd net na zijn geboorte
gevonden in het bos. Net op tijd,
anders was hij van uitdroging
gestorven. De eerste drie
maanden moest hij aansterken
in een couveuse. Na nog eens
drie maanden van intensieve
verzorging in het ziekenhuis,
kwam Finn in mijn familie.
Wat een geschenk! Hij is nu drie
jaar oud en mijn oogappel. Zijn
gezondheid is nog niet hoe het
zou moeten zijn, maar gelukkig
gaat het steeds beter! Finn is
een vrolijk, slim en sociaal
ventje dat het heerlijk vindt om
naar de kleuterschool te gaan.”

SOS moeder Beatrice zegde haar baan als hotelmanager op om voor kinderen als de kleine Finn te
kunnen zorgen. "Het is de beste keuze die ik ooit heb gemaakt."

In 1988 startte SOS Kinderdorpen met het helpen van
kwetsbare kinderen en families in Oeganda. In die
tijd krabbelde het land op na decennia van oorlog en
politieke instabiliteit. Inmiddels is het land relatief veilig.
Maar nog steeds groeien er 2,7 miljoen kinderen op
zonder een veilig thuis. Hulp is nog altijd hard nodig
en dat bieden we dankzij uw steun volop. Wat doen wij
met uw bijdrage?
Oeganda telt vier SOS kinderdorpen waar bijna vijfhonderd
kinderen een nieuwe familie en liefdevol thuis vinden. In hun
familiehuis groeien zij op onder de vleugels van een SOS moeder,
samen met SOS broertjes en zusjes. De SOS moeder is de spil van
de familie; zij begeleidt de kinderen tot ze op eigen benen staan.
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Een geschenk
Beatrice (47) is een van de SOS
moeders in Oeganda. Ze zet
zich met hart en ziel in voor de
kinderen in haar familiehuis in

Beste keuze
Beatrice geniet ontzettend van
haar kleine mannetje. “Hij had
zo’n gruwelijke start, en als ik
dan nu zie hoe blij en lief hij is…
Ik kan niet beschrijven wat dat
met me doet. Het is precies de
reden dat ik SOS moeder werd.”
Op het moment dat Beatrice
met SOS in aanraking kwam, zat
ze op haar plek als manager in
een hotel. “Iedere week zag ik
de kinderen uit dit kinderdorp
in het hotel, waar ze zwemles
kregen in ons zwembad. Zo

SOS moeder Beatrice:

“Ik ben trots dat ik deze
kinderen mag begeleiden
naar zelfstandigheid”

Tom, coördinator familieversterkende programma's, geeft Harriet weer hoop

	Coördinator Tom:

“Ik vind het mooi om
bij te dragen aan een
nieuwe toekomst”
kwam ik in contact met medewerkers van SOS die
mij vertelden over hun werk, over het dorp en de
andere projecten. Ik ben gek op kinderen en miste
de dagelijkse zorgtaak sinds mijn eigen kinderen
uit huis waren. Ik besloot daarom zes jaar geleden
mijn baan in het hotel op te zeggen om SOS
moeder te worden. Het is de beste keuze die ik ooit
heb gemaakt. De meeste kinderen die hier wonen,
hebben net als Finn een valse start gehad. Zij
verdienen een zorgeloze doorstart! Ik ben er trots
op hun moeder te zijn en hen in liefde en veiligheid
te mogen begeleiden naar zelfstandigheid.”
Families versterken
SOS geeft prioriteit aan het versterken van
kwetsbare families en gemeenschappen. Zo
willen we voorkomen dat kinderen zoals Finn
hun biologische ouders verliezen. In Oeganda
ondersteunen we tweehonderd families met onze
familieversterkende programma’s. Daarin helpen
we ouders bij de zorg en bescherming van hun
kinderen. Met alles dat daarbij komt kijken, want
iedere familie heeft andere hulp nodig. Het doel
is ervoor te zorgen dat kinderen in veiligheid en
liefde bij hun eigen familie kunnen opgroeien en
naar school gaan.

De vier SOS kinderdorpen in Oeganda

Vraag & antwoord
Tom is coördinator van onze familieversterkende programma’s
in Entebbe. Hij beantwoordt drie vragen over zijn werk:
Hoe bevalt jouw taak als coördinator?
“Het is een zware baan, want je ziet veel ellende en armoede.
Maar het is vooral heel dankbaar om bij te kunnen dragen aan een
nieuwe toekomst voor kwetsbare families. Dat doen we bijvoorbeeld door
het verstrekken van een naaimachine, een stukje land of zelfs vis zoals in
het geval van Harriet. We helpen families zelf inkomsten te genereren,
zodat er voedsel kan worden gekocht en kinderen naar school kunnen.”

Wat wordt er nog meer voor hulp gegeven?
“We geven ouderschapstrainingen en beroepstrainingen aan
jongeren die niet meer naar school gaan. Ook helpen we mensen
om te gaan met geld en een eigen business te starten, hoe klein soms ook.
Verder leren we ouders hoe ze hun kinderen moeten beschermen en bij
welke instanties ze terechtkunnen als de veiligheid en het welzijn van hun
kinderen in het geding is.”

Wat vind je het moeilijkst in je werk?
“Het is ongelofelijk moeilijk om in een dorp waar iedereen
in armoede leeft, de meest kwetsbare families te selecteren.
Helaas kunnen we niet iedereen helpen, dus we moeten keuzes maken.
Dat doen we altijd in samenspraak met het dorp- of stadsbestuur en
vertegenwoordigers uit de community zelf. We bezoeken de families
samen en besluiten uiteindelijk in overleg welke families we voor een
periode van drie jaar kunnen helpen.”
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Platform vol actie
Lof en dank voor een ieder die voor SOS
Kinderdorpen in actie komt! Al die mooie
initiatieven van scholen, particulieren en bedrijven
zorgen ervoor dat nog meer kinderen kunnen
opgroeien in een liefdevol en veilig thuis.
U vindt al deze acties op ons actieplatform:
www.actie.soskinderdorpen.nl. Doet u mee?

tip !

Lege flessen, iedereen
heeft ze wel in huis.
Misschien willen uw (klein)
kinderen deze wel inzamelen voor SOS
Kinderdorpen? Zo helpen zij de buren
een beetje, maar vooral leeftijdsgenootjes
die er alleen voor staan.

Verdienen
voor SOS

Door de verkoop van vis lukt het Harriet nu haar gezin te onderhouden

Op eigen kracht

Hoe het leven van Harriet
Nakachwa veranderde
Een flinke bak met vis

De familieversterkende programma’s in
Oeganda veranderen levens. Zoals dat van
Harriet Nakachwa (38). Twee jaar geleden
verloor ze haar man en stond ze helemaal
alleen voor de opvoeding van haar vier
kleine kinderen. Ze had geen inkomen en
was niet in staat hen te voeden, laat staan
naar school te sturen. Coördinator van onze
familieversterkende programma’s Tom
vertelt: “Toen wij Harriet ontmoetten, was
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zij ten einde raad. Ze kon op dat moment de
huur van haar kleine hutje niet eens betalen.
Wij besloten Harriet een flinke bak met vis
te geven. Deze worden vooral gevangen en
gedroogd door de vissers uit haar dorpje
aan het Victoriameer. In Oeganda mogen
vrouwen zelf niet vissen, dus gaven wij
Harriet een grote hoeveelheid van deze
vissen om te verkopen. Ondertussen leerden
we haar hoe ze een veilige en stabiele
omgeving voor haar kinderen creëert en

hoe ze haar eigen kleine onderneming kan
opzetten. Vervolgens hebben we Harriet
nog een partij vis gegeven, die zij weer
met winst wist te verkopen. Van de winst
kon ze nieuwe vissen kopen, en zo verder.
Inmiddels kan Harriet op deze manier haar
huur betalen en gaan haar kinderen naar
school. Een klein duwtje in de rug stelt
mensen vaak al in staat om zelf hun leven
weer op de rit te krijgen.”

	Coördinator Tom:

“Een klein duwtje
helpt mensen al
hun leven weer op
de rit te krijgen”

Toppers van de
SOS Family Challenge, bedankt!
Afgelopen januari hebben twaalf sportievelingen het Oegandese
Rwenzori-gebergte beklommen. In een zesdaagse trekking wisten
de doorzetters de Weismann’s peak (4.620 meter) te bereiken en
bezochten zij ook nog een tweetal kinderdorpen. Met deze sportieve
uitdaging haalden de deelnemers € 43.081 op, waarmee we nog
meer kwetsbare kinderen en families in Oeganda kunnen helpen.
Een geweldige prestatie met een nog mooier resultaat!
Voor januari 2019 staat er weer een Family Challenge naar het
Rwenzori-gebergte op het programma. Meer weten? Stuur een
e-mail naar sosfamilychallenge@soskinderdorpen.nl.

Studenten van het Grafisch
Lyceum in Utrecht doen ervaring
op en verdienen daarmee geld
voor SOS Kinderdorpen.
Met ‘Het Bureau’ biedt de
school studenten de kans om
binnen de opleiding te werken
voor echte opdrachtgevers.
De inkomsten van hun producten,
zoals websites, huisstijlen en
drukwerkontwerpen, gaan rechtstreeks naar SOS Kinderdorpen.
Applaus voor dit geweldige
initiatief!
Heeft u een leuke opdracht?
Ga naar ons actieplatform en
kijk bij Campagnes.

Tweemaal blij

Gerda van den Breul breit al
negen jaar samen met
vriendinnen Annie en Annemieke
de leukste poppenkleertjes.
Gerda: “Zo’n drie keer per
jaar staan wij op de markt om
onze kleertjes te verkopen.
De opbrengst gaat naar SOS.
Zo maken wij tweemaal kinderen
blij: kinderen die blij zijn met
onze kleertjes en kinderen die
we met de opbrengst via SOS
kunnen helpen. Tijdens onze
laatste verkoopdag in Lochem
hebben we € 453 verdiend.”
Een prachtige opbrengst!
Heel veel dank, dames.

Door alle acties, groot en klein, kunnen nog meer kinderen opgroeien in een liefdevolle familie.

Laat u inspireren op actie.soskinderdorpen.nl en kom ook in actie!
soskinderdorpen.nl | 7
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Trotse
SOS moeder van
het eerste uur
Twaalf jaar geleden opende kinderdorp N’Djamena in Tsjaad de deuren.
SOS moeder Pauline (58) is sindsdien de liefdevolle moeder van vele
kinderen. “Je suis la fondatrice”, zegt ze: “Ik ben één van de moeders
van het eerste uur.” Op dit moment zorgt Pauline voor tien kinderen; vier
jongens en zes meisjes.
Zelf kreeg Pauline met haar man zes
kinderen, waarvan er vier op jonge
leeftijd overleden. Haar dochter van 38 is
onderwijzeres en haar zoon van 35 advocaat.
Nog voor zijn vijftigste, overleed Pauline’s
man aan een hersenbloeding. Niet gauw
daarna besloot Pauline SOS moeder te
worden. “Mijn hele leven heb ik me het lot
van verweesde en verwaarloosde kinderen
aangetrokken. Toen mijn man stierf en
ik hoorde van SOS Kinderdorpen, heb ik
direct gereageerd. Door mijn kinderen
bloei ik op. Eerlijkheid staat bij mij hoog in
het vaandel, dus daar hamer ik altijd op bij
mijn kinderen. En natuurlijk liefde voor je
naasten. Het is mooi om de vruchten van
mijn inspanningen te zien. Ik ben trots op
mijn kinderen en gelukkig dat ze allemaal
gezond zijn.”
Van zes maanden tot zeven jaar
Zo vertelt Pauline over Emmanuel, die
anderhalf jaar geleden in haar familie kwam.
“Emmanuel was zes maanden toen ik hem
in mijn armen sloot. Een ondervoed en
uitgedroogd scharminkeltje. Zijn moeder
is in het kraambed gestorven. Een meneer
heeft hem daarna een aantal maanden
verzorgd, maar kon die zorg niet meer
opbrengen toen hij zelf ziek werd. Nu
gaat het gelukkig goed met Emmanuel; hij
ontwikkelt zich goed en eet en slaapt veel.”
Sommige kinderen komen pas op latere
leeftijd in het kinderdorp, zoals Maïmouna.
“Maïmouna was zeven toen haar vader
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overleed en ze in onze familie kwam. Het
was meteen of ze er altijd al was geweest.
Zo’n vrolijk meisje en dol op gezelschap.
Bij aankomst bleek gelijk dat ze ziek was.
Gelukkig is ze goed hersteld. Nu zit ze op de
middelbare school, waar ze het hartstikke
goed doet.”

sos in Tsjaad
Tsjaad (Centraal Afrika) is één van de
armste landen ter wereld. Er heerst grote
armoede. Ongeveer twee van de tien
kinderen worden niet ouder dan vijf en het
gemiddeld aantal jaar scholing is 2,3 jaar.
Veel kinderen groeien op zonder ouders.
SOS Kinderdorpen is vrijwel de enige
hulporganisatie die permanent aanwezig
is in Tsjaad. De SOS medewerkers behoren
tot de zeer weinige ervaren zorgverleners
in het hele land. Het kinderdorp is een
baken voor de omgeving: het biedt de
lokale bevolking onderwijs, medische zorg
en ondersteuning. SOS werkt in Tsjaad ook
met een familieversterkend programma.
Dit betekent dat we families ondersteunen
door de ouder(s) te helpen ervoor te
zorgen dat kinderen veilig kunnen
opgroeien binnen hun eigen familie.
Per familie kijken we wat de problemen
zijn en wat er nodig is om te helpen.

Een gevoel van veiligheid
Dochter Maïmouna is inmiddels zeventien.
Ze vertelt: “Ik voelde me al snel thuis in het
kinderdorp. Mijn moeder lette goed op me
en gaf me een gevoel van veiligheid. Mama
organiseert vaak ‘gesprekken’ waarin ze ons
advies geeft en verhalen vertelt. Ze weet
altijd precies wat ik nodig heb. Ik kan goed
met mijn broertjes en zusjes opschieten,
hoewel we natuurlijk ook wel eens ruzie
maken. Soms heb ik ook niet zo’n zin om
vroeg op te staan en mijn moeder te helpen
met koken en de kleintjes klaar te krijgen
voor school. Maar het hoort erbij. Zij doet
ook veel voor mij.”

Tsjaad telt één SOS kinderdorp,
N’Djamena. Deze wordt gesteund vanuit
Nederland.
• Het dorp telt 12 SOS familiehuizen.
• Er wonen 119 kinderen.
• 12 SOS moeders en 7 tantes zorgen
voor de kinderen.
• 95 kinderen (uit het dorp, het
familieversterkende programma
en de gemeenschap) gaan naar
de SOS kleuterschool.
• 270 kinderen krijgen les op de
Hermann Gmeiner basisschool.
• 34 jongeren gaan naar de middelbare
school.
• In het jongerenhuis wonen 52 jongeren
en 3 begeleiders. 38 jongeren zitten
in de laatste fase van de middelbare
school en 14 doen op dit moment een
vervolgopleiding.
• Dagelijks worden gemiddeld 35 patiënten
geholpen in het SOS medisch centrum.

“ Door mijn
kinderen
bloei ik op”

toe aan
renovatie
Het kinderdorp in N’Djamena is in
2005 geopend en sindsdien
onmisbaar geworden voor de kinderen
uit het kinderdorp en de omliggende
gemeenschap. Door de
weersomstandigheden zijn de
familiehuizen en overige gebouwen
flink aangetast. Om de kwaliteit van
de familiehuizen te waarborgen en
het kinderdorp een nog fijnere plek
te maken, moet het kinderdorp
gerenoveerd worden. Hiervoor zijn
verschillende werkzaamheden nodig.
Denk aan het herstellen van daken
en ramen, vernieuwen van deuren
en plafonds, verven van de binnenen buitenkant en het vervangen van
sanitaire voorzieningen, meubels
en keukenmateriaal.
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SOS Kinderdorpen
start familiehuizen in
Nederland
Dankzij steun van de Nationale
Postcode Loterij kunnen we van start
met een pilot voor familiehuizen in
Nederland. Onder de naam ‘Simba
Familiehuizen Pilot’ gaan wij ons in
samenwerking met andere jeugdhulporganisaties nu ook actief inzetten
voor kwetsbare kinderen en families
in eigen land.

Mina, 12 jaar

Nederland beschikt over een uitgebreide
infrastructuur voor jeugdhulp. Toch is er
ook in eigen land nog een wereld te winnen
voor kinderen zonder een veilig thuis. Zo
blijkt hereniging met de eigen familie in
veel gevallen uit te blijven. In tien tot vijftig
procent van de situaties keren kinderen na
uithuisplaatsing niet terug naar hun ouders.
Ook is er een tekort aan pleeggezinnen
en gezinshuizen waar broertjes en zusjes
samen kunnen worden opgevangen. Bij
uithuisplaatsing van broertjes en zusjes
worden zij in vijftig procent van de gevallen
niet samen geplaatst.

Mina vindt haar draai
bij SOS in syrië
De twaalfjarige Mina heeft de
ellende van de oorlog in Syrië aan
den lijve ondervonden. Haar vader
overleed bij een raketinslag. Samen
met haar moeder, broertje en zusje
ontvluchtte zij haar huis om elders
een veilig onderkomen te vinden.
Toen de oorlog in Syrië uitbrak, woonde
Mina samen met zusje, broertje en ouders
net buiten de stad Homs. De oorlog maakte
een einde aan het gelukkige bestaan van het
gezin. Mina’s moeder Sarah herinnert het
zich als de dag van gisteren. “Het was een
winderige ochtend, heel vroeg. Plotseling
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hoorden we keiharde explosies. Mijn man
herkende het geluid meteen: ‘Raketten, we
moeten nú vertrekken’, riep hij en rende
naar buiten om de kinderen naar binnen te
halen. Dat lukte. Helaas werd hij zelf door
een inslag geraakt. Hij was op slag dood.”
Doodsbang
Sarah besloot meteen met haar kinderen
te vertrekken naar de westelijke stad
Tartous. Ze vond er een schuilplaats en liet
haar kinderen achter om op zoek te gaan
naar eten. Ze kwam niet meer terug. Mina:
“Wij moesten op mama wachten, maar na
drie dagen was ze er nog niet. We waren
doodsbang. We wisten niet wat er met haar
gebeurd was.” Gelukkig kwam er na drie

dagen een oude buurman voorbij. Hij nam
de kinderen mee naar het opvangcentrum
van SOS Kinderdorpen in Tartous.
De eerste tijd in het centrum was moeilijk.
De kinderen waren bang en verlegen en
vroegen continu naar hun moeder. Maar
langzaamaan begonnen ze wat te wennen.
Ze deden steeds meer mee aan activiteiten
en gingen ook weer naar school. Mina
ontwikkelde al gauw een passie voor voetbal:
“Echt niet alleen voor jongens.”
Herenigd
Na een maand in het opvangcentrum kregen
Mina en haar zusje en broertje geweldig
nieuws! Het opsporingsteam van SOS was

Rol weggelegd voor SOS Kinderdorpen
Margot Ende, directeur van SOS
Kinderdorpen, ziet een rol weggelegd
voor onze organisatie. “Wij hebben
jarenlange internationale ervaring in
familieversterking en het gezamenlijk
opvangen van broertjes en zusjes. We
combineren onze expertise met de kennis
en ervaring van gevestigde partners uit
de Nederlandse jeugdhulp. Zo hebben we
een familiegerichte methodiek ontwikkeld
die er expliciet op gericht is te voorkomen
dat families definitief uit elkaar vallen.”
Naar verwachting opent het eerste Simba
Familiehuis zijn deuren begin volgend jaar.
Dankzij de Nationale Postcode Loterij
In februari maakte de Postcode Loterij
bekend hoeveel geld zij dit jaar aan goede
doelen kunnen schenken. SOS mocht
naast de jaarlijkse cheque van 1.350.000
euro dit jaar een extra cheque ter waarde
van 2.356.000 euro in ontvangst nemen
voor de Simba Familiehuizen Pilot.
Lees meer op soskinderdorpen.nl/soskinderdorpen-in-nederland.

erin geslaagd hun moeder te traceren.
Het gezin werd herenigd. Wat bleek?
Op de dag dat Sarah eten was gaan zoeken,
was ze verdwaald en kon ze tot haar
wanhoop haar kinderen niet meer vinden.
Inmiddels hebben Mina en haar broer
en zus hun draai in het opvangcentrum
gevonden. Ze zijn trouwe bezoekers van het
educatieve centrum van SOS Kinderdorpen.
Met hun verzorgers kunnen ze het goed
vinden en ze hebben veel nieuwe vrienden
gemaakt. Hun moeder is nog iedere dag
ongelofelijk blij dat ze met haar kinderen
is herenigd. “Ik ben SOS Kinderdorpen heel
veel dank verschuldigd”, zegt ze, terwijl ze
haar kinderen tegen zich aan drukt.

Mogelijk gemaakt dankzij deelnemers van de Postcode Loterij
soskinderdorpen.nl | 11
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Wat is uw wens?

Heeft u ook een wens voor de toekomst van
kinderen en wilt u dit mogelijk maken met
uw nalatenschap? Heeft u specifieke vragen
of wensen? Neemt u dan contact op met
Elsbeth. Zij bespreekt in een vertrouwelijk
gesprek graag uw wensen en mogelijkheden.
U kunt Elsbeth bereiken via 020-303 25 43
of per e-mail: elsbeth@soskinderdorpen.nl.

Heeft u vragen
over de afwikkeling?

Muzikant Tico Pierhagen (42) is geboren in Pasto, Colombia.
In 1976 werd hij als ventje van anderhalf geadopteerd door
zijn Nederlandse ouders. Hij is zich bewust van de kansen
die hij hier heeft gekregen. Kansen die er niet zouden zijn
geweest in zijn geboorteland. Daarom is Tico dorpsponsor
van het SOS kinderdorp in Bogotá.
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“Ik wil een
stukje van mijn
geluk delen”

De afwikkeling van nalatenschappen wordt
verzorgd door onze eigen notarieel juriste
Annette Timmermans. Heeft u vragen over
de afwikkeling van een testament waarin
SOS Kinderdorpen is opgenomen? Neem
dan contact met haar op via 020-40 01 90
of per e-mail: annette@soskinderdorpen.nl.

Foto: Vijay Slager

MEER INFORMATIE OVER NALATEN: SOSKINDERDORPEN.NL/NALATEN
“In 2008 ging ik voor het eerst terug naar Colombia”, vertelt Tico.
“Ik was nieuwsgierig naar mijn roots en klaar om mijn geboorteland
te leren kennen. Mijn ouders stelden voor om tijdens de reis ook een
bezoek te brengen aan een SOS kinderdorp. Zij hebben SOS altijd
gesteund en een warm hart toegedragen.”
Bijzondere ontmoeting
“Tijdens het bezoek aan mijn geboorteland ontmoette ik mijn
biologische familie. Een onvergetelijke ervaring! Ik heb altijd de
behoefte gehad te weten waar ik vandaan kom, maar ik stopte dat
gevoel lange tijd weg. Toen ik uiteindelijk de zoektocht aanging
en mijn familie vond, vond ik ook mijn identiteit, mijn DNA!

12 | lente • 2018

De ontmoeting gaf mij tegelijk een heel duidelijk beeld van hoe
mijn leven eruit had gezien als ik niet was geadopteerd.”
Mijn geluk omzetten
“En toen gingen we op bezoek bij het SOS kinderdorp in Bogotá.
Ik merkte dat ik hun missie om kinderen een liefdevolle familie te
geven in hun eigen cultuur, helemaal omarm. Na dit bezoek heb ik
daarom besloten mijn muziek in te zetten voor SOS Kinderdorpen
in Colombia. Ik heb immers wél de mogelijkheid om mijn verhaal
te doen en in een fantastische studio mijn eigen muziek te maken.
Dat geluk wil ik omzetten in concrete hulp voor de kinderen uit
mijn geboortestreek.”

Doris Tuapante Kinderfonds
“Samen met mijn ouders en mijn zus heb ik het ‘Doris Tuapante
Kinderfonds’ opgericht. Dit familiefonds is genoemd naar mijn
overleden biologische moeder. Het is een zogenoemd ‘fonds op
naam’ bij SOS Kinderdorpen, van waaruit het SOS kinderdorp in
Bogotá wordt gesteund. De inkomsten van mijn benefietconcerten
en de helft van de opbrengst van de cd-verkoop leg ik in het fonds.
Mijn zus Maartje draagt haar steentje bij door een deel van de
opbrengst van haar boek ‘Groene koffie, het land van mijn broer’
aan het familiefonds te schenken. Mijn ouders hebben het fonds

geïnitieerd en schenken (straks als ze er niet meer zijn) een deel van
hun nalatenschap hieraan.”
Samen voor kwetsbare kinderen
“Ik ben heel blij dat ik samen met mijn familie iets kan doen voor
kwetsbare kinderen in mijn geboorteland. Ik ben opgevoed met
het idee dat als je iets voor je medemens kúnt doen, je dat ook moet
doen. Dat kan zelfs nog na de dood. Ik ben ontzettend trots op mijn
ouders en dankbaar voor hun steun aan SOS Kinderdorpen in mijn
geboortestad.”

soskinderdorpen.nl | 13
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l als drama king

Garip is met zi
jn negen maand
en de jongste
altijd als eerste
telg en
wakker. Een so
ciaal en vrolijk
ventje,
maar niet als hi
j net uit bed ko
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I

n het tijdelijke familiehuis in Pristina,
Kosovo, zorgt SOS moeder Vlora voor
jonge kinderen van negen maanden tot
drie jaar. Deze kinderen blijven bij haar tot
er voor hen een adoptiegezin is gevonden.
Vlora: “Het is een zware taak, vooral op
emotioneel vlak. Maar in de beperkte tijd
die ik met de kinderen heb, geef ik hen al
mijn liefde en aandacht. Het is ontzettend
belangrijk dat deze kinderen iedere dag
zorg en liefde ervaren.” Het afscheid is elke
keer weer moeilijk, maar toch ziet Vlora
het vertrek van een kind vooral als een
nieuw begin. Ze is dankbaar dat ze al ‘haar’
kinderen een liefdevolle start heeft kunnen
geven.
De foto’s laten een dag uit het leven van
Vlora zien. Een dag die haar laat dansen
van geluk.
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Vlora geeft Garip een high five.

Alija wil niet al
leen zijn. In slaa
p vallen gaat zo
makkelijker m
veel
et mama Vlora
heel dichtbij.

SOS moeder Vlora:

Een dag uit
het leven van
mama Vlora

“Een kind moet zich iedere
dag geliefd voelen”

Vondelingenopvang
in Kosovo
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De vondelingenopvang is één van de
opvallendste projecten van SOS
Kinderdorpen in Kosovo. In het kinderdorp
in de hoofdstad Pristina dienen drie SOS
familiehuizen als noodopvang voor
achtergelaten baby’s. Doordat het in Kosovo
nog een grote schande is om als ongehuwde
vrouw kinderen te krijgen, komt het
regelmatig voor dat deze vrouwen hun
pasgeboren baby achterlaten. Baby’tjes
waar niet direct passende opvang voor is,
blijven vaak in het ziekenhuis. Maar daar is
onvoldoende tijd om de liefdevolle zorg te
bieden die een pasgeborene zo nodig heeft.
In de tijdelijke familiehuizen van SOS vinden
de baby’tjes een liefdevol thuis, terwijl er
intussen wordt gezocht naar de beste,
permanente plek voor hen om op te groeien.
Want zonder liefde en verzorging kan een
kind niet groeien.
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toen en nu

Naam: British Ncube
Leeftijd: nu 31 jaar
Geboren: Zimbabwe
Beroep: muzikant
Burgerlijke staat:
getrouwd

Twintig jaar later
British Ncube was tien toen hij in 1997
samen met zijn drie broers en zussen
terechtkwam in het SOS kinderdorp in
Bulawayo, Zimbabwe. Zijn beide ouders
overleden op jonge leeftijd.
British: “Ik weet nog dat ik ontzettend blij
was toen ik hoorde dat ik in het dorp mocht
wonen. Nu had ik een moeder die voor mij
zou zorgen. Ik kreeg een kamer en kleding,
ik ging naar school én maakte kennis met
muziek. Al snel leerde ik de marimba en
de mbira te spelen, beiden familie van de
xylofoon.”
Met de steun van SOS Kinderdorpen kon
British na de middelbare school naar
de muziekacademie om zijn talent te
ontwikkelen. “Ik heb een geweldig lieve SOS
moeder. Zij geloofde in mij en ondersteunde
me bij alles wat ik deed.”
Ruim twintig jaar later gaat het bijzonder

goed met de carrière van British. Samen
met zijn vrouw vormt hij het duo Stango
& Nongoma. Ze kregen een contract bij
een Europees platenlabel en toerden in de
tweede helft van 2017 door Europa.
British: “Zonder mijn SOS familie zou ik
niet zijn wie ik nu ben. Zij gaven mij het
vertrouwen om te geloven in mezelf. Maar
het was vooral mijn moeder die mij de
ruimte gaf om naar mijn hart te luisteren.
‘When the drum beats, you will know’, waren
de wijze woorden waarmee ik ben opgevoed.
Dankzij haar sta ik nu op het podium en kan
ik mijn muziek met de wereld delen.”
	british ncube:

“Zonder mijn
SOS familie zou
ik niet zijn wie
ik nu ben”

Met gitaar en mbira
toerden British en
zijn vrouw door heel
Europa

de volgende editie van
sos familie verschijnt
in het najaar van 2018
Elk kind een familie

