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Familiedagen  in de sneeuw

nieuws

FAMILIE
Joyceline (26) heeft vier kinderen en zit 
sinds vier jaar in het familieversterkende 
programma van SOS Kinderdorpen in 
Angola. Dankzij SOS heeft Joyceline een 
goed huis, gaan haar oudste drie kinderen 
naar school en hebben ze genoeg te eten. 
Zelf zette Joyceline met hulp van SOS een 
handeltje op. Ze koopt varkensvlees op  
de markt, bereidt dit thuis en verkoopt het 
met winst. “Het gaat steeds beter met  
mijn bedrijf. Misschien word ik nog wel  
een echte zakenvrouw.” Ook voor haar 
kinderen durft ze weer te dromen.  
“Ik hoop dat ze alle vier een goede 
opleiding krijgen. Misschien worden ze  
wel leraar of politieman. Wie weet!  
Het familieversterkende programma van 
SOS heeft me weer een positieve kijk op  
de toekomst gegeven.”

niet overleven, 
maar léven
Veiligheid en permanente zorg in een  
liefdevolle familie: het is essentieel voor 
ieder kind. Maar helaas niet vanzelfsprekend 
voor ieder kind. Onlangs bezocht ik in  
Ghana een aantal van onze projecten.  
Ik ontmoette kinderen die opgroeien in 
barre omstandigheden. Ze leven naast een 
open riool, wonen in een hutje of container,  
moeten werken om te kunnen eten.  
Ik ontmoette moeders die doen wat ze 
kunnen, maar het zo graag anders willen 
voor hun kinderen. Zo sprak ik oma Coco 
die zorgt voor haar kleinkinderen, maar dit 
vanwege haar slechte gezondheid eigenlijk 
niet kan. Een letterlijke struggle for life. 

Ondanks deze keiharde realiteit zag ik moed 
en veerkracht om de vicieuze cirkel van 
armoede te doorbreken. Groot respect heb 
ik voor lokale SOS collega’s die heel gericht 
kijken naar wat er nodig is om kwetsbare 
families te helpen van ‘overleven’ naar 
‘leven’ te gaan. Zij kennen de situatie. In 
familieversterkende programma’s bieden 
ze hele praktische hulp, zodat moeders en 
oma’s uiteindelijk weer zelfstandig kunnen 
bouwen aan de toekomst van hun kinderen. 
Maatwerk met groot effect! 

Als er geen familie meer is, komen kinderen
naar het kinderdorp. Een veilige plek om
groot te groeien, met concreet toekomst-
perspectief. Prachtig om te zien hoe  
kinderen zich er thuis voelen en gelukkig  
zijn. Dankzij u kan SOS dit werk doen.  
Namens de kinderen: dank voor uw steun!
        

portret

Arian Buurman
algemeen directeur
SOS Kinderdorpen Nederland

Arian in Ghana

Kent u ze al, de Snappers?  
Wie deze heerlijke biologische 
chocolade koopt, steunt gelijk  
het wereldwijde werk van SOS.  
De chocoladerepen zijn nieuw in 
het assortiment van Australian en  
verkrijgbaar in zes smaken, van 
melkchocola met stukjes karamel-
zeezout tot een pure reep met 
85% cacao. Aan de binnenzijde 
van de wikkel staat het verhaal van 
een SOS kind. Wij zijn blij met  
deze smakelijke samenwerking. 
Meer weten?: snapperchocolade.nl

Jan Smit is dit jaar voor het twintigste jaar 
ambassadeur van SOS Kinderdorpen. Al sinds 

Jan ‘Jantje’ was, maakt hij zich sterk voor kwets-
bare kinderen. In de afgelopen jaren vroeg hij 
onder andere aandacht voor onze programma’s 
in Thailand, Macedonië, Jordanië en Suriname. 
Wij zijn supertrots dat Jan al zo lang achter ons 
werk staat. Op naar de volgende twintig jaar! 

Al twintig jaar bij ons

Met trots melden wij dat we op  
7 en 8 september van dit jaar 
twee SOS familiedagen mogen 
vieren bij onze nieuwe partner 
SnowWorld Zoetermeer!  
Deze populaire indoorskihal  
heeft drie verschillende pistes 
waarop zowel beginnende als 
meer ervaren wintersporters hun 
hart kunnen ophalen. SnowWorld 
geeft gratis toegang en stelt  
wintersportmateriaal beschikbaar 
voor onze trouwe donateurs.  
We houden u op de hoogte,  
maar zet dit weekend alvast  
in uw agenda.

Een portie geluk



 

SOS brengt hoop in Ghana Bijna acht miljoen Ghanezen leven onder 
de armoedegrens. Veel families verlaten 
hun dorpen op het platteland en trekken 

naar de stad in de hoop op een beter leven. Die 
snelle urbanisatie brengt problemen met zich 
mee. Mensen kunnen geen baan vinden en in de 
krottenwijken waar ze terechtkomen is het leven 
zwaar. Zonder inkomen en voorzieningen zijn  
veel ouders niet in staat voor hun kinderen te 
zorgen. Daarnaast verliezen honderdduizenden 
kinderen één of beide ouders aan HIV/Aids.  
Via familieversterkende programma’s en in de 
SOS kinderdorpen geeft SOS deze kinderen zorg, 
bescherming en de kans zich te ontwikkelingen  
tot zelfredzame volwassenen. 

Bedelen voor eten
In het zuiden van Ghana, in een dorp pal naast 
een vuilnisbelt, is de geur van riool permanent 
aanwezig. Kleine hutjes worden bewoond door 
grote gezinnen. In één ervan woont oma Coco. 



Ze is vijftig jaar, maar lijkt veel ouder 
door alle zorgen en verdriet. Coco is 
verantwoordelijk voor haar kleinkinde-
ren Mia (5) en Efie (2), die verlaten zijn 
door hun ouders. Door een aandoening 
is ze slecht ter been en eigenlijk niet in 
staat voor de kinderen te zorgen. Coco: 
“Mia en Efie hebben naast mij helemaal 
niemand. Ik wil voor de meisjes zorgen, 
maar kan door mijn gezondheid niet 
werken. Ik bedel om eten te kunnen 
kopen, maar er zijn dagen dat dat niet 
lukt en we met honger naar bed gaan.  
Ik wil zo graag dat de kinderen naar 
school gaan, zodat ze later goed voor 
zichzelf kunnen zorgen. Ik ben ten einde 
raad. Deze twee kleintjes wonen bij 
me, maar ik kan ze geen normaal leven 
geven. Laat staan een goede toekomst. 
En wat gebeurt er met de meisjes als ik 
er niet meer ben?”

Klein als ze is, probeert Mia haar oma 
zo goed mogelijk te helpen. “Ik zorg 
voor mijn zusje, doe de afwas en veeg de 
vloer. Ook help ik oma naar de plek te 
lopen waar ze om geld vraagt.  
Soms hebben we geen geld. Dan moeten 
we zonder eten en met pijn in onze buik 
naar bed. Ik ben blij als ik met mijn 
vriendjes kan spelen en met mijn pop. 
Sommige vriendjes gaan naar school.  
Ik zou zo graag met hen meegaan.” 

Onlangs kwam oma Coco met haar 
meisjes onder de aandacht van SOS. 
We kijken naar een passende oplossing 
voor dit kwetsbare gezin. Omdat er geen 
verdere familie is gevonden en oma niet 
kan werken, is het zeer waarschijnlijk 
dat de meisjes in een SOS kinderdorp 
worden ondergebracht. Ook dan zullen 
ze oma geregeld blijven zien.

Geduld is een schone zaak
In het SOS kinderdorp niet ver van het hutje  
van oma Coco, woont Patience (43). Patience is  
al negen jaar SOS moeder. Op dit moment geeft  
ze zes kinderen een liefdevol thuis. “Ik zorg voor  
een meisje en vijf jongens: een drieling en een 

SOS IN GHANA 
SOS Nederland is voor een groot deel 
verantwoordelijk voor de financiering van de 
SOS programma’s in Ghana. De SOS familie-
huizen in de kinderdorpen geven verlaten, 
misbruikte of wees geworden kinderen een 
veilige plek in een geborgen familiesetting. 
Dorpsdirecteur Isaac Ackon vertelt:  
“De kinderen horen ergens bij en kunnen weer 
kind zijn. Ze gaan naar school, doen mee met 
allerlei sociale activiteiten en hebben toegang 
tot medische- en psychosociale zorg.”  
Wanneer er nog familie is, ondersteunt SOS 
deze in familieversterkende programma’s.  
Het doel is deze families zo te helpen, dat de 
kinderen op termijn teruggeplaatst kunnen 
worden. Isaac: “Uiteindelijk is het voor een  
kind het beste om op te groeien in zijn eigen 
omgeving en bij zijn biologische familie.”

nooit meer met  
honger naar bed
ghana maakte de laatste tien jaar een merkbare economische  
groei door. Toch is het verschil tussen arm en rijk er nog altijd groot. 
Dertig procent van de bevolking leeft onder de armoedegrens. 
Vooral de kinderen zijn de dupe. De programma’s van SoS 
Kinderdorpen zijn voor duizenden kinderen van levensbelang. 

BURKINA FASO

BENIN

TOGO

IVOORKUST

ATLANTISCHE OCEAAN
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De vijfjarige mia (r) helpt oma waar ze kan

uitgelicht

   oma coco: 
“Wat gebeurt er  
met de meisjes

als ik er niet  
meer ben ?” 

oma coco is ten einde raad: “Ik bedel om voor mijn kleindochters eten te kunnen kopen.”

De programma’s van SoS in ghana 

SOS HeefT IN GHANA:
• 4 SOS kinderdorpen met 452 kinderen
• 5 SOS jeugdhuizen met 187 tieners
• 4 SOS kleuterscholen met 467 kleuters
•  6 SOS basis- en middelbare scholen  

met 1.460 leerlingen
• 1 SOS trainingscentrum
•  10 sociale centra van waaruit 602 families 

worden ondersteund in familieversterkende 
programma’s

•  4 SOS medische centra, toegankelijk  
voor omringende communities



 

tweeling. Ik beschouw ze allemaal als mijn eigen kinderen.  
Mijn twee biologische kinderen zijn inmiddels zelfstandig en ik 
zie het als mijn roeping nu andere kinderen die kans te geven.  
De kinderen die hier komen, hebben nogal een rugzak. Het is  
aan mij ervoor te zorgen dat ze zich weer veilig en geliefd voelen.  
Ik luister naar de kinderen, observeer hen en probeer hun  
vertrouwen te winnen. Dit kost tijd, maar ik heet niet voor niets 
Patience: geduld. Eerst geef ik de kinderen veiligheid en struc-
tuur, iets wat ze van huis uit vaak hebben gemist. Dan laat ik  
ze weten dat ik ze nooit in de steek zal laten en dat ze mij alles 
kunnen zeggen. De eerste keer dat ze mij mama noemen, is elke 
keer weer magisch. Het zijn momenten die ik nooit zal vergeten.” 

SoS moeder Patience (rechts) met haar zes kinderen

Patience met haar zes SoS kinderen
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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.soskinderdorpen.nl/actie.
Doet u mee?  

KIlOMeTeRS VReTeN
Jan, Allart, Corianne en Gert-Jan van de 
Christelijke Hogeschool Ede liepen  
88 kilometer van school naar ons  
kantoor in Amsterdam en haalden 
daarmee 900 euro op voor kwetsbare 
kinderen. Een fantastische prestatie. VeelzIJdIG  

STudeNTeNINITIATIef 
Met een geslaagde kerstactie zamelden 
leerlingen van academies aan de 
Utrechtse Columbuslaan € 4.059 in 
voor SOS Kinderdorpen. Het is het 
prachtige resultaat van uiteenlopende 
acties: van een sponsorloop en baantjes 
schaatsen tot de verkoop van tosti’s, 
kruidnoten en zelfgebakken koekjes. 
Ook was er een kerstmarkt en konden 
bezoekers tegen betaling gamen en 
films kijken. Een multi-getalenteerde 
docent zong verzoeknummers en hield 
een schilderworkshop. Applaus voor 
deze grootse, gezamenlijke inspanning!

JONGe eNThOuSIASTelINGeN 
Vrouwen Bouwen Young is een netwerk van 26 jonge, 
enthousiaste meiden die in actie komen voor SOS.  
In 2018 verdienden ze € 5.315 bij elkaar met verschil-
lende klussen. Zo verzorgden ze de catering bij diners, 
organiseerden ze een lunch voor ouderen en hielden 
ze een succesvol schaatsevent op de Muidense 
schaatsbaan. Het verdiende geld gaat naar beroeps-
onderwijs aan Syrische vluchtelingjongeren in  
Libanon. Goed bezig, dames!

De Rijswijksche Hockeyclub 
wil graag iets betekenen 
voor een goed doel dat  
kinderen en hun families 
ondersteunt. Daarom  
dragen Heren 1 en de  
jongens en meisjes C1 het 
SOS logo op hun wedstrijd-
shirt. Ook heeft de club 
een aantal organisaties 
bereid gevonden SOS te 
steunen. Het resultaat? 
Maar liefst € 6.000! 

kom in actie

Laat u insPireren oP soskinderdorPen.nL/actie en Kom ooK In acTIe!
Door alle acties, groot en klein, kunnen nog meer kinderen opgroeien in een liefdevolle familie.  

SOS OP heT hOcKeyVeld

uitgelicht

“Een stuk strand in Ghana. Waar 
normaal het zand schuin omhoog 
richting de weg zou lopen, vind je 
hier een opeenhoping van plastic, 
huisvuil, ontlasting. Daaromheen 
staan huizen, of beter gezegd: 
krotten. Vol met families die 
iedere dag weer knokken voor 
hun bestaan. Voorzieningen  
zijn er niet. Om me heen zie ik 
kinderen die eigenlijk op school 
zouden moeten zitten. Maar ze 
gaan niet naar school, ze proberen 
te overleven”, schetst SOS mede-
werker Michel Koreman, één van 
de organisatoren van The Hike. 
“De noodzaak om in Ghana meer 
kinderen te helpen, is groot. Met 
The Hike zetten we alles op alles 
om meer te betekenen.” 

Kilometers die ertoe doen
Met The Hike wandelen honderd 
deelnemers 24 uur door Ghana, 
waarbij iedere deelnemer zich 

     SoS moeDer PaTIence: 
“ Ik zorg ervoor dat de  

kinderen zich weer veilig 
en geliefd voelen”

voor minimaal 1.500 euro laat 
sponsoren. Het ingezamelde 
geld komt volledig ten goede aan 
Ghanese kinderen in nood. Er 
is een prachtige route uitgestip-
peld door de straten, de natuur 
en langs verrassende plekken. 
Bijzonder is dat de helft van 
de deelnemers Ghanezen zijn. 
Michel: “Nederlanders  en  
Ghanezen zetten zich samen  
in voor het werk van SOS  
Kinderdorpen in Ghana. Een 
unieke, ultieme ervaring.”

  loopt u mee? 
Wilt u 24 uur wandelen voor de 
kinderen in Ghana? Of kent u 
iemand die deze avontuurlijke 
uitdaging aan wil gaan?  
Kijk op ghana.sosthehike.nl of 
neem contact op met Michel via 
michel@soskinderdorpen.nl.

24 uur wandelen  
voor kinderen 
 in Ghana

michel: "We zetten alles op alles om meer kinderen te helpen."

   een wandeltocht van 24 uur  
  om geld in te zamelen en  
 aandacht  te vragen voor kinderen 
in nood: dat is The hike. De komende editie vindt plaats 
in ghana van 15 t/m 17 november. 



uw steun helpt
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Het SOS kinderdorp N’Djamena is een 
thuis voor honderdtwintig kinderen. 
Dit dorp opende haar deuren in 2005, 
maar raakte door intensief gebruik en 
zware zandstormen de laatste jaren erg 
beschadigd. We vroegen u om hulp.  
De reacties waren overweldigend!  
Met extra giften van donateurs, bedrijven 
en stichtingen is het dorp inmiddels 
gerenoveerd. De SOS moeders en kinderen 
zijn heel dankbaar. "Ons huis is nu veel 
comfortabeler en we voelen ons weer  
veilig. Ook voor de gezondheid van de 
kinderen is het een hele verbetering",  
vertelt  SOS moeder Denise.

Renovatie én innovatie
SOS Kinderdorpen heeft het moment van de 
renovatie aangegrepen om te kijken hoe we 
onze middelen en faciliteiten in N’Djamena 
beter kunnen inzetten. Mieke Hartveld, SOS 

HeT effeCT VAN uW GIfT
•  Kinderen kunnen weer veilig spelen  

en slapen
•  Goede hygiëne is geborgd; belangrijk 

om gezond op te groeien
•  SOS moeders kunnen zich optimaal 

richten op de zorg voor hun grote gezin
•  De kinderen en de omliggende 

gemeenschap kunnen gebruikmaken 
van een breder medisch serviceaanbod

Dankzij extra giften vanuit 
nederland kon SoS het kinderdorp 
n’Djamena in Tsjaad een hoog-
nodige opknapbeurt geven.  
Vooral de familiehuizen in het  
dorp waren er slecht aan toe.  
U gaf de kinderen die er nu wonen, 
maar ook de generaties die nog 
komen, een veilige leefomgeving.

SOS kinderdorp met 
uw steun gerenoveerd

programmamedewerker Afrika, vertelt: “Zo 
besloten we bij vier familiehuizen alleen 
het hoogstnoodzakelijke op te knappen, 
omdat we voor deze SOS families een huis 
in de gemeenschap gaan huren. Een mooie 
ontwikkeling, want voor de kinderen is het 
belangrijk dat zij een zo gewoon mogelijk 
leven leiden. Daarnaast is het voor sommige 
SOS moeders best een opgave om in de 
beslotenheid van een kinderdorp te leven. 
In een gewone wijk hebben zij meer zelf-
standigheid. Inmiddels wonen in Tsjaad de 
eerste twee SOS families in een volkswijk, 
of ‘quartier populair’ zoals ze hier zo mooi 
zeggen.” Nadine is één van de kinderen die 
met haar SOS familie naar de volkswijk 
verhuisde. "Het is fijn om niet meer in een
afgesloten omgeving te leven. In de wijk voel 
ik me vrij. Op straat kijk ik naar alle spelende 
kinderen en maak ik nieuwe vrienden."  
De huizen die in het kinderdorp vrijkomen, 
krijgen een andere bestemming.  
Deze worden bijvoorbeeld  
gebruikt voor trainingen 
aan families uit het  
familieversterkende  
programma.

voor

  

een nalatenschap is een waardevolle manier om het werk van SoS 
Kinderdorpen te steunen. annette Timmermans zorgt als onze eigen 
notarieel juriste voor een goede afwikkeling. hoe gaat dat in zijn werk? 

 “Een veelgestelde vraag is hoe ik het te weten kom 
als SOS in een testament staat. Elk testament wordt 
in het Centraal Testamenten Register ingeschreven. 
Hier staat niets over de inhoud, maar wel op welke 
datum en bij welke notaris het testament is opge-
maakt. Als iemand overlijdt raadplegen de naasten dit 
register om te weten waar ze het testament kunnen 
vinden. De notaris of executeur zal mij vervolgens een 
brief sturen waarin staat dat SOS is opgenomen in 
het testament. Om conflicten te voorkomen, raad ik 
iedereen aan een executeur te benoemen. Deze per-
soon brengt het testament ten uitvoer nadat iemand 
is overleden. Dit kan een notaris zijn maar ook een 
andere, door de overledene aangewezen, persoon.”

Na de bekendmaking 
“Op de brief van de notaris reageer ik met een brief 
waarin ik vermeld dat wij het legaat graag aanvaarden 
of, als het om een erfgenaamschap gaat, de nalaten-
schap beneficiair aanvaarden. Dit betekent dat SOS de 
erfenis aanvaardt voor zover de schulden niet groter 
zijn dan de baten. Vervolgens controleer ik de verdere 
afwikkeling en overleg ik met de executeur over de 
gang van zaken. Het kan bijvoorbeeld zijn dat wij een 
deel van de verkoopopbrengst van een huis krijgen.  
Ik zie er dan op toe dat het huis voor een markt- 
conforme prijs wordt verkocht. Verder controleer  
ik alle stukken die binnenkomen en zorg ik dat SOS 
niet onnodig belasting betaalt. Als goed doel hoeven 
wij namelijk geen erfbelasting te betalen.” 

‘Over je graf heen regeren’
“Naast een zorgvuldige afwikkeling, beantwoord ik ook 
vragen die bij donateurs leven. Zoals de vraag of je in je 
testament kunt vastleggen dat je jouw eigen partner tot 
erfgenaam benoemt, maar dat na zijn of haar overlijden 
de erfenis wel naar SOS kan gaan. Dat is mogelijk.  
Met een zogenaamde tweetrapsmaking kunnen men-

MeeR INfORMATIe OVeR NALATeN: SoSKInDerDorPen.nL/naLaTen   MeeR INfORMATIe OVeR NALATeN: SoSKInDerDorPen.nL/naLaTen  MeeR INfORMATIe OVeR NALATeN: SoS

SOS in uw testament? 
Zo gaat dat   

nalatenschap

annette op projectbezoek in Kaapverdië: “Tussen de kinderen was ik niet  
alleen medewerker van SoS maar vooral moeder. Daar besefte ik echt  
hoe belangrijk ons werk is.”

“Zeventien jaar lang wikkelde ik als kandidaat-notaris veel nalatenschappen  
af. Het kwam regelmatig voor dat goede doelen in een testament waren  
opgenomen. Zo werd mijn interesse gewekt voor deze ‘andere kant’. Het leek  
me mooi hetzelfde werk te doen, maar dan namens de erfgenaam te handelen.  
Ik besloot toen, twee jaar geleden, de overstap te maken naar SOS Kinderdorpen.  
Een goede keuze! Ik sta volledig achter onze missie: zorgen dat elk kind een 
veilig en geborgen thuis heeft. Onlangs heb ik een aantal van onze programma’s 
van dichtbij mogen zien en dat versterkt dat gevoel alleen maar. Het feit dat je 
weet waarvoor je het doet, geeft enorm veel voldoening.”

Heeft u nog meer vragen over nalatenschappen? U kunt Annette bereiken  
via 020 40 80 190 of annette@soskinderdorpen.nl.

WAT HeBBeN We GeDAAN? 
•  Acht van de twaalf familiehuizen  

zijn volledig gerenoveerd
•  Daken, plafonds en ramen zijn 

gerepareerd
• Badkamers en toiletten zijn vervangen
•  Nieuwe meubels en keukenspullen  

zijn aangeschaft
• Vier familiehuizen zijn opgeknapt
•  Het medisch centrum is deels 

gerenoveerd

sen over ‘hun graf heen regeren.’ Om het iets concreter 
te maken: Als erfgenaam A een bedrag van u erft en 
later zelf overlijdt, gaat het deel van uw nalatenschap 
dat nog over is in dat geval niet naar de erfgenamen van 
A, maar naar de erfgenamen die u zelf hebt benoemd.” 

Voor de  

aanschaf van nieuwe  

medische apparatuur,  

de renovatie van de basis-

school en het afbouwen van 

het medisch centrum zijn 

we nog op zoek naar

financiering.

na

SoS moeder Denise voor haar opgeknapte huis
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de wereld rond de wereld rond

  een kijkje in egypte   

“Kunst is een geweldige uitlaadklep”
De kinderen in de programma’s van SOS 
Kinderdorpen in Egypte komen vaak uit een 
omgeving waar veel geweld voorkomt.  
Zowel thuis als op straat. SOS Kinderdorpen 
richtte in Caïro de theaterschool Harakat Group 
op als onderdeel van het familieversterkende 
programma. Hier leren inmiddels honderdvijftig 
kinderen hun gevoelens te uiten via diverse 
kunstvormen. Mostafa Hozayen is acteur, 
theaterdirecteur en artistiek leider van de 
theaterschool. Hij vertelt: “Onze kinderen 
hebben veel narigheid meegemaakt en vooral 
geleerd zich negatief te uiten. Met de Harakat 
Group leren we hen zich op een creatieve manier 
uit te drukken. Dat doen we bijvoorbeeld met 
toneel-, schilder en danslessen. Net wat een kind 
leuk vindt. Kunst is een geweldige uitlaadklep. 
Het helpt hen te dealen met hun woede en  
geeft zelfvertrouwen. Binnen een jaar zie 
ik eigenlijk altijd dat agressie en kwaadheid 
plaatsmaken voor vrolijkheid. De kinderen 
veranderen in zelfverzekerde individuen  
met een eigen mening.”

  een kijkje in ethiopië  

“Ik heb eindelijk ruimte om te spelen”
Eddel uit Ethiopië is tien jaar. Ze herinnert zich 
nog goed dat ze, toen ze nog klein was, nergens 
kon spelen. Iedere dag ging ze met haar moeder 
de straat op om voor de deur van de kerk te 
bedelen voor eten en geld. Toen Eddel vijf jaar 
oud was, werd haar moeder ziek. Algauw overleed 
ze. Omdat Eddel en haar kleine zusje verder 
niemand hadden, werden ze opgenomen in het 
SOS kinderdorp Jimma. In deze veilige omgeving 
vond Eddel eindelijk haar speelplek. Eddel: “In de 
weekenden speel ik ‘s middags in de speelkamer. 
Dit is echt de allerleukste plek van het dorp.  
Al mijn vrienden komen hier spelen en als het 
regent zitten we lekker droog.”

  een kijkje in Panama  

Valse start met happy end 
Als kind al rende Jorge door de straten van Panama-Stad, op zoek 
naar mensen die hij om geld kon vragen voor eten. Nog steeds rent 
Jorge (26), maar nu wordt hij toegejuicht door duizenden mensen. 
Jorge groeide op in het SOS kinderdorp in Penonomé. Inmiddels is 
hij een atletiektopper. Ooit hoopt hij nog eens voor zijn land uit te 
komen tijdens de Olympische Spelen. Als tiener ontdekte Jorge  
dat hij heel goed was in het onderdeel ‘tienkamp’ en ook landelijk 
bleef dit niet onopgemerkt. Het resulteerde in een beurs aan een 
universiteit in Amerika. Sport geeft Jorge de discipline en de focus 
om zijn dromen na te jagen. Hij is net afgestudeerd in Informatica. 
“Mijn leven begon met een valse start. De atletiek gaf mij de kans 
echt iets van mijn leven te maken. Maar ik zou nooit zijn wie ik nu 
ben, zonder de steun van mijn SOS familie.”

SoS Internationaal bestaat dit jaar zeventig jaar. 
Zeventig jaar waarin we het verschil hebben mogen 
maken voor kinderen en families over de hele 
wereld. De verhalen van mostafa, eddel, Lazet,  
Jorge en Saroswoti geven een inkijkje in hoe het 
werk van SoS mensen raakt en levens verandert. 

  een kijkje in Kirgizië  

“dankzij SOS zijn mijn kinderen vrolijk, veilig en samen” 
Lazet (39) is een alleenstaande moeder van drie kinderen.  
Ze vluchtte naar de stad om haar kinderen en zichzelf te 
beschermen tegen haar man, een getraumatiseerde alcoholist 
die haar regelmatig mishandelde. “Lange tijd heb ik me 
gevangen en hulpeloos gevoeld”, vertelt Lazet. “Toen ik in 
de stad kwam, had ik niets. We stonden op straat en ik kon 
geen hulp vinden. Mijn jongste meisjes Alina en Zarina waren 
nog maar een paar maanden oud. Uit wanhoop nam ik de 
allerzwaarste beslissing van mijn leven: ik bracht de tweeling 
naar een weeshuis. Gelukkig kwam ik daar in contact met een 
familiecounselor van SOS Kinderdorpen. Via haar kreeg ik 
een tijdelijk onderkomen en dagopvang voor de tweeling.  
Ook regelde ze dat mijn oudste, Madina, naar school kon.  
SOS Kinderdorpen kwam net op tijd in mijn leven!”  
Inmiddels gaat het goed met Lazet en haar gezin. “We zijn 
veilig. Ik kan mijn kinderen te eten geven, ze krijgen de 
medische zorg die ze nodig hebben en gaan naar school.  
SOS helpt ons nu bij het zoeken naar een permanente 
woonplek. Ook hielpen ze mij aan een baan. Ik werk nu 
als vertaler van boeken in de Kirgizische taal. Ook krijg 
ik psychosociale hulp om het verleden te verwerken en 
weer positief in het leven te staan. De missie van SOS 
Kinderdorpen is simpel: zorgen dat ieder kind een veilig en 
liefdevol thuis heeft. Maar het heeft mijn leven veranderd! 
Dankzij SOS zijn mijn kinderen vrolijk, veilig en samen.”

Het werk van SOS 
verandert levens...  
Al 70 jaar

  een kijkje in nepal  

Succes oogsten met de juiste hulp en training 
SOS Kinderdorpen in Kathmandu, Nepal, opende in 1981 
haar deuren voor kinderen met een beperking die er alleen 
voor staan. Deze kinderen worden hier behandeld en inten-
sief begeleid door SOS professionals. Saroswoti (58) is al 
dertig jaar zo’n professional. “In Nepal ligt nog steeds een 
stigma op kinderen met een handicap. Ik word daar zo ver-
drietig van. Ik trek me dan op aan de wetenschap dat wij in 
ieder geval ontzettend veel voor de kinderen in onze zorg 
betekenen. Ik heb zoveel kinderen zien binnenkomen die 
helemaal niets konden en nu met de juiste begeleiding en 
training toch veel dingen zelfstandig doen. Dat maakt me 
ontzettend gelukkig.”
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vijf vragen aansos nederland

“Ik probeer altijd het kind achter het 
gedrag te zien. Want als een kind zich 
misdraagt, is dat vaak het gevolg van 
problemen thuis. Zo had ik een kleuter  
die erg agressief was. Ze pestte kinderen,  
stal hun eten en kwam vaak vies op 
school. het bleek dat de moeder van dit 
meisje was overleden en haar oma haar 
niet de aandacht kon geven die ze nodig 
had. met hulp van SoS kan de oma nu 
beter voor haar kleindochter zorgen.  
Dat zie je gelijk terug in haar gedrag.”

nederlandse Pabo-docent carin (links) stelt vijf vragen aan Zimbabwaanse juf Pauline (rechts)

SoS donateur carin  
olyerhoek stond ruim zestien 

jaar voor de klas en is sinds 
2011 docent op de pabo. 

“als juf of meester ben je 
het belangrijkste instrument 
om kinderen plezier te geven 

in leren en vertrouwen in 
zichzelf.” carin stelt vijf vragen 
 aan juf Pauline mhako van een 
SoS basisschool in Zimbabwe.

  Op welk moment dacht jij: 
Ik wil leerkracht worden? 

“Dat was in mijn tweede jaar op de 
middelbare school. mijn engelse leraar 
inspireerde me met zijn creatieve manier 
van lesgeven. Ik geef nu zeven jaar les en 
sta op dit moment voor een klas van 35 
heerlijk onschuldige vijf- en zesjarigen. 
De groei die de kinderen in een schooljaar 
doormaken, is prachtig om te zien.”

  Wat is er veranderd in 
het basisonderwijs voor 
de kinderen van nu?

“Toen ik op de basisschool zat, was 
onderwijs vooral iets van de overheid. 
nu proberen wij ouders veel meer 
te betrekken. Vanwege hun eigen 
worstelingen zien zij niet altijd de waarde 
van school. SoS geeft voorlichting over 
het belang van onderwijs en de rechten 
van kinderen. ook leren we ouders hoe 
zij hun kinderen kunnen helpen met 
huiswerk.” 

Van docent tot docent 

 “ondanks alle uitdagingen, geeft 
lesgeven mij ontzettend veel plezier.  
Zeker als ik de positieve ontwikkeling  
zie bij kinderen uit arme gezinnen.  
Ik weet dat ik bijdraag aan levenslange 
verandering! Ik ben niet alleen een  
leerkracht. Voor een kind ben ik een  
kans op een betere toekomst.”

Wat drijft je in je werk?

Werkt u in de zorg en hebt u vragen aan een veldwerker van SOS? Mail naar: linda@soskinderdorpen.nl.

In hoeverre heb jij tijd 
en ruimte voor 
individuele aandacht?   Een dag op een 

Nederlandse basisschool 
is vaak heel gevarieerd.
Hoe is dit bij jullie?

“naast rekenen en taal bieden we veel 
ruimte voor creativiteit. Zo krijgen de 
kinderen teken-, dans- en muziekles.  
ook geven we computerles en leren we 
kinderen over technologische ontwikke-
lingen. Deze lessen zijn zeker voor kinderen 
uit rurale gebieden van cruciaal belang. 
Thuis is er vaak niets. Door school wordt 
hun wereld een heel stuk groter.”

Simba Familiehuizen is een nieuw en  
innovatief programma in de Nederlandse 
jeugdhulp. Het is gericht op familieverster-
king en het bijeenhouden van broertjes 
en zusjes van nul tot achttien jaar. Hoewel 
Nederland beschikt over een uitgebreide 
infrastructuur voor jeugdhulp, is er een 
groot tekort aan pleeggezinnen en gezins-
huizen waar uithuisgeplaatste broertjes en 
zusjes samen kunnen worden opgevangen. 
Hereniging met de eigen familie blijft in veel 
gevallen uit, ondanks dat dit wel de inzet is 
van jeugdhulpverleners.

elk kind, waar ook ter wereld, moet kunnen opgroeien in een veilige en 
liefdevolle familie. ook in nederland! er valt in ons eigen land nog een 
wereld te winnen voor kwetsbare kinderen zonder veilig thuis. Daarom start 
SoS Kinderdorpen samen met Stichting Jeugddorp de glind en gezinshuis.
com dit voorjaar de pilot Simba Familiehuizen.

Vernieuwende aanpak
Georgien Hakkert, SOS projectleider Simba 
Familiehuizen: “De methodiek binnen de 
Simba Familiehuizen is op een aantal pun-
ten onderscheidend. Zo geven we op tijd 
intensieve begeleiding en rust voor het gezin 
door een tijdelijke uithuisplaatsing. Ouders 
zijn dan eerder bereid actief mee te werken 
aan terugkeer van kinderen naar huis.  
Een uithuisplaatsing vindt nu nog te vaak 
plaats wanneer de problematiek binnen het 
gezin al ernstig is geëscaleerd. Dit verkleint 
de kans dat de kinderen weer veilig kunnen 

terugkeren naar hun eigen ouders. Een ander 
belangrijk aspect is het herstellen van de 
band tussen de kinderen, hun ouders en hun 
eigen netwerk zoals opa’s en oma’s, leraren 
en vrienden. Ouders krijgen anderhalve  
dag per week intensieve, systeemgerichte 
ondersteuning van een familiebegeleider. 
Doel is dat de ouders hun leven weer op de 
rails krijgen en uiteindelijk zelf weer voor 
hun kinderen kunnen zorgen.”

Broertjes en zusjes samen
Volgens het rapport 'Samen, tenzij' van het 
Nationaal Jeugdinstituut wordt naar schat-
ting vijftig procent van de uithuisgeplaatste 
broertjes en zusjes niet samen geplaatst. 
Georgien: “Simba Familiehuizen plaatst 
broertjes en zusjes wel samen. Dat is erg  
belangrijk voor een gevoel van veiligheid  
in een toch al ingrijpende periode in hun 
leven.” Dat kinderen dit zelf ook heel  
belangrijk vinden, duidt Tarik (14): “Ik woon 
met mijn broertje in een pleeggezin. Hij is 
één jaar jonger dan ik. We zijn familie en van 
hetzelfde bloed. Ik zorg een beetje voor hem. 
Dan zeg ik ‘doe dit of dat maar niet.’ Ik zou 
hem echt heel erg missen als we niet in  
hetzelfde gezin zouden wonen.”

Van start
In totaal zal SOS Kinderdorpen samen  
met haar partners vijf Simba Familiehuizen  
opzetten, die plaats bieden aan 25 kinderen 
uit tien kwetsbare families. In de loop van 
2019 wordt gestart met de eerste twee  
familiehuizen in Midden-Nederland en  
de Randstad. De pilot is mogelijk dankzij 
steun van de Nationale Postcode Loterij.  
In februari 2018 ontving SOS naast de  
jaarlijkse bijdrage van 1.350.000 euro van  
de loterij een extra cheque ter waarde van 
2.356.000 euro voor de Simba Familiehuizen.

meer weten? U bent van harte welkom op 
onze informatieavond op donderdag 23 mei 
in Utrecht. Zie simbafamiliehuizen.nl.

Simba Familiehuizen 
dit jaar van start



donateur vertelt

“ niet veel van mijn collega’s doen dit, zeker niet van mijn generatie.” 
marjan Jonkman, 24 jaar en internationaal topmodel, is dan ook niet als 
andere modellen. Uniek qua uiterlijk én interesses. afgelopen november 
bezocht ze als SoS ambassadeur onze programma’s in oeganda. 

“Voor mij is het normaal dat je opgroeit in een 
gezin en goed contact hebt met je familie.  
Familie staat bij mij altijd op nummer één”, 
vertelt Marjan. “Maar op mijn werkreizen kwam 
ik erachter dat dit niet voor iedereen geldt.  
Ik ontmoet veel mensen en merk dat sommige 
van hen op bepaalde zaken heftig of wantrouwig 
reageren. Toen ik bij één van die mensen 
doorvroeg naar zijn achtergrond, vertelde hij 
dat hij zonder ouders is opgegroeid. Ik ben me 
daar in gaan verdiepen en maakte kennis met het 
‘wounded inner child’-principe. Dit houdt in dat 
wanneer kinderen zonder familie of in slechte 
omstandigheden opgroeien, dat altijd bij ze blijft. 
Hoe een kind opgroeit, is essentieel voor zijn  
of haar toekomst. Daar wilde ik meer mee doen, 
aandacht aan geven. Ik dacht direct aan SOS 
Kinderdorpen, want ik steun hen al sinds mijn 
studententijd.” 

een 
onuitwisbare
indruk

Powervrouw
“Tijdens de reis in Oeganda maakte het veel indruk op me 
dat mensen die niet veel hebben, het toch voor elkaar krijgen 
hun leven te leiden. Ik heb kinderen niet zien huilen of 
horen klagen, ze blijven lachen. Terwijl hun leven zo zwaar 
is. Je hoort wel over die situaties, maar als je het echt ziet en 
meemaakt… het is een andere wereld. Zo ontmoette ik een 
moeder die in haar eentje voor haar zes zieke kinderen zorgt. 
Met hulp van SOS heeft ze een leven kunnen opbouwen. 
En hoe! Ze heeft uiteindelijk van haar eigen spaargeld een 
huis laten bouwen, met een apart gebouwtje voor de wc en 
douche. Het gaat goed met haar kinderen. Ze was zo trots.  
In het dorp is ze een held. Wat een powervrouw!”

zoveel lol
“In het kinderdorp krijgen kinderen die niemand meer 
hebben, een tweede kans. Dat is supergoed. Het was 
heel mooi om te zien dat een jongen die als wees in het 
kinderdorp kwam, nu is uitgegroeid tot één van de chefs 
in het beste hotel van Oeganda. En ik maakte kennis met 
een aantal meiden tussen de twaalf en veertien jaar die 
mij herkenden! Die namiddag heb ik een fotoshoot en 
catwalksessies met ze gedaan. We hebben zoveel lol gehad, 
het was echt heel bijzonder.”

Bijdrage leveren
“Het werk van SOS Kinderdorpen heeft een onuitwisbare 
indruk op me gemaakt.  Als ambassadeur wil ik in de media 
zoveel mogelijk aandacht vragen voor hun belangrijke werk. 
Ik hoop echt dat ik zo een bijdrage kan leveren aan dat wat 
SOS doet voor kinderen zonder fijne familie. Want dat 
verdienen ze.”
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“Mijn vrouw Yorinde en ik hebben twee kinderen. Ze kregen alle
kansen zich in liefde en geborgenheid te ontplooien. Ik vind dat 
wat wij hen konden geven, niet voorbehouden moet zijn aan alleen 
onze kinderen. Ik wil ook kinderen die het aan kansen ontbreekt, 
een toekomst bieden. Mijn bijdrage is misschien maar een klein 
korreltje. Maar een korrel wordt een steen, wordt een rots en dan 
gaat het rollen. Ook bedrijven kunnen hier een belangrijke rol in 
spelen, weet ik uit ervaring.

Een maatschappij veranderen begint bij het gezin en dat is precies 
wat mij aantrekt in SOS Kinderdorpen. Het is zo belangrijk kinderen 
die niemand meer hebben een liefdevol thuis te geven. Of families 
te ondersteunen die het zelf niet redden en zo alsnog te zorgen voor 
een goede basis. 

Wij hebben kortgeleden een kinderdorp bezocht. De toewijding en 
liefde van de SOS moeders was hartverwarmend. We zagen hoe de 
kinderen samenwonen, spelen, naar school gaan en beschermd zijn. 
Het huis was sober maar we konden zien dat de kinderen er gelukkig 
waren. We spraken een jongen uit Windhoek die in het kinderdorp 
was opgegroeid. Dankzij SOS had hij een opleiding kunnen volgen. 
Inmiddels heeft hij een baan in zijn oude kinderdorp en leidde hij 
ons rond. SOS heeft zijn leven wezenlijk veranderd. Zijn verhaal 
inspireerde mij enorm. Het kán anders. Daarom steun ik SOS 
Kinderdorpen en motiveer ik anderen dit ook te doen, zowel privé 
als zakelijk. We hebben hier al zoveel. Als ik dat ene korreltje kan 
bijdragen dat leidt naar een eerlijkere wereld, is mijn missie geslaagd.”

Wilt u ook privé of met uw bedrijf SOS Kinderdorpen helpen?  
Neem dan contact op met Leonie Ruiter: leonie@soskinderdorpen.nl 
of 06 46104963 .

De kansrijke jeugd die hij zijn kinderen kon bieden, gunt 
Bert Jan hardenbol (59) álle kinderen. De bevlogen 
donateur van SoS Kinderdorpen en voormalig managing 
director van marel draagt een steentje bij en enthousias-
meert ook zijn omgeving voor ons wereldwijde werk. 

Van korrel 
naar rollende 
rots

interview

       marJan JonKman: 
 “Ik zag kinderen die  

blijven lachen, terwijl  
hun leven zo zwaar is”



toen en nu

Naam: Ghaith Awad  
leeftijd: 22 jaar
Geboren: Syrië

Beroep: student 

Ghaith komt uit Syrië. Toen hij anderhalf 
jaar oud was, verliet zijn moeder het  
gezin. Ghaith: “Mijn vader kon niet voor  
mij en mijn broer zorgen. Dus bracht  
hij ons naar het kinderdorp in Damascus. 
Hier heb ik een geweldige tijd gehad.  
Ik groeide op met acht broers en zussen 
van bijna dezelfde leeftijd, onder de  
vleugels van onze moeder Wesal.”

“Mijn SOS moeder is fantastisch! Ze heeft 
me veel liefde gegeven, en geloof in de 
toekomst. Ik herinner me dat we gepest 
werden op school omdat wij ‘SOS kinde-
ren’ waren en geen echte ouders hadden. 
Onze moeder maakte ons duidelijk dat 
die kinderen geen idee hadden waar ze 
over spraken. Ze zei dat wij juist een hele 

grote, liefdevolle familie waren en daar 
heel trots op mochten zijn. Na dit gesprek 
nodigde ze alle ‘pesters’ bij ons thuis  
uit om hen te laten zien hoe wij leven.  
We zijn nooit meer gepest.”

“Toen de oorlog uitbrak, was ik zeventien 
en moest ik het leger in. Dit zou mijn 
dood betekenen. Ik ben gevlucht naar 
Nederland en woon hier nog steeds.  
Bijna elke dag skype ik met mijn SOS 
familie. Ze willen alles weten over mijn 
leven hier: mijn studie Hotelmanagement, 
mijn vrijwilligerswerk voor SOS en mijn 
werk in het kaasfonduerestaurant. Het is 
mijn grote droom acteur te worden.  
Zo kan ik ook aandacht vragen voor SOS 
en kunnen we nog meer mensen helpen.”  

de volgende editie van 
SOS FAMILIE verschijnt 

in het najaar van 2019

Elk kind een familie

“Mijn SOS moeder nodigde 
de pesters bij ons thuis uit”


