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nieuws

SOS kInd
Afgelopen zomer kon voor de negenjarige 
Oscar uit Peru niet meer stuk. Hij mocht 
naar het WK Voetbal! Al van jongs af aan 
is Oscar helemaal weg van voetbal. Toen 
hij hoorde dat hij kans kon maken op een 
trip naar het WK in Rusland, was hij gelijk 
van de partij. Een fastfoodketen zette een 
wedstrijd uit met als opdracht een 
aanmoedigingsvideo voor het Peruviaanse 
voetbalteam. Oscar maakte zijn video en 
won! Zo liep hij op 15 juli tijdens de finale 
van het WK aan de hand van één van de 
voetballers het veld op. Oscar: “Ook al liep 
ik niet naast iemand van La Blanquirroja 
(bijnaam voor het Peruviaanse nationale 
voetbalteam, red.), het was toch de 
mooiste dag van mijn leven!”

investeren 
in impact
Het is alweer drie jaar geleden dat ik David 
vasthield. Een moment dat ik nooit meer 
vergeet. Dat kleine, kwetsbare ventje dat 
zijn leven zo vreselijk startte, achtergelaten 
op een smerig, openbaar toilet... Wat is het 
dan prachtig om te zien en te horen hoe het 
nu met David gaat. Inmiddels is hij drie jaar 
oud, gezond en helemaal in zijn element  
in het gezin van SOS moeder Cathérine.  
U leest over hem in dit magazine.

U vindt in deze editie ook het verhaal 
van Tracy uit Oeganda, zestien jaar en 
besmet met het HIV-virus. Door de goede 
begeleiding van SOS maatschappelijk 
werker Margareth verstopt ze zich niet 
meer, maar is ze trots op wie ze is. Ook 
maakt u kennis met Amul uit Nepal.  
Dankzij een fijne, stabiele jeugd bij zijn 
SOS familie, ging zijn droom in vervulling. 
Hij is nu een bekend fotograaf. 

Verder blikken we kort terug op 2017.  
Dankzij u heeft SOS Kinderdorpen vorig jaar 
weer voor honderdduizenden kinderen en 
families het verschil kunnen maken. Ik weet 
dat individuele verhalen meer zeggen dan 
getallen, maar toch ben ik geraakt door die 
resultaten. Omdat ik weet dat daarachter 
heel veel verhalen zitten. Verhalen zoals 
die van David, Amul en Tracy. 

Ik hoop dat de verhalen in deze editie u 
laten zien hoe waardevol uw bijdrage is.  
U investeert in impact! Daarvoor: heel 
hartelijk dank.  

portret

Margot Ende-van den Broek,
Algemeen directeur       
SOS Kinderdorpen Nederland 

Margot met David

Op 27 september 1978 richtten mevrouw Van Os  
en mevrouw Van Koesveld de SOS Werkgroep 

Putten op. Met hun tweedehandskledingwinkel en 
allerlei andere activiteiten zamelde deze werkgroep  
in de afgelopen veertig jaar maar liefst € 381.000 in 
voor diverse projecten. Wij willen alle leden hartelijk  
danken voor al hun tijd en inspanningen! Dankzij jullie 
inzet groeien kinderen in onder andere Oeganda, Haiti, 
Guatemala, Ivoorkust en Tsjaad liefdevol op.

  al veertig jaar in actie  

Met trots stellen we aan u 
voor: Marjan Jonkman, onze 
nieuwe ambassadeur. Deze 
nuchtere Friezin is Nederlands 
meest geboekte topmodel van 
dit moment. Graag wil ze haar 
bekendheid én haar hart inzet-
ten voor SOS Kinderdorpen.  
“Ik ben een echt familiemens. 
In mijn drukke bestaan voelt 
het goed een thuisbasis te  
hebben: een familie die me 
steunt en er altijd voor me is. 
Dat gun ik ieder kind.”

Als donateur van SOS Kinderdorpen wilt u er zeker van  
zijn dat uw donaties goed en efficiënt worden gebruikt. In 
het jaarverslag leest u tot in detail hoe SOS de ingezamelde 
fondsen in 2017 besteedde. Ontdek de impact van uw 
steun: ga naar soskinderdorpen.nl/jaarverslag.

onze nieuwe 
ambassadeur



 
Een veilig thuis  
voor ieder kind
ivoorkust is één van de landen waar ons werk het hardst nodig is.  
na jaren van burgeroorlog, politieke instabiliteit en economische crisis  
is de rust teruggekeerd. maar ondanks de voorzichtige vooruitgang is  
de situatie nog altijd uitermate fragiel, zoals in de stad Yamoussoukro.  
de programma’s van SoS Kinderdorpen maken er een wereld van verschil.

Grote impact in Ivoorkust

In 2010 liepen de presidentsverkie- 
zingen in Ivoorkust uit op een 
gewelddadig conflict. Volgens cijfers 

van de Verenigde Naties kwamen meer 
dan duizend burgers om het leven. 
Ruim een half miljoen mensen werden 
verdreven van de plek waar ze woonden. 
De gevolgen van de jarenlange onrust zijn 
nog dagelijks zichtbaar. Vijftig procent 
van de Ivorianen leeft in armoede. Veel 
kinderen groeien op zonder ouders, leven 
in een onveilige omgeving en worden 
blootgesteld aan misbruik. Vooral de 
centraal gelegen stad Yamoussoukro is 
zwaar getroffen door de burgeroorlog. 
Er wonen veel vluchtelingen en er zijn 
grote sociale problemen. Maar liefst 31 
procent van de kinderen moet er zien 
te overleven zonder de bescherming en 
liefde van hun ouders. Dit is bijna het 
dubbele van het landelijke percentage 
van zestien procent! Het ontbreekt deze 
kinderen aan alles: voeding, onderdak, 
medische zorg en scholing.

Nieuwe start voor David 
David* is één van die kwetsbare kinde-
ren in Yamoussoukro. Begin 2016 werd 
hij als baby gevonden op een openbaar  
toilet. Zijn lijfje en gezicht zaten onder 
de wormen. Na een behandeling in het 
ziekenhuis, werd hij opgevangen in het 
SOS transithuis in het kinderdorp.  
Hier werd hij met veel liefde verzorgd en 
knapte hij helemaal op.  Zijn biologische 
familie bleek onvindbaar en dus werd 
David opgenomen in een SOS familie, 
waar hij sindsdien wordt vertroeteld 
door SOS moeder Cathérine. 

Cathérine: “David is nu drie jaar.  
Wat een blij en nieuwsgierig ventje! 
Hij wil alles weten en alles doen wat 
zijn broers en zussen doen. Als zij 
huiswerk maken, wil hij ook ‘studeren’. 
Het liefst gaat hij zelfs met ze mee naar 
school, zodat hij ze geen moment hoeft 
te missen. Hij is dol op zijn broers en 
zussen en zij op hem. Er wordt heel 
wat afgeknuffeld in ons huis. Mijn 
moederhart smelt als ik dat zie. De 
kinderen hebben zo’n speciale band.” 



Fatouma kan nu zelf voor haar kinderen zorgen
SOS ondersteunt in Yamoussoukro ook 
kwetsbare families.. Doel is ervoor te zorgen dat 
kinderen binnen de eigen familie veilig kunnen 
opgroeien. Zoals de kinderen van Fatouma. 
Toen haar echtgenoot zes jaar geleden overleed, 
werd ook Fatouma ziek. Ze raakte verlamd 
aan haar benen en kon een tijdlang niet lopen. 
Fatouma: “Ik kon onmogelijk voor mijn vier 
kinderen zorgen. Ook kon ik mijn huur niet 
meer betalen, waardoor ik op straat dreigde te 
worden gezet door mijn huisbaas.” SOS greep 
in en zorgde voor medische zorg, maar ook voor 
andere basiszaken als onderdak, voeding en 
onderwijs. Na Fatouma’s herstel, gaf SOS haar 
een minikrediet. Hiermee kocht ze kokosnoten  
in, die ze vervolgens met winst kon verkopen.  
Na een tweede lening kon Fatouma haar eigen 
restaurant beginnen! Inmiddels gaat het heel 
goed met Fatouma en haar kinderen. Met de 
inkomsten van het restaurant kan ze een eigen 
huis betalen, haar kinderen drie keer per dag 
te eten geven en hen naar school laten gaan. 
Fatouma: “Ik ben trots op mijn restaurant,  
dat ik dankzij de hulp van SOS kon opbouwen. 
Nu kan ik weer voor mijn gezin zorgen.”

 David als baby

 Hoera, één jaar

 

▲ David (2) en zijn zus
▼ Een gelukkige familie
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met een minikrediet van SoS startte Fatouma een eigen bedrijf: "ik ben trots op mijn restaurant!"

uitgelicht

na een vreselijke start heeft david het nu goed onder de vleugels van SoS moeder 
Cathérine. "david is een blij en nieuwsgierig ventje!"

Kinderdorp
In het SOS kinderdorp  
in Yamoussoukro wonen 
84 kinderen in tien  
familiehuizen. Het dorp 
heeft een eigen kleuter-  
en basisschool waar ook 
kinderen uit de omliggende 
gemeenschap naartoe 
kunnen. Ook het sociaal 
medisch centrum wordt 
vooral gebruikt door  
families uit de omliggende 
gemeenschap. Zij kunnen
er terecht voor gezond-

heidszorg, seksuele  
voorlichting en begeleiding 
op het gebied van HIV en 
anticonceptie. 

Transithuis
In het kinderdorp zijn 
ook twee transithuizen: 
tijdelijke veilige havens 
voor kinderen die dringend 
intensieve zorg nodig heb-
ben. Denk bijvoorbeeld 
aan baby’s die hun moeder  
verloren tijdens de  
geboorte, vondelingetjes 

en kinderen die worden 
mishandeld of zijn weg-
gevlucht van hun onveilige 
thuissituatie. Voor deze 
kinderen wordt een veilig 
permanent thuis geregeld, 
waar mogelijk bij familie of 
anders in het kinderdorp.

Familieversterkend  
programma
Met het familieversterkend 
programma ondersteunt 
SOS 240 families die het 
risico lopen uiteen te vallen. 
We helpen hen met de 
zorg voor hun kinderen 
- onder andere op het 
gebied van gezondheid, 
hygiëne, onderwijs, voe-
ding - en het genereren 
van inkomen. 

SOS IN YAMOuSSOuKRO
SoS biedt met verschillende programma’s zorg 
in Yamoussoukro. Contact of hereniging met 
de biologische familie is altijd het doel, mits er 
familie is. natuurlijk moet dit contact altijd in 
het belang zijn van het kind. 

* Om privacyredenen is Davids naam gefingeerd.



 Fiona 

 Dina 

 Denise 

 Mama Nicole met 
 Elya op schoot 

 

Onder één dak bij  
SOS moeder nicole 
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Platform vol actie  
lof en dank voor iedereen die voor SoS 
Kinderdorpen in actie komt! al die mooie 
initiatieven van scholen, particulieren en  
bedrijven zorgen ervoor dat nog meer kinderen 
opgroeien in een liefdevol en veilig thuis.  
U vindt al deze acties op ons actieplatform:  
soskinderdorpen.nl/actie. doet u mee?  

Het is alweer bijna een jaar geleden dat SOS 
moeder Nicole vier nieuwe kinderen ontving 
in haar familiehuis: drie meisjes en een 
jongen. In het begin was het erg onwennig 
voor de zussen Fiona, Denise en Dina.  
Nicole trof hen ’s nachts geregeld aan op de 
vloer van hun slaapkamer… Ze waren niet 
gewend aan het slapen in een bed en bang 
om eruit te vallen. Gelukkig veranderde  
dat snel en slapen de drie inmiddels rustig 
onder hun muskietennet. Ook met Elya,  
het broertje van de meiden, gaat het goed. 
In december wordt hij vijf.

Naar school
Elya gaat naar de kleuterschool en doet het 
prima. Zijn zussen halen intussen goede 

     SoS moeder niCole: 
“ Mijn kinderen zijn 
goud voor mij”

resultaten op de basisschool. “Iets om 
trots op te zijn, want toen ze hier kwamen, 
konden ze lezen noch schrijven”, vertelt 
SOS moeder Nicole. Natuurlijk zijn er 
ook uitdagingen. “Dina heeft moeite met 
rekenen. Na schooltijd ga ik daarom vaak 
met haar zitten om te oefenen. Denise is 
nogal verlegen in de klas en kan slecht 
onthouden wat ze heeft geleerd. 

De educatief begeleider van SOS en ik 
helpen haar door thuis te herhalen wat  
er op school is behandeld.” 

Close
Fiona is met haar tien jaar de oudste van de 
vier. Ze gaat graag naar school. “Het is nieuw 
voor me. Voor ik hier kwam, was ik nog nooit 
naar school geweest.” Ze vertelt dat het 
leven bij haar SOS familie haar goed bevalt. 
“Met mijn SOS moeder en broers en zussen 
is het heel gezellig. We spelen veel en doen 
samen aan ballet.” Fiona is heel blij dat ze 
met haar biologische zussen en broer onder 
één dak kan blijven wonen. 
 
Compleet
Met de komst van de vier nieuwkomers, 
is het gezin van SOS moeder Nicole weer 
compleet. Haar kinderen betekenen alles 
voor Nicole. “Ze zijn goud voor mij. Als ik ze 
niet om me heen heb, voel ik me eenzaam. 
De kinderen beschouwen mij als hun 
moeder en dat voelt heerlijk.”

kom in actie

de drie biologische zussen en hun broertje bij elkaar bij moeder nicole

WANDElENDERWIjS 
Onze touwe donateur Wil de Ruiter 
(80) is meerdere keren op pelgrims-
tocht geweest. Haar ervaringen heeft 
zij samengebracht in het prachtige  
gedichtenbundeltje ‘Wandelenderwijs’. 
Het is te koop voor vijf euro en de 
opbrengst gaat naar SOS. Tot nu toe 
leverde het al € 600 op! Benieuwd? 
Bestellen kan via 055-5429354.

KEllY EN NIKKI  
hIKEN VOOR SOS KAAPVERDIë
Ongeveer tegelijk met dat dit magazine bij u op de mat valt, lopen 
Kelly en haar dochter Nikki (7) maar liefst 24 uur door São Vicente 
(Kaapverdië)! Zij doen op 20 en 21 oktober mee aan The Hike en 
zamelen daarmee geld in voor het SOS kinderdorp Assomada in 
Kaapverdië. Iedere stap draagt bij aan een beter leven voor kinderen 
in nood. Kelly: “Wij vinden dat kinderen, waar dan ook ter wereld, 
een liefdevol thuis verdienen. Op onze reizen hebben we veel 
armoede gezien. Hoewel de mensen niets hadden, werden we 
overal gastvrij ontvangen. We willen nu graag iets terugdoen.” 
Kelly, Nikki en alle deelnemers van The Hike: heel veel succes! 

GOED RAAK! 
Voor de vijfde keer op rij hebben de jonge hockeyers - jongens B1 en 
meisjes D1 - van UNION uit Malden gescoord voor SOS Kinderdorpen! 
Doelpunten, strafcorners, safes en ‘de nul houden’ werden door  
supporters gesponsord met steeds een ‘knaak’. Dit resulteerde in  
€ 1.609,25: een geweldige score. Heel veel dank jongens en meiden! 

Heeft u een verjaardag, 
geboorte, huwelijk of jubileum 

te vieren? Vraag uw gasten dan  
om een donatie voor de SOS kinderen.  

Bestel via onze website het 'Cadeau  
voor SOS pakket’ en kleedt uw feest  
in SOS stijl aan. Veel feestplezier!

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.  

tip!

uitgelicht
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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 mogelijkhe-
den. U kunt Elsbeth  
bereiken via 020-303 25 43  
of per e-mail: elsbeth@ 
soskinderdorpen.nl.

HEEFT U VRAGEN 
OVER DE 
AFWIKKELING?
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.

ieder kind heeft het recht iets te 
bereiken in het leven. om die reden 
besloten Gonnie en louis van Herpt 

SoS Kinderdorpen te benoemen tot hun 
enige erfgenaam en executeur.  

thuis in Heerhugowaard vertellen  
zij openhartig over het waarom van 

deze keuze. 

De heer (69) en mevrouw (66) Van Herpt 
zijn net na de oorlog geboren en  
groeiden op in Amsterdam. Beiden komen 
uit een gezin van vier kinderen, mevrouw 
 als jongste en meneer als één na jongste. 
“We zijn van de derde en vierde fiets- 
generatie”, zegt de heer Van Herpt  
lachend. “We hebben een goede jeugd  
gehad, maar er was financieel niet veel 
mogelijk. Hierdoor hebben we geleerd  
wat de waarde van geld is.” 

“Wij willen 
iets nalaten 
voor de lange 

termijn” 

nalatenschap

Kladje in de kast
Het stel trouwde in 1972 en verhuisde naar 
Heerhugowaard. De heer Van Herpt was er 
actief in de financiële sector en mevrouw 
werkte jaren bij de politie en het notariaat. 
De twee hadden toen al ideeën over hun 
nalatenschap. “Hier in de kast lag altijd 
een kladje waarop stond dat als wij zouden 
overlijden, de erfenis niet naar de familie 
moest gaan. Dat klinkt negatief, maar we 
hebben zelf geen kinderen en onze broers 

en zussen hebben het niet nodig. Zij staan 
helemaal achter onze keuze. Een paar jaar 
geleden hebben we alles formeel geregeld en 
een testament opgemaakt. Onze erfenis gaat 
nu volledig naar SOS.”

Ook iets betekenen
“We vinden dat elk kind recht heeft op 
kansen om iets te bereiken in het leven. 
Wij hopen dat als kinderen in hun eigen 
cultuur, in een veilige omgeving en in een 
liefdevolle familie opgroeien, zij hun kans 
grijpen en vervolgens ook iets voor hun 
eigen gemeenschap gaan betekenen. SOS 
Kinderdorpen zet zich hier juist voor in. 
Impact op de lange termijn, dat is wat we 
met onze steun hopen te bereiken.”

SOS als executeur
“We hebben vastgelegd dat de executeur 
van SOS ook de hele afwikkeling van onze 
begrafenis regelt. In overleg met Elsbeth 
van SOS Kinderdorpen hebben we op papier 
gezet wat we wel en niet willen. Dit codicil is 
heel persoonlijk. Zo staat er bijvoorbeeld in 
welke muziek we willen. Naast SOS hebben 
onze zussen dit codicil. Het geeft ons een 
rustig gevoel dat alles nu goed is geregeld.” 

Nu al geven
“Financieel hebben we het goed. Maar we 
zijn wel even bang geweest dat een hoop 
geld zou verdwijnen door veranderingen 
in de belastingwetgeving en de verhoging 
van de eigen bijdrage. Daarom vroegen we 
SOS of we niet vast een gedeelte konden 
schenken. Zo financieren we nu een deel van 
de renovatie van het kinderdorp in Tsjaad 
en twee familieversterkende programma’s 
in Indonesië. Een voordeel van nu al geven, 
is dat we onze gift kunnen aftrekken van 
de belasting. Eigenlijk kunnen we zo meer 
geven, omdat de belasting meebetaalt! 
Bovendien kunnen veel kinderen en families 
onze bijdrage nu al goed gebruiken.”

Voelt als thuis 
“Het contact met Elsbeth is goed, evenals 
ons gevoel wanneer we bij SOS op kantoor 
zijn. We waren er voor het eerst tijdens een 
donateursbijeenkomst en spraken toen  
veel gemotiveerde medewerkers. We voelen  
ons thuis bij SOS. We vinden het daarbij  
heel sterk dat kinderen in hun eigen  
cultuur, taal en omgeving opgroeien en  
dat SOS hen pas loslaat als ze echt voor 
zichzelf kunnen zorgen.” 

MEER INFORMATIE OVER NALATEN: SoSKinderdorPen.nl/nalaten   MEER INFORMATIE OVER NALATEN: SoSKinderdorPen.nl/nalaten  MEER INFORMATIE OVER NALATEN: SoSKinderdorPen.nl/

Annette (l) en Elsbeth (r)



de wereld rond

Dankzij de financiële steun van Nederlandse 
donateurs, kan SOS Kinderdorpen haar 
programma’s in Roemenië uitbreiden. 
In de stad Bacãu is de armoede groot en 
groeien veel kinderen op in moeilijke 
omstandigheden. SOS gaat er honderd 
kwetsbare families ondersteunen. Ook zijn 
er vier familie-appartementen gekocht waar 
uithuisgeplaatste kinderen tijdelijk worden 
opgevangen. Intussen worden de ouders 
intensief begeleid, zodat de kinderen zo snel 
mogelijk weer veilig naar huis kunnen.  

Eigen familie 
Rodica Marinoiu, directeur van het SOS 
kinderdorp Heimeiusi, is enthousiast over 

Bij familie is  
de beste plek
SoS Kinderdorpen start in de roemeense stad Bacãu een familieversterkend 
programma voor honderd kwetsbare families. tegelijk worden voor uithuis-
geplaatste kinderen vier SoS familie-appartementen gekocht, waar zij op 
adem kunnen komen onder de vleugels van een SoS moeder.

het nieuwe project. “SOS Kinderdorpen 
Roemenië heeft beloofd alle kinderen een 
veilig thuis te geven. Uit ervaring weten 
we dat de biologische familie de beste plek 
is om op te groeien. Negentig procent van 
de kinderen in onze kinderdorpen hebben 
nog familieleden. Maar door armoede, 
ziekte of overlijden van één of beide 
ouders, groeien zij elders op. Met de juiste 
begeleiding kunnen we kinderen herenigen 
of voorkomen dat zij thuis wegmoeten.”   

Steuntje in de rug
Adelina is zo’n vrouw die door armoede 
niet goed voor haar kinderen kon zorgen, 
terwijl ze een fantastische moeder is. Haar 

man werkt in de bouw, maar heeft geen vast 
contract waardoor de familie moeilijk rond 
kan komen. Rodica: “We hebben gekeken 
hoe Adelina en haar man hun financiële 
situatie konden verbeteren.  
Zo solliciteerde Adelina bij een kippenbedrijf. 
Om daar aan de slag te gaan, moest zij 
medisch gekeurd worden. SOS heeft de 
kosten voor de keuring op zich genomen  
en nu heeft Adelina een baan.”   

Toekomstperspectief
SOS speelt ook een belangrijke rol in het 
leven van Adelina’s drie kinderen. Na school 
gaan de jongsten van zes en twaalf naar de 
dagopvang van SOS, zodat zij kan werken. 
Haar oudste zoon Andrei is vijftien en kan 
goed leren. SOS betaalt zijn studiebeurs, 
reiskosten en kleding. “Andrei is ook één 
van de vrijwilligers in onze dagopvang, 
waar hij kinderen helpt met hun huiswerk”, 
zegt Rodica trots. Adelina is ontzettend 
dankbaar voor de hulp: “Zonder SOS 
zouden we ongelukkig en arm zijn, zonder 
toekomstperspectief. Ik kon 
vroeger niet naar school. 
Mijn droom voor mijn 
kinderen is dat zij 
wél carrière kunnen 
maken.”  
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Gabriela  

(15) vertelt op  

soskinderdorpen.nl/

roemenie hoe  

SOS haar leven  

veranderde.

 Rodica, directeur  
 SOS kinderdorp Heimeiusi 

 Adelina 

  een kijkje in roemenië  

feiten en cijfers

Vanuit Nederland financieren  
we het dagelijks onderhoud van 
kinderen in 18 kinderdorpen en 

families in 28 familie-
versterkende programma’s 

binnen onze 12 focuslanden:

+ Oeganda
+ Kenia
+ Ivoorkust
+ Indonesië
+ Ghana
+ Tsjaad
+ Guinee-Bissau
+ Costa Rica
+ Guatemala
+ Roemenië
+ Brazilië
+ Tibet

387
nieuwe kind-

sponsoren

€ 23.773.269

17.411
nieuwe

donateurs

125.648  
donateurs hebben  

in 2017 een gift 
gedaan.

Bent u benieuwd wat wij dankzij  
de steun van onze donateurs nog  
meer hebben bereikt? Ga naar: 
soskinderdorpen.nl/jaarverslag.

Landen en gebieden waar SOS Kinderdorpen Internationaal actief is

Landen waar SOS Kinderdorpen Nederland programma’s financiert

5.900 SOS moeders & 3.500 tantes 
geven kinderen een liefdevol thuis.

- 572 kinderdorpen
-  564 familieversterkende programma’s
- 295 jongerenprogramma’s
- 479 scholen
- 72 medische centra
- 159 sociale centrra
-  Kindvriendelijke ruimtes en tijdelijke 

zorgcentra in noodhulpgebieden

SOS is actief in 
135 landen en gebieden. 
Wereldwijd dragen onze 

donateurs bij aan directe 
hulp aan 3,8 miljoen 

kinderen, jongeren en 
ouders in:





In het noorden van Oeganda ondersteunt SOS Kinderdorpen 
met het familieversterkend programma onder andere  
kwetsbare families die getroffen zijn door HIV/Aids. Zo ook  
de familie van Tracy en oma Laura. Iedere week krijgen ze 
bezoek van maatschappelijk werker Margareth van SOS.  
Ze adviseert oma over de zorg voor Tracy. Want erop toezien 
dat Tracy gezond eet en haar medicijnen op tijd neemt, is  
een uitdaging voor oma Laura die ook nog voor tien andere 
kleinkinderen zorgt. Verschillende van haar eigen kinderen 
zijn overleden aan aids. Laura heeft een stuk land waarop  
ze gewassen verbouwt en van de oogst probeert ze kleine  
beetjes te verkopen. De rest eet de familie zelf, al is er niet 
altijd genoeg voor drie maaltijden per dag. 

Bestand tegen tegenslag 
SOS Kinderdorpen stimuleerde Laura om samen met Tracy 
deel te nemen aan een ‘Village Savings and Loan Association’. 
Dat is een kleine spaargemeenschap waarin deelnemende 
families geld opzijzetten om op terug te kunnen vallen als het 
financieel moeilijk gaat. Het programma maakt families  
financieel sterker en weerbaarder voor tegenslag. Eerder volg-
de Laura via SOS ook een opvoedcursus. “Vroeger was ik heel 
opvliegerig naar de kinderen toe”, vertelt ze. “Als ze iets deden 
wat niet mocht, stond ik meteen te schreeuwen of vloog ik ze 
aan met een stok. Nu praat ik met hen als iets me niet bevalt. 
Daardoor hebben we een betere band gekregen.”

Net als ieder ander
De maatschappelijk werkers van SOS kijken welke onder- 
steuning kinderen met HIV nodig hebben. Zo ontmoet  
Margareth Tracy elke zondag in een gebouw verderop; een 
veilige plek waar Tracy haar zorgen in vertrouwen met  
Margareth kan delen. Hun gesprekken gaan onder meer over 
vragen die Tracy haar ouders nooit heeft kunnen stellen.  
Zo vraagt ze zich af waarom juist zij HIV heeft gekregen. 
Margareth neemt de tijd om samen met Tracy tot antwoor-
den te komen. Het maakt Tracy optimistischer over de 
toekomst: “Sommige mensen denken dat je leven ophoudt 
als je HIV hebt, maar ik weet dat dat niet zo is. Ik heb een 
toekomst en kan net als ieder ander, zijn wie ik ben.”

tracy is zestien maar heeft volwassen zorgen.  
Ze is geboren met het HiV-virus. Haar ouders zijn 
overleden aan aids. tracy woont in het noorden van 
oeganda bij haar oma laura. SoS Kinderdorpen 
ondersteunt de familie en geeft tracy weer hoop.  

Tracy KAN 
zIJN wIE zIJ IS 

 traCY (16)

“ Mijn leven houdt niet 
op, ook al heb ik HIV"
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de wereld rond

De Dutch Relief Alliance (DRA) wordt 
gefinancierd door het Ministerie van 
Buitenlandse Zaken. Elke aangesloten 
organisatie is actief op zijn eigen 
expertisegebied, zodat de beste hulp kan 
worden geboden. SOS Kinderdorpen richt 
zich binnen de alliantie vanzelfsprekend op 
kinderen en kwetsbare families. In 2018 zijn 
we - tot nu toe - betrokken bij drie projecten; 
in de Centraal Afrikaanse Republiek (CAR), 
Oekraïne en Ethiopië. “SOS Kinderdorpen 
speelt een cruciale rol in het adresseren 
van behoeften van kinderen en families die 
we in deze landen helpen”, vertelt Anouk 
Boschma, accountmanager noodhulp  
SOS Kinderdorpen. “Daarbij richten we 
ons zowel op de korte als lange termijn. 
We geven humanitaire hulp om de directe 

SAMEN STERK IN 
COMPLExE NOOD

Sinds eind 2017 is SoS Kinderdorpen aangesloten bij de dutch relief  
alliance (dra). de zestien aangesloten nederlandse hulporganisaties  
bundelen hun krachten om samen sneller, efficiënter en effectiever te 
reageren op rampen en crises waar ook ter wereld. 

  een kijkje in de Centraal afrikaanse republiek en ethiopië  

  een kijkje in oeganda  

Meer  

informatie over  

onze projecten binnen 

de DRA vindt u op

soskinderdorpen.nl/ 

DRA.

het verhaal  

van Tracy is te zien in  

de documentaire ‘Onder 

mijn huid’, tijdens het 

Cinekid Festival 2018  

op 20-26 oktober en  

in het voorjaar op  

tv (NPO3).

nood te verlichten en bieden tegelijkertijd 
duurzame hulp voor de toekomst.” 

Geweld tegen kinderen en vrouwen
In CAR richt SOS zich op de bescherming 
van kinderen en vrouwen. Sinds het conflict 
tussen verschillende groeperingen in 2013 
uitbrak, is er grote toename in het (seksueel) 
geweld tegen deze groep. Anouk: “Ze worden 
verhandeld of uitgehuwelijkt. Kinderen 
lopen daarbij het risico gerekruteerd te 
worden door gewapende groepen. Het is een 
land in langdurige, diepe crisis waar vrijwel 
geen aandacht voor is. Toen ik recentelijk 
in CAR was, zag ik hoe groot het gebrek aan 
werkelijk álles is. Er zijn bijna geen scholen, 
medische klinieken of andere diensten.  
SOS heeft verschillende kindvriendelijke 

ruimtes geopend waar duizenden kinderen 
dagelijks naartoe komen om veilig te spelen, 
zingen en leren. Waar nodig, krijgen ze er 
ook medische en psychosociale zorg.  
Het was overweldigend om te zien hoeveel 
kinderen onze steun nodig hebben en dat  
we die ook kunnen geven.”

lokale duurzame oplossingen
“Ook in Ethiopië proberen we de balans te 
vinden in het bieden van humanitaire en 
duurzame hulp”, vervolgt Anouk. “Families 
ontvangen bijvoorbeeld voedselhulp, maar 
we geven hen ook schapen en geiten zodat 
ze kunnen gaan voorzien in hun eigen 
levensonderhoud. We zetten waterpompen 
op én zoeken naar lokale oplossingen om 
water op te slaan en te filteren. Ook geven 
we kinderen de kans het in de toekomst 
anders te doen dan hun ouders, bijvoorbeeld 
door de kwaliteit van het onderwijs te 
verbeteren, meisjes op school te krijgen 
en de mogelijkheden van jongeren op de 
arbeidsmarkt te vergroten.” 
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  nederlandse moeder nicole (links) stelt vijf vragen aan  Syrische SoS moeder Furat (rechts)   

vijf vragen aan

de nederlandse nicole 
Wimmer is moeder van een 
zoon van dertien, getrouwd 
en verpleegkundige. Sinds 

2015 sponsort nicole samen 
met haar gezin een SoS kind. 

“Kinderen zijn belangrijk in 
deze wereld. Zij hebben de 

toekomst! Wij steunen ‘ons’ 
kind met veel liefde.” nicole 

stelt vijf vragen aan SoS 
moeder Furat in Syrië.

  Waarom besloot u  
SOS moeder te worden?

“ik las in de krant dat SoS Kinderdorpen 
SoS moeders zocht. ik solliciteerde en 
begon in het kinderdorp Qodsaya als SoS 
tante. na negen maanden stopte ik omdat 
ik de verantwoordelijkheid op dat moment 
te groot vond. drie jaar later bezocht ik 
één van de SoS moeders in het kinderdorp. 
Zodra ik bij de poort stond, begon ik te 
huilen. ik besefte dat ik alles achter die 
poort miste en de verantwoordelijkheid 
juist graag aan wilde gaan! ik wist toen 
zeker: ik word SoS moeder.”

  Is er een opleiding 
nodig om SOS 
moeder te worden?

“Jazeker! na de sollicitatie volgt een 
intensieve opleiding met zowel theorie als 
praktijk. dit duurt gemiddeld zes maanden. 
daarna word je eerst SoS tante. een tante 
loopt minimaal een jaar stage bij een SoS 
moeder die haar intensief begeleidt. als 
SoS moeder krijg je vervolgens nog regel-
matig bijscholing en evaluatiecursussen.”

  Hoeveel kinderen 
heeft u onder uw 
vleugels?

“op dit moment bestaat mijn gezin uit 
negen kinderen. de oudste is dertien  
en de jongste vier jaar. in de afgelopen 
tien jaar zijn er in totaal vijftien kinderen 
bij mij opgegroeid.”

“meestal sta ik heel vroeg op om het 
ontbijt klaar te zetten. als we gegeten 
hebben, breng ik mijn kinderen naar 
school. daarna ruim ik op en begin ik 
met koken, zodat het eten klaar is als  
de kinderen terugkomen. Soms voel ik 
me net een octopus met tien handen.  
na school speel ik met de kleintjes,  
help ik de oudere kinderen met hun  
huiswerk, praten we of doen we mee  
aan een activiteit van het kinderdorp.”

“oei, er zijn zoveel mooie momenten. 
Het gelukkigst voel ik mij wanneer mijn 
kinderen naast mij op het tapijt zitten 
en we samen spelen. als ik hun on-
schuldige gesprekken en verhalen hoor, 
moet ik soms mijn best doen niet te 
lachen. ik zou willen dat hun problemen 
en zorgen altijd zo eenvoudig waren!”

Van moeder tot moeder 
Hoe ziet een 
gemiddelde dag 
eruit?

Wat is uw 
mooiste moment  
als SOS moeder?

Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat kinderen die zonder 
liefde opgroeien, ernstige schade kunnen oplopen. die knuffel 
of liefdevolle woorden zijn simpelweg nodig voor een gezonde 
emotionele ontwikkeling. Helaas moeten teveel kinderen deze 
vorm van aandacht missen. Professor erik Scherder vertelt over 
de gevolgen.

interview

“ Gemis van liefde 
in de jeugd  
heeft levenslange  
gevolgen”

“Er is veel studie gedaan naar kinderen die ‘socio-
emotioneel gedepriveerd’ zijn, oftwel: kinderen die 
liefdeloos opgroeien”, begint Prof. Dr. Erik Scherder, 
hoogleraar klinische neuropsychologie aan de VU 
in Amsterdam. “Deze studies laten zien dat bij deze 
kinderen de verbindingen tussen de prefrontale  
cortex en de slaapkwab minder goed zijn ontwikkeld. 
Deze verbindingen spelen een belangrijke rol bij 
invoelend en remmend vermogen. Het zijn als het  
ware de basissystemen in ons brein die ervoor zorgen  
dat we onze impulsen kunnen controleren.” 

Crimineel gedrag
Zo blijkt dat kinderen zonder liefdevol thuis het  
risico lopen later crimineel gedrag te ontwikkelen.  
“Ik doe veel onderzoek in gevangenissen”, aldus Scherder. 
“Als ik kijk naar de baby- en kindertijd van gedetineerden, 
valt op dat veel van hen liefdeloos zijn opgegroeid. Zij 
missen de impulscontrole én hun empathisch vermogen 
is niet ontwikkeld. Geen goede combinatie.” Ook andere 
gebieden van de hersenen zijn onderontwikkeld wanneer 
kinderen te weinig liefde krijgen. Zo loopt de verbinding 
tussen de beide hersenhelften schade op, waardoor 
kinderen angstig en depressief kunnen worden. Scherder: 
“De realiteit is dat veel kinderen die aan hun lot worden 
overgelaten, een ernstige achterstand of blijvende schade 
in hun ontwikkeling oplopen.” 

Toekomst in gevaar
Scherder maakt zich dan ook zorgen over de honderd-
duizenden kinderen uit Syrië die door Europa zwerven. 
“Wat gebeurt er met hen; worden ze mishandeld, mis-
bruikt? In ieder geval worden ze in de meeste gevallen 
niet met liefde en aandacht opgevoed. Kinderen die op 
de vlucht zijn, kunnen ernstige schade oplopen in hun 
emotionele ontwikkeling. Ze moeten deskundig begeleid
worden om een meer stabiele toekomst tegemoet te gaan.” 

SOS IN SYRIë 
 
De voortslepende burgeroorlog in Syrië en conflicten 
in andere landen in die regio hebben geleid tot een 
ongekende vluchtelingenstroom. De reis die honderd-
duizenden vluchtelingenkinderen ondernemen is 
gevaarlijk en traumatisch. Daarom is SOS volop  
aanwezig in deze risicogebieden. We creëren  
veilige noodopvang, verlenen medische en psycho-
sociale zorg en proberen zoveel mogelijk kinderen  
te herenigen met hun familie.  

Wilt u kinderen in Syrië helpen?  
Ga naar: soskinderdorpen.nl/syrie

Werkt u in het onderwijs en wilt u vijf vragen stellen aan een SOS leerkracht? Mail naar: linda@soskinderdorpen.nl



Van sos kind tot
fotojournalist

toen en nu

Naam: Amul Thapa
leeftijd: nu 27 jaar

Geboren: Nepal
Beroep: fotojournalist

Amul: “Tijdens de aardbeving hoorden we 
gehuil bij een ingestorte woning. Soldaten 
probeerden de baby te vinden. Na vijf uur was 
Sonish gered en kon ik het moment dat de 
soldaten hem omhooghielden vastleggen!  
Een fantastisch moment middenin een  
gruwelijke gebeurtenis die ik met de wereld 
heb mogen delen. 

Amul Thapa is fotojournalist. Zijn foto 
van een baby die wordt gered uit het 
puin na de verwoestende aardbeving in 
Nepal (2015), ging de hele wereld over. 
 
Amul groeide op in een SOS kinder-
dorp. Hij vertelt: “Ik verloor mijn moe-
der toen ik negen jaar was. Mijn leven 
stond stil. Maar toen ik een nieuwe 
moeder kreeg in het SOS kinderdorp, 
voelde het alsof ik opnieuw werd gebo-
ren. Zij was alles voor mij en steunde 
me bij alles wat ik deed. Wie ik nu ben, 
heb ik aan haar te danken. Toen ik ne-
gentien was, overleed helaas ook mijn 
SOS moeder. Ik kan me haar woorden 
nog goed herinneren: ‘Wat je ook doet, 
doe het voor de volle honderd procent 
en geloof in jezelf.’” 
 
Vroeger toen Amul veel sportte, kwam 
hij in aanraking met fotojournalisten. 
“Ik wilde alles weten over hun werk. 
Na de middelbare school besloot ik een 
mediaopleiding te gaan doen. Deze heb 
ik nu bijna afgerond. Naast mijn studie 
werk ik voor de Naya Patrika Daily,  
de grootste nationale krant van Nepal.  
Ik vind het heerlijk om het verhaal van 
mensen in beeld te brengen. Beelden 
vertellen meer dan woorden.”

de volgende editie van 
SOS FAMILIE verschijnt 
in het voorjaar van 2019

Elk kind een familie


