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nieuws

BABBELtAntES
Gita en Sunita uit Nepal zijn 
tweelingzusjes. Ze waren nog maar vier 
jaar toen ze in korte tijd beide ouders 
verloren. Hun vader stierf bij een auto-
ongeluk en hun moeder verliet hen. Er was 
niemand die voor de meisjes kon zorgen. 
Daarom kregen de twee een nieuwe start 
in een SOS kinderdorp. “Toen ze hier 
kwamen waren Gita en Sunita erg op 
zichzelf. Ze speelden niet met de andere 
kinderen, maar zochten hun veiligheid bij 
elkaar. Het kostte tijd voordat ze erop 
durfden te vertrouwen dat ik hen niet zou 
verlaten”, vertelt hun SOS moeder. 
Inmiddels zijn de meisjes acht. Ze doen het 
goed op school, halen graag grappen uit en 
babbelen er op los. Is de één stil, dan 
begint de ander weer te kletsen…

Bloedband
We zijn heel verschillend, mijn broer en 
ik. Toch hebben we een sterke band. Hoe 
sterk, dat realiseerde ik me toen onze vader 
acuut werd opgenomen in het ziekenhuis. 
Dan ben je blij dat je er samen kunt zijn. 
Elkaar steunt en opvangt. De band met een 
broer of zus is nergens mee te vergelijken. 
Je groeit samen op, deelt de opvoeding, 
familierituelen en herinneringen. 

Voor de kinderen die u steunt, is hun broer 
of zus vaak de enige familie die zij nog 
hebben. Zij zijn vaak hun ouders verloren 
en hebben samen veel meegemaakt. In dit 
SOS Familie magazine vindt u verhalen 
over broers en zussen uit de hele wereld, 
van Guinee-Bissau, Ghana, Nepal tot 
Syrië. Overal ter wereld zorgen we ervoor 
dat biologische broers en zussen samen 
geplaatst worden in dezelfde SOS familie. 
Dit geeft hen houvast, een link naar hun 
verleden en helpt hen zich aan te passen aan 
hun nieuwe leven. 

Maar wist u dat dit in Nederland helemaal 
niet vanzelfsprekend is? De helft van de 
kinderen die uit huis wordt geplaatst, wordt 
gescheiden van hun broer of zus. Terwijl 
ze juíst dan elkaar hard nodig hebben. 
Op pagina 14 leest u het verhaal van Ravi, 
die dit in zijn jeugd zelf heeft ervaren. 
Daarom ben ik enorm trots dat in ons Simba 
Familiehuizen pilot project ook Nederlandse 
broers en zussen bij elkaar kunnen blijven. 
Ik gun ieder kind een sterke band met zijn 
broer of zus. Uw steun maakt dit mogelijk 
voor kinderen wereldwijd en daarvoor dank 
ik u hartelijk!
        

portret

Arian Buurman
algemeen directeur
SOS Kinderdorpen Nederland

Arian met twee Ghanese zusjes

Docu over twee broers

Bent u benieuwd hoeveel kinderen 
met uw steun opgroeien in een lief-
devolle familie? En hoe uw donaties 
in het afgelopen jaar zijn besteed?  
U leest er alles over in het jaarverslag 
2018. Uw steun is belangrijk voor 
ons en daarom laten we graag zien 
waar u het afgelopen jaar aan heeft 
bijgedragen. Lees meer op pagina 8 
of ga voor het hele jaarverslag naar 
soskinderdorpen.nl/jaarverslag. 

Met dank aan u

...op grote hoogteSamenwerking

Met trots presenteren we onze nieuwe 
partner THIS IS HOLLAND: een  
spectaculaire Flight Experience langs 
vele bijzondere locaties van Nederland, 
waaronder de Zaanse Schans, de  
tulpenvelden en de Amsterdamse 
grachten. Wie een familieticket boekt, 
beleeft een uniek vliegavontuur en 
steunt direct kinderen zonder veilig 
thuis. Per verkocht familieticket 
doneert THIS IS HOLLAND namelijk 
€ 1,00 aan SOS Kinderdorpen.  
Ga naar thisisholland.com/nl/tickets. 

Voor de kinderen in onze kinderdorpen is de 
band met hun biologische familie heel belangrijk. 
Broers en zussen worden altijd samen geplaatst
en wanneer ze nog familie hebben, bezoeken  
ze die geregeld. Documentairemakers Eva en 
Heleen maakten in Guinee-Bissau een documen-
taire over een tweeling die samen opgroeit in 
een SOS familie en over hun contact met hun 
biologische vader. Te zien op het Cinekid festival 
van 19 tot 25 oktober.  Meer info: cinekid.nl

De documentairemakers met de tweeling



Broertjes en zusjes horen bij elkaar

In Nederland wordt naar  
schatting de helft van de uithuis-
geplaatste broertjes en zusjes 
van elkaar gescheiden. Dat blijkt 
uit onderzoek naar de jeugdhulp 
in Nederland. Schadelijk, vindt 
SOS Kinderdorpen.  
“Een uithuisplaatsing is  
ingrijpend en beangstigend 
voor kinderen. Zij worden 
weggehaald bij hun ouders en 
komen terecht in een vreemde 
omgeving, met vreemde men-
sen. Juist dan hebben broers en 
zussen veel houvast aan elkaar. 
Het is onacceptabel dat zij apart 
worden geplaatst, omdat er  
simpelweg te weinig plek is”, 
aldus Arian Buurman, directeur 
van SOS Kinderdorpen.  
Daarom startte SOS Kinder-
dorpen in Nederland de Simba 
Familiehuizen: een programma 
gericht op familieversterking  

en het bijeenhouden van  
broertjes en zusjes van nul tot 
achttien jaar. Hierbij werken we 
samen met Stichting Jeugddorp 
De Glind, Gezinshuis.com,  
Eigen Kracht Centrale en  
andere partijen. 

Voorbeelden uit Guinee-Bissau
In alle 136 landen waar SOS  
Kinderdorpen werkt, is het 
samen plaatsen van broertjes en 
zusjes een belangrijk uitgangs-
punt. Arian Buurman: “Onze 
internationale programma’s 
laten zien en dat het wel degelijk 
kan en grote positieve impact 
heeft. Deze expertise delen we 
graag met Nederlandse jeugd-
hulporganisaties.”  
Eén van de landen waar we 
broers en zussen al jaren  
samen opvangen, is het West-
Afrikaanse Guinee-Bissau. In 
het SOS kinderdorp Canchungo 
groeien veel biologische broer-
tjes en zusjes in dezelfde SOS 
familie op. We vroegen een  
aantal van hen naar hun band en 
fotograaf Mona van den Berg 
portretteerde hen voor een spe-
ciale bijlage bij de Trouw in mei.

Samen
Je ouders verliezen of niet 
meer thuis kunnen wonen; 
voor de meeste kinderen 
is het een traumatische 
ervaring. Broers en zussen 
delen deze ervaring en 
zoeken steun bij elkaar. 
sOs kinderdorpen vindt 
het daarom erg belangrijk 
broertjes en zusjes altijd 
sámen op te vangen. 
internationaal doen we dat 
al jarenlang en sinds kort 
maken we ons er ook hard 
voor in eigen land. Tweelingzussen Sofia en 

Carolina werden op de 
dag van de foto negentien 

jaar. De zussen wonen samen  
in het SOS kinderdorp sinds de  
opening elf jaar geleden. Sofia: 
“We zijn bijna altijd bij elkaar, 
studeren samen en vinden 
dezelfde dingen leuk. Carolina 
is erg lief en veel verlegener dan 
ik. Behalve als ik haar lipstick 
pak, dan kan ze boos worden. 
Gelukkig hebben we niet dezelf-
de maat schoenen.” Carolina 
beaamt dat ze verlegen is. “Ik wil 
graag public management gaan 
doen. Schrijven, onderhandelen 
en woordvoeren vind ik leuk. 
Dus die verlegenheid moet ik 
zien te overwinnen. Sofia helpt 
me daarbij. Ze respecteert me en 
is er altijd voor me.” Sofia: “Het 
liefst blijven we altijd samen. 
Maar we zijn ook sterk genoeg 
om het in de toekomst apart van 
elkaar te redden.” 

sterk
CarOlina (r):  

“Mijn zus  
is er altijd 
voor mij"
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João (9) en zijn tweelingbroer Jahino kwa-
men als eenjarige dreumesen bij hun SOS 
familie wonen. Toen hun moeder na de 

bevalling overleed en hun vader ziek werd, wilde 
de familie van de jongens af; hun karma zou 
slecht zijn. Hun vader bezoekt ze nu elke drie 
maanden. João (voor): “Mijn broer is lief voor 
mij. We spelen graag samen met lego. Of we voet-
ballen met onze vriendjes.” “En we drummen op 
blikjes en dansen dan”, vult Jahino aan. “Mijn 
broer kan trouwens ook goed schoonmaken.” 
De twee schateren het uit, om vervolgens samen 
naar het voetbalveld te rennen.

Margarida (8) en Ana (4) werden 
drie jaar geleden door SOS her-
enigd. Nadat hun moeder was 

overleden, erkende hun vader de meisjes 
niet als zijn dochters. Een jongere broer 
van hun moeder probeerde voor zijn 
nichtjes te zorgen, maar hij zat zelf nog op 
school en wist niet hoe hij dat moest doen. 
Ana belandde ondervoed in het ziekenhuis, 
haar grote zus in een weeshuis. SOS Kinder- 
dorpen bracht de zussen weer bij elkaar en 

plaatste hen samen in het kinderdorp. De 
meisjes laten elkaars handen niet los als 
Margarida (r) vertelt: “Ik wil graag schrijf-
ster worden. Mijn favoriete vakken op 
school zijn lezen en Portugees. Ik heb veel 
vriendinnen en het liefst spelen we ‘rat 
en kat’ (soort pakkertje, red.).  Mijn zusje 
betekent veel voor mij. Ze is heel lief.  
Ik moet altijd lachen als ze met haar  
poppen speelt. Ze maakt dan echt een 
hoekje, voor alles heeft ze een plekje.”

atlantic 
ocean





 



Nadat de moeder van Mariana (14) en  
Leonor (11) overleed, kon hun vader niet 
goed meer voor ze zorgen. Inmiddels is 

ook hij overleden. “Ik ben heel blij dat ik samen 
met mijn zusje ben”, zegt Mariana met zachte 
stem, maar strijdvaardige blik. “Ik ben trots op hoe 
Leonor het op school doet en hoe ze zich gedraagt. 
Natuurlijk hebben we ook weleens ruzie, maar 
eigenlijk niet zo vaak.” Haar zusje reageert:  
“Mariana staat altijd voor me klaar en geeft me 
raad als ik ergens mee zit. Ze maakt me gelukkig.” 
De zussen hebben nog contact met hun halfbroer-
tjes en stiefmoeder, bij wie ze soms een paar dagen 
logeren. Mariana: “Onze band met hen is goed.  
Ze voelen als familie en zijn belangrijk voor ons.”

Miguel (r) en Gabriel waren nog maar  
net baby-af toen SOS moeder Maria  
hen verwelkomde in haar familie.  

Nu, elf jaar later, is de tweeling onafscheidelijk. 
Ze verdedigen elkaar altijd, knuffelen veel en 
staan ons hand in hand te woord.  
Miguel: “Samen spelen met mijn broer vind ik 
het leukst. Hij maakt veel grapjes, ook over mij. 
Dan moet ik hard lachen.” Gabriel lacht: “Ik vind 
mijn broer leuk omdat hij knap is en om hoe 
hij met me speelt. We hebben meer broertjes 
en zusjes (in de SOS familie, red.) maar wij zijn 
het meest samen. Als er iets is, praten we eerst 
met elkaar en daarna gaan we samen naar onze 
moeder.” Toch doen ze ook dingen apart. Miguel: 
“Gabriel houdt van zingen en ik voetbal het liefst.”  

feeST VOOR SOS  
Echtpaar De Kroon–Souren is twintig jaar 
getrouwd. Bovendien werd de heer De Kroon 
zestig. Reden voor een feestje! “Al sinds 
ons trouwen zijn we donateur van SOS. Met 
onze zoon Joris voelen we ons bevoorrecht 
met een goede gezondheid en een gelukkig 
bestaan. Voor veel kinderen op de wereld 
geldt dat niet. Daarom vroegen we onze  
gasten als cadeau een donatie aan SOS.”  
Dat leverde een extra bijdrage op van  
€ 1.090,-. Dank voor dit mooie initiatief!
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Platform vol actie  
We zijn ontzettend blij met iedereen die in actie komt voor de kinderen.
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?  

Het is weer bijna zo ver, Aan de Bakdag! 
Op donderdag 24 oktober wordt voor de 
vijfde keer op rij Aan de Bakdag georgani-
seerd. Dit is een samenwerking vanuit  
Dr. Oetker en SOS Kinderdorpen met als 
doel zoveel mogelijk kinderen in actie te 
laten komen voor het SOS kinderdorp 
Meru in Kenia. De opbrengst van de actie 
helpt 152 kinderen aan een veilig thuis. 
Vorig jaar was de opbrengst maar liefst 
€68.000. Geweldig om te zien hoe  
duizenden kinderen op honderden BSO’s 
cupcakes bakten en verkochten voor dit 

goede doel. Dit jaar willen we nog meer 
geld ophalen in samenwerking met  
duizend BSO's, waardoor we nog meer 
kinderen kunnen helpen. De inschrij- 
vingen voor de BSO's zijn inmiddels  
gesloten, maar bakken kan ook altijd in  
eigen huis op eigen initiatief. Hebben  
jullie thuis een keukenprins(es) die van 
bakken houdt? Bak mee en maak voor de 
verkoop snel een eigen actiepagina aan 
op soskinderdorpen.nl/bakken of doneer  
de opbrengsten o.v.v. bakkenvoorkenia  
op NL90INGB0000002280.

DeSIGn MeT een DOel  
Studenten Jelle, Kevin, Ivan en Jesse van het 
Grafisch Lyceum Utrecht vinden het belang-
rijk kinderen een liefdevolle familiebasis te 
geven. Via hun ontwerpstudio Ori-gamiq 
ontwerpen zij voor bedrijven een nieuw logo, 
website of huisstijl. De opbrengst gaat naar 
SOS. Wat een geweldige win-win constructie!  

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.  

uitgelicht

BAK Je Mee?
mariana (r):  

“Ik ben trots op  
hoe Leonor het doet"



Dankzij u is 2018 een heel goed jaar geweest voor  
sOs kinderdorpen. Het is ons doel elk jaar  

meer impact te realiseren en dat is ook in 2018 
ruimschoots gelukt. We hebben 835.800 kinderen, 

jongeren en ouders directe steun kunnen bieden  
en hen zo geholpen op hun weg  

naar zelfredzaamheid. 

Jaaroverzicht 2018

nieuw project in nederland
Het jaar startte goed met de toekenning 
van de Extra Trekking van de Nationale 
Postcode Loterij. Met dit extra geld 
konden we de Simba Familiehuizen pilot in 
Nederland starten, samen met gevestigde 
partners uit de Nederlandse jeugdhulp. 
De pilot richt zich op familieversterking 
en hereniging voor kwetsbare kinderen in 
ons eigen land, waarbij broers en zussen 
samen worden opgevangen in een Simba 
familiehuis. Zo voorkomen we emotionele 
schade en vergroten we de kans op terugkeer 
naar de eigen familie. 

Situatie in de wereld 
Kinderen hebben zorg en bescherming nodig. 
Dit zou voor zich moeten spreken, maar de 
realiteit is helaas anders. Uit analyse van SOS 

SOS WERELDWIJD
SOS Kinderdorpen is actief  
in 136 landen en gebieden

Totale bestedingen 

€ 23.697.376 
nederlandse donaties naar type programma   
De grafiek laat zien aan welk type programma’s in 
Nederland donaties in 2018 besteed zijn.

SOS kinderdorpen, 
familieversterkende- en 
jongerenprogramma's 63% 
Onderwijs 5%
Noodhulp 17%
Gezondheid 2%
Jeugdwerkgelegenheid 12%
Overig 1%

9 
unieke 

vanuit Nederland  
gefinancierde  
onderwijs- en  

jeugdwerkgelegen- 
heidsprojecten

124.900 
particuliere 
donateurs 

hebben een gift gedaan

SOS steunde in 2018 

835.800 
kinderen, jongeren  

en ouders in onze familie-
gerichte zorg-, onderwijs- en 

jeugdwerkgelegenheids- 
programma’s*

SOS Kinderdorpen  
Nederland financiert  

het dagelijks onderhoud  
van kinderen in

19
kinderdorpen

28
familieversterkende

programma’s

13
focuslanden

werken we in 136 landen en gebieden, 
waar we naast familiegerichte zorg voor 
kinderen ook preventieve ondersteu-
ning bieden aan kwetsbare families. We 
verbeteren bestaande publieke scholen 
en maken onderwijs toegankelijk voor 
ieder kind. Met speciale jongerenpro-
gramma’s geven we jongeren een kans 
op de arbeidsmarkt en daarmee op een 
zelfstandige toekomst. In noodsituaties 
bieden we toekomstgerichte oplossin-
gen. Ons werk is altijd geënt op blijvende 
positieve verandering, waarbij we de 
mensen stimuleren het zelf te doen. 

Kinderdorpen Internationaal blijkt dat 
naar schatting één op de tien kinderen 
wereldwijd zonder de zorg van eigen 
ouders opgroeit, of dit risico loopt. Meer 
dan 220 miljoen kinderen bevinden zich 
in een kwetsbare situatie, meestal als 
gevolg van armoede, ziekte of overlijden 
van één of beide ouders, een vluchtelin-
genstatus of het uitblijven van geboor-
teregistratie. Ook jeugdwerkeloosheid 
is een groot probleem; ruim 64 miljoen 
jongeren zitten zonder werk of verdie-
nen te weinig om in hun eigen levenson-
derhoud te voorzien.

Blijvende verandering 
Zeventig jaar geleden begon SOS 
Kinderdorpen in Imst, Oostenrijk, 
met het eerste kinderdorp. Inmiddels 

2,2 miljoen
noodhulp- 

interventies  
en behandelingen  

in medische centra*

*  Internationale cijfers, SOS Kinderdorpen 
Nederland draagt hieraan bij.
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feiten en cijfers

Dit is dankzij  
u bereikt voor  

kinderen

Ga naar soskinderdorPen.nL/JaarversLaG.
WIlT u MeeR leZen OVeR De ReSulTATen VAn 2018?



“Kijk, je kunt de wereld niet veranderen. Maar we proberen allemaal 
ons steentje bij te dragen. Als je één of twee kinderen een beter leven 
kunt geven, is dat toch al fantastisch? Dat was reden voor mij om 
mijn stichting te starten: het Eric Kuster Children Development 
Fund. Samen met SOS Kinderdorpen wil ik kinderen die kwetsbaar 
zijn, alsnog een goede start geven. 

Het oorspronkelijke idee was om via SOS ieder jaar veertien 
kinderen te sponsoren. Veertien is mijn geluksgetal. We sponsoren 
nu achtentwintig kinderen, van Marokko tot Costa Rica, van 
Oekraïne tot China. Volgend jaar hoop ik daar nog veertien kinderen 
aan toe te voegen. Uiteindelijk hoop ik dat ik al deze kinderen een 
goede toekomst kan bieden. 

Het geeft mij voldoening kinderen te kunnen helpen zodat ze 
weer onbezorgd kind kunnen zijn. We leven in een wereld van 
materialisme en uiterlijkheden. Dat zie ik in mijn werk iedere 
dag. Met mooie spullen is niets mis, maar het is verreweg niet het 
belangrijkste. Het belangrijkste is dat je iets voor een ander kunt 
doen, ieder op zijn eigen manier. Ik doe het op deze manier.

Het mooie aan SOS vind ik dat kinderen in een familie opgroeien. 
Ook al is het niet hun biologische familie, ze hebben toch een 
moeder, broertjes en zusjes. Ze wonen in een huis, hebben een  
vaste plek. Ik ben ervan overtuigd dat SOS hen een hele goede  
basis geeft voor een mooie toekomst.”

top interieurdesigner eric kuster ontwerpt het interieur 
van luxe villa’s, resorts en clubs. Hij houdt van zijn werk, 
maar beseft ook dat die wereld van ‘uiterlijk’ niet het  
belangrijkste is. als sponsor van sOs kinderdorpen 
geeft hij ieder jaar meer kinderen een eerlijke kans.  

"Wat een reis heb ik eigenlijk gemaakt hè?”  
De achtjarige kareem kan nu gelukkig weer 
lachen. maar de tocht die hij aflegde om weer 
gewoon kind te kunnen zijn, was zwaar en  
gevaarlijk. met hulp van sOs zijn hij en zijn  
broer nu weer bij elkaar én veilig. 

In 2011 brak in Syrië de oorlog uit. SOS Kinderdorpen 
kwam direct in actie en heeft dankzij de steun van vele 
donateurs tienduizenden kinderen geholpen. Kinderen 
zoals Kareem (r). Hij verloor zijn moeder in de oorlog en  
bleef achter met zijn broer Bader en hun gewelddadige 
vader. De jongens besloten te vluchten voor het geweld 

thuis in Aleppo en trokken samen naar 
Damascus. Daar sloeg het noodlot 
opnieuw toe: de broertjes raakten elkaar 
kwijt. Kareem zwierf alleen over straat, tot 
hij werd opgemerkt door politieagenten.  
Zij brachten hem naar een tijdelijk 
opvangcentrum van SOS Kinderdorpen. 

Geweldige verrassing
De eerste paar dagen bij SOS hield Kareem 
zijn mond. “Ik durfde niet te zeggen wie ik 
was of waar ik vandaan kwam. Ik was bang 
dat ze mijn vader zouden laten komen.” 
Maar na een aantal gesprekken met SOS 
psychotherapeut Zeina, kroop Kareem uit 
zijn schulp. Hij durfde te vertellen wat er 
gebeurd was en dat hij nog een oom had in 
Damascus. SOS ging op zoek. Na een aantal  
maanden kwam er een geweldige verras-
sing: niet alleen de oom was gevonden, 
maar ook Kareems broer! Bader was op 
eigen houtje bij zijn oom terechtgekomen. 
Omdat de oudere man niet de middelen 
had om goed voor de jongens te zorgen, 
hielp SOS hem een kruidenierswinkeltje te 
starten. De zaken gaan inmiddels goed en 
de broers gaan intussen in Damascus naar 
school. Hun dappere tocht kreeg gelukkig 
een goed einde.

 een kijkje in Ghana 

Gedreven door honger kwamen Effie (18), 
Oko (16), Adjo (14), Naim (13) en Esi (11) 
negen jaar geleden op straat terecht, waar ze 
bedelden om eten. Hun ouders konden door 
een geestesziekte niet voor de kinderen 
zorgen. Al gauw werden de vijf opgemerkt 
en van straat gehaald. Ze kregen een nieuw 
thuis in een SOS kinderdorp.  SOS moeder 
Patience blikt terug: “Toen ik de kinderen 
voor het eerst zag, waren ze erg zwak en 
ondervoed. Ze hielden zich heel afzijdig 
en reageerden schuw. Om hen te helpen 
zich open te stellen, zorgde ik dat het de 
kinderen aan niets ontbrak. Daar waren ze 
niet aan gewend. Ik moedigde hen tegelijk 
aan om alles wat ze op hun hart hadden, te 
delen. Regelmatig speelde ik spelletjes met 
hen om contact te maken.” 

Hechte band
Ook Effie (m) weet nog goed dat het aanpas-
sen in het begin moeilijk was. “Het kinder-
dorp was heel anders dan waar we vandaan  
kwamen. Maar ik ben heel hecht geworden 
met mijn SOS familie. Zo hecht, dat je niet 
direct meer kunt zien wie de biologische 
broers en zussen zijn. Het leven is nu goed 
voor ons; we hebben alles wat we nodig  
hebben. Vroeger moesten we vechten om  
te overleven. Nu weet ik dat er mensen zijn  
die om ons geven en er altijd voor ons zullen 
zijn.” Ze lacht als ze vervolgt: “Ik ben hier  
zo gegroeid! Ik heb geleerd sociaal te zijn  
en trouw te blijven aan mezelf. Ik heb een 
kans gekregen en nu wil ik wat terugdoen.  
Ik wil econoom worden om verandering  
te brengen in de Ghanese economie.”

kinderen een 
goede start geven

donateur vertelt

Broers 
weer veilig 
en samen

 een kijkje in syrië 
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de wereld rond

eric kuster op bezoek bij een sOs kinderdorp in marokko

Met z’n vijven  
bij elkaar
De Ghanese effie en haar zus en drie broers kunnen zich niet herinneren 
hoe lang ze op straat leefden en voor zichzelf moesten zorgen. Ze weten 
gewoon dat het een lange tijd was. sOs greep in en gaf hen een nieuw thuis. 



Vanwege de economische en politieke crisis in Venezuela 
zijn inmiddels ruim 3,4 miljoen mensen op de vlucht. SOS 
Kinderdorpen werkt binnen de Dutch Relief Alliance (DRA)
samen met andere hulporganisaties om de meest dringende 
humanitaire nood te verlichten. Zo zijn er langs de belang-
rijkste routes hulpposten ingericht. Bij één ervan bivakkeert 
Mileidys met haar gezin: “Het is fijn dat we hier warm kun-
nen slapen en op krachten kunnen komen.” 

familievriendelijke ruimtes
Het is een gevaarlijke vlucht. Zo zijn jongeren een makkelijk 
doelwit voor mensenhandelaren en guerrillagroepen. Ook 

 een kijkje in ivoorkust 

tantie bagage

Op de vlucht
 een kijkje in Colombia 

mimi begon te werken toen ze zes 
jaar oud was. Ze droeg bij  aan het 
familie-inkomen door het sjouwen 
van boodschappen als kleine ‘tantie 
bagage’. in het extreem arme  
ivoorkust gaat sOs kinderdorpen  
de strijd tegen kinderarbeid aan.

Overal op de belangrijke verbindingswegen lopen 
lange rijen Venezolanen op weg naar Colombia. 
sommigen van hen leggen honderden kilometers af, 
via hooggelegen routes. Hier vriest het ’s nachts en 
veel mensen worden overvallen door de barre kou.

“Ik begon als tantie bagage toen ik zes jaar 
oud was”, vertelt de nu zeventienjarige 
Mimi. “Soms woog de lading boodschap-
pen die ik sjouwde wel meer dan vijftig kilo. 
Daar kreeg ik dan zo’n honderd frank voor 
(€ 0,15, red.) Ik werkte zes dagen per week 
en op een goede dag kon ik vijftienhonderd 
frank verdienen (€ 2,29).” Mimi is geen uit-
zondering. “Tanties bagage zie je hier veel”, 
vertelt Mamadou Diakite, hoofd van het SOS 
familieversterkende programma in Yamous-
soukro. “Het zijn meisjes van zes tot acht-
tien jaar die door het sjouwen van pakketten 

en boodschappen extra inkomen verdienen 
voor het gezin. Ouders halen de meisjes van 
school en zetten hen aan het werk om zo de 
eindjes aan elkaar te kunnen knopen.” 

Beroepsopleiding
Vanuit het familieversterkende programma 
werkt SOS samen met lokale ondernemers 
om tanties bagage van straat te halen. 
Mamadou: “We identificeren de meisjes en 
geven hen met een alfabetiseringstraject 
en een beroepsopleiding uitzicht op een 
fatsoenlijke baan. Eén van de grootste uitda-
gingen hierbij is de families mee te krijgen.” 
Dat herkent ondernemer Khalifa Traore, 
die twee voormalige tanties bagage een leer-
werkplek geeft tijdens hun beroepsoplei-
ding. “In het begin merkte ik dat ouders nog 
steeds druk op de meisjes uitoefenden om 
weer aan het werk te gaan. Maar naarmate 
de tijd verstreek, kregen de meisjes meer 
zelfvertrouwen en werden hun ouders ont-
vankelijker.” Zo verging het ook Mimi: “Het 
was moeilijk om mijn leven als tantie bagage 
op te geven. Maar nu geloof ik in mezelf. 
Over een paar jaar hoop ik mijn eigen bedrijf 
te starten. Ik kijk met vertrouwen naar mijn 
toekomst en die van mijn familie.”      

het risico op seksueel geweld of een overval is groot. Daarom zijn er 
familievriendelijke ruimtes geopend, waar vluchtelingen leren hoe 
ze zich kunnen beschermen. Ook vangen we alleen reizende kinde-
ren op en proberen we hen te herenigen met familie.

Om te  zorgen dat kinderen  als Jacob naar school  blijven gaan en hun families zelfredzaam worden, blijft  uw steun onmisbaar.  U geeft hen toekomst- perspectief. Daar zijn wij  u dankbaar voor!

10 MeT SOS nAAR ScHOOl
Onderwijs is een belangrijk onderdeel van onze 
familieversterkende programma’s. Scholing kan de 
vicieuze cirkel van armoede, uitsluiting, kinderar-
beid en het uiteenvallen van families doorbreken.
Met uw steun maakt SOS Kinderdorpen onderwijs 
toegankelijk. Dat doen we op twee manieren:

1. Goed onderwijs
We helpen lokale scholen en trainingscentra om de 
kwaliteit van het onderwijs te verbeteren, materia-
len aan te schaffen en achterstallig onderhoud uit te 
voeren. In gebieden waar geen goede scholen zijn, 
zetten we eigen SOS scholen en SOS beroepsoplei-
dingen op voor zowel kinderen uit de kinderdorpen 
als uit de omgeving.

2. elk kind naar school
Zelfs als er wel goede scholen zijn, blijven veel 
kinderen thuis door geldgebrek. Daarom onder-
steunen we kinderen met schoolgeld, aanschaf van 
uniformen en materialen. We helpen ouders een 
inkomen te verdienen, zodat ze zelf het schoolgeld 
kunnen gaan betalen. Ook geven we voorlichting 
over het belang van onderwijs voor jongens én 
meisjes.

In 2018 volgden wereldwijd tienduizenden
kinderen onderwijs op een SOS school:
• 23.400 kleuters op 217 kleuterscholen
•  98.000 leerlingen op 76 basis- en  

middelbare scholen
• 18.300 jongeren op 59 beroepsopleidingen

uw steun helpt
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Jacob (l) en zijn familie zijn  dit 
voorjaar opgenomen in ons 
familieversterkende programma. Die 
hulp kwam geen moment te vroeg. SOS 
veldwerker Bbosa vertelt: “Oma en de 
kinderen leefden in de openlucht en 
sliepen op de vochtige grond. U kunt 
zich voorstellen dat ze er slecht aan toe 
waren. De kinderen krijgen nu  
drie voedzame maaltijden 
per dag. Daarnaast 
hebben we met de 
gemeenschap een 
huis voor hen 
gebouwd. Oma 
leren we hoe ze 
haar kleinkinderen 
goed opvoedt en een 
geborgen ‘nest’ biedt. 
Ook gaan de kinderen 
nu naar school.”

eerste rapport
Jacob doet het goed in de kleuterklas 
en bracht vol trots zijn eerste rapport 
mee naar huis. Met mooie cijfers en  
de opmerking: ‘He is a well behaved 
boy’. Hij had zijn oma niet blijer 
kunnen maken! Jacob heeft in de 
klas een heleboel nieuwe vriendjes, 
waaronder zijn beste vriend Themba. 

“Hij is heel aardig. We delen 
alles samen en we lezen 

samen”, vertelt hij met 
een blij gezichtje. 

Bbosa: “Na alles 
wat Jacob heeft 
meegemaakt, is het 
wonderbaarlijk hoe 

snel hij opbloeit en 
zich aanpast aan de 

nieuwe situatie. We zijn 
heel trots op hem.”

de wereld rond

eerder dit jaar vroegen we donateurs onze familieversterkende 
programma’s te steunen. Hulp die voor kinderen als Jacob uit 
Oeganda hard nodig was. samen met zijn broertjes, zus en oma 
werd Jacob gevonden in een afgelegen gebied. Zonder eten, zonder 
onderdak. Dankzij uw gulle giften veranderde Jacob’s leven totaal.

Een  voor Jacob! 

een familie in het opvangcentrum in Puerto santander, Colombia

Prachtig eerste rapport van Jacob



Ravi groeide op  
zonder zijn broer en zussen
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vijf vragen aan

“De kinderen worden naar ons doorverwezen 
door de politie of sociale dienst. We hebben 
een adviescommissie met experts die de 
situatie per kind bekijken. Zij maken de 
afweging of het kind met ondersteuning bij 
biologische familie kan blijven. Zo niet, dan 
nemen we het kind op in het kinderdorp.”

nederlandse pedagogisch medewerker iris (l) stelt vijf vragen aan Zambiaanse pedagoog Joanna

iris Greven is pedagogisch 
medewerker bij kinderopvang 

tinteltuin. “ik ben in 
Zambia geweest en vond het 
confronterend kinderen er op 

straat te zien leven. Het zijn er 
zo veel!” iris stelt vijf vragen 

aan social worker Joanna 
mufuzi in het sOs kinderdorp 

kitwe in Zambia. 

  Waarom ben je  
dit werk gaan doen?

“ik heb een passie voor het werken met 
kinderen en vrouwen. Dat kwam in deze baan 
mooi samen. ik houd van kinderen en hen 
helpen groeien is wat ik het liefste doe.” 

  Hoe ondersteun je de 
SOS moeders?

“nieuwe sOs moeders beginnen altijd 
enthousiast. Ze zetten een dapper gezicht 
op en verklaren dat alles prima gaat, ook 
als dat niet zo is. ik ben getraind om daar 
doorheen te prikken. ik moedig moeders 
aan hun problemen te delen, want een  
gedeeld probleem is een opgelost 
probleem. Het welzijn van de moeders 
is enorm belangrijk. Gelukkige moeders 
brengen gelukkige kinderen groot.” 

Van pedagoog tot pedagoog

“als kinderen net aankomen, zijn ze 
van streek en verward. Ze slaan met de 
deuren en schreeuwen, hebben last van 
slapeloosheid of isoleren zichzelf. ik help 
sOs moeders veel geduld te hebben. ieder 
kind is anders, maar gemiddeld komen ze 
na drie maanden tot rust. Dan ga ik met 
het kind aan de slag. Vaak vraag ik hen 
een tekening te maken, want dat geeft 
veel informatie over waar een kind mee 
worstelt. kinderen die door hun ouders  
in de steek zijn gelaten, betrekken dit  
bijvoorbeeld op zichzelf. ik laat hen zien 
hoe bijzonder ze zijn en geef hen het 
gevoel dat ze ertoe doen.”

Hoe zorg je dat 
kinderen vertrouwen 
krijgen in hun nieuwe 
omgeving?

Werkt u in de gezondheidszorg en hebt u vragen aan een arts of verpleger van SOS? Mail naar linda@soskinderdorpen.nl.

Hoe selecteer je kinderen 
voor jullie programma’s?

  Wanneer is jouw werk 
succesvol?

“Pas nog kon ik een meisje na twaalf jaar 
voorstellen aan haar biologische moeder. 
Ze bouwen nu samen een band op.  
Dat vind ik prachtig om te zien! Het geeft 
me veel voldoening als wij de springplank 
kunnen zijn voor kinderen om gelukkig  
en succesvol te worden. als ik dan kijk 
naar alles wat ze hebben meegemaakt, 
weet ik dat mijn werk de moeite waard is.” 

interview

ravi was zes jaar toen hij en zijn oudste zusje uit huis 
werden geplaatst. Ze kwamen op verschillende plekken 
terecht. Hun jongere zusje bleef thuis, net als het broertje 
dat later geboren werd. Jarenlang ging ravi van opvangplek 
naar opvangplek. Het doet hem nog steeds pijn dat hij niet 
met zijn broer en zussen is opgegroeid. 

Ravi Debisarun (30) is zzp’er en werkt als ervaringsdeskundige 
in de jeugdhulp. Vanuit het project ExpEx (Experienced Experts) 
traint hij jonge mensen die uit de jeugdhulp komen om hun ver-
haal te delen met jongeren die nu in de jeugdzorg zitten. “Met 
mijn ervaring wil ik jongeren helpen die in hetzelfde schuitje zit-
ten als waar ik in zat.”

raVi  DeBisarUn:

“Er moet veel beter  
geluisterd worden naar 

het kind”

“Nadat ik als zesjarig ventje uit huis werd geplaatst, volgde een 
lange periode van verschillende opvangplekken. Al met al heb 
ik het grootste deel van mijn jeugd in groepshuizen gewoond. 
Daar woonde ik dan met een stuk of acht kinderen, begeleid 
door twee groepsleiders. De groep waar ik uiteindelijk op mijn 
twaalfde terechtkwam, was een fijne plek. Eindelijk had ik het 
gevoel dat ik mocht blijven. Hier mocht ik zijn wie ik was en 
werd er naar me geluisterd. Hier praatten de begeleiders mét 
mij, in plaats van over mij. Als ik boos of vervelend was, gaven 
ze me geen straf maar zochten ze naar de reden voor mijn 
gedrag, om dáár vervolgens wat aan te doen.”

Zoveel gemist
“Er is veel misgegaan in mijn jeugd. Steeds kreeg ik te horen 
dat ik snel terug zou gaan naar mijn moeder, dat het maar 
een tijdelijke plaatsing was. Hierdoor had ik nooit rust. Ik 
wilde me nergens thuis gaan voelen, want ik ging toch bijna 
weer weg. Dacht ik. Ik vind het heel pijnlijk dat wij, mijn 
twee zussen, mijn broer en ik, niet samen zijn geplaatst. Daar 
hebben we nu nog steeds last van. We hebben zoveel van 
elkaars leven gemist. We zien elkaar wel en ik zou alles voor 
mijn familie doen, maar een echte liefdevolle band hebben we 
niet.”

Meer aandacht
“In denk dat er in de jeugdhulp veel beter en met meer 
aandacht gekeken en geluisterd moet worden naar het kind. 
Wat is er precies aan de hand en wat heeft dit kind nodig? 
Omdat in mijn geval terugkeer niet mogelijk was, was het veel 
beter geweest als ik samen met mijn zusjes en broertje in één 
gezin was geplaatst. In het pleeggezin waar ik even woonde, 
heb ik een echt familiegevoel ervaren en dit had ik heel graag 
met mijn zusjes en broer willen delen.”



toen en nu

Thoko was zeven jaar toen ze samen met haar broertje en zusje 
in SOS kinderdorp Blantyre in Malawi kwam wonen. “Ik heb 
hele warme herinneringen aan het kinderdorp”, vertelt Thoko. 
“Ik kon meteen goed overweg met mijn SOS moeder, kreeg er 
veel SOS broertjes en zusjes bij en maakte nieuwe vrienden.  
Ik heb het er zo goed gehad dat ik soms vergeet hoe zwaar het 
vóór die tijd was. Als ik terugkom in mijn geboortedorp, zie ik 
weer hoe moeilijk het leven daar is. Mijn ouders scheidden en 
daardoor leefden we in grote armoede. Wij hebben geluk  
gehad dat we in het kinderdorp zijn opgegroeid.” 

Op school was Thoko een goede leerling. Ze werkte hard. Lange 
tijd wilde ze hotelmanager worden, maar twee jaar geleden be-
sloot ze haar kinderdroom waar te maken en de mode in te gaan. 
“Ik geloof dat de toekomst in mijn handen ligt en daar ga ik zorg-
vuldig mee om. Veel mensen willen er stijlvol uitzien maar weten 
niet hoe ze dit aan moeten pakken. Daar spring ik graag op in.” 

Met hulp van SOS studeert Thoko aan de modeacademie in  
Blantyre. Grant, bekend modeontwerper in Malawi en eigenaar 
van de academie, ziet Thoko als een veelbelovende student.  
“Ze heeft een grote passie voor naald en draad en haar werk is  
indrukwekkend. Ze bouwt hard aan een mooie carrière in de 
mode, te oordelen naar de ontwerpen die ze maakt.”

de volgende editie van 
SOS FAMILIE verschijnt 
in het voorjaar van 2020

Elk kind een familie

Thoko ontwerpt 
haar eigen toekomst

 naam: Thokozani Pongolani.   

 leeftijd: nu 19 jaar.

 Geboren: Malawi.

 Beroep: student aan de. 

 modeacademie. 


