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nieuws

Trotse blik
Als ik binnenstap in het huis van Joyce in 
Ghana, zie ik het direct. Hier is iets enorm 
veranderd. Het huis is opgeknapt, er staan 
bedden. Maar wat meer in het oog springt, 
is Joyce zelf. Ze ziet er goed uit en vertelt 
zelfverzekerd hoe ze haar leven in de 
afgelopen maanden op koers heeft gekregen.

Toen ik Joyce en haar dochters Kia en  
Selina voor het eerst bezocht, leefden zij 
in grote armoede. De kinderen moesten 
werken en gingen niet naar school. Het huis 
was in slechte staat, het dak lekte en de 
kinderen sliepen op de grond. Mijn collega’s 
van het familieversterkende programma 
gingen samen met Joyce aan de slag.  
Ze zorgden voor een veilige leefomgeving, 
met een stevig huis en bedden om in te 
slapen. Nog belangrijker is dat de kinderen  
weer naar school gaan. Terwijl we praten, 
huppelen ze vrolijk om ons heen.

Joyce heeft met een lening een handeltje 
in houtskool opgezet. Met een trotse blik 
vertelt ze dat ze nu zelf voor haar dochters 
kan zorgen. Die blik zie ik vaker bij ouders 
die met een familieversterkend programma 
weer op weg zijn geholpen. In korte tijd 
neemt de veerkracht en zelfredzaamheid 
toe en dat is geweldig. In deze editie van het 
SOS Familie magazine leest u meer over 
de kracht van familieversterking. Het is 
fantastisch dat we dit met elkaar mogelijk 
maken. Heel hartelijk dank voor uw steun, u 
maakt daarmee letterlijk het verschil!

portret

Arian Buurman
algemeen directeur
SOS Kinderdorpen Nederland

Arian op bezoek bij Joyce, Kia en Selina

Hoog 
bezoek
Het zal je maar gebeuren… 
Prins William en Kate Middle-
ton op je feestje! Drie kinderen 
in het SOS kinderdorp Lahore in 
Pakistan maakten het mee toen 
zij in oktober hun verjaardag 
vierden. Het koninklijke koppel 
bezocht tijdens hun officiële 
rondreis in Pakistan een aantal 
SOS projecten. Ze waren onder 
de indruk. “De SOS kinderdor-
pen zijn gebouwd rond familie: 
een plek waar mensen van 
elkaar houden, elkaar bescher-
men en voor elkaar zorgen. Zo 
veranderen jullie kinderlevens!”

Nieuwe VN resolutie
Goed nieuws! Op 18 december 2019 nam  
de Algemene Vergadering van de VN een 
resolutie aan waarbij voor het eerst kinde-
ren zonder ouderlijke zorg centraal staan. 
Dit betekent dat alle lidstaten programma’s 
en beleid gaan ontwikkelen om juist families 
te steunen waarin een minderjarig kind de 
taken en verantwoordelijkheden van de 
ouders draagt. Organisaties die zich inzet-
ten voor kinderen, zoals SOS Kinderdorpen, 
mogen de VN-lidstaten wijzen op hun  
toezeggingen en hen oproepen zich eraan  
te houden. 

OP DE RIT
Nurija (27), op de foto met zijn zesjarige zoon 
Alen, woont met zijn vrouw en twee kinderen in 
een appartementje in zijn geboorteplaats 
Srebrenica. Dit kleine stadje kwam groot in het 
nieuws vanwege de afschuwelijke gebeurtenissen 
tijdens de Bosnische Burgeroorlog in de jaren ’90. 
Niet alleen was er geweld buiten de deur, ook 
binnenshuis was het leven geen pretje. 
Regelmatig werd Nurija door zijn alcoholistische 
vader in elkaar geslagen. Nog steeds worstelt hij 
met de trauma’s uit zijn jeugd. 

Sinds kort krijgt Nurija hulp van SOS en praat  
hij met sociaal werker Meliha. “Meliha is als een 
oudere zus. Ik kan alles bij haar kwijt en dat helpt. 
Eerder liet ik de zorg voor de kinderen over aan 
mijn vrouw omdat ik te onzeker was om mijn 
kinderen op te voeden. Ik was bang net zo te 
worden als mijn vader. Sinds we hulp krijgen  
van SOS is er veel veranderd voor ons hele gezin. 
We hebben nu toegang tot gezondheidszorg,  
Alen krijgt logopedie en allebei de kinderen 
hebben goede schoolspullen. Langzaam krijg  
ik mijn leven en dat van mijn gezin op de rit.”

Australian breidt haar partnership met 
SOS Kinderdorpen uit! Naast de biologi-
sche chocoladerepen draagt u nu ook 
met een kop koffie bij aan een veilig 
thuis voor kinderen in nood. De Australian 
Feel Good koffiebonen zijn langzaam  
op smaak gebrand en 100% biologisch. 
Een pittige espressomelange met een 
volle smaak. Verkrijgbaar bij AH en op 
australianhomemade.com.

Een kopje steun!



De kracht van familieversterking

Door extreme armoede en ziekte 
kunnen veel ouders hun kinderen 
niet geven wat ze nodig hebben: een 
liefdevolle familie, een veilig thuis, 
de juiste (medische) zorg en goed 
onderwijs. Met familieversterkende 
programma’s helpt SOS Kinderdorpen 
kwetsbare families sterker en zelf-
redzamer te worden. Zodat kinderen 
thuis veilig kunnen opgroeien.   
Ivoorkust, Guatemala of Ghana… Denzell, 
Joyce of Rose… De redenen dat families 
moeite hebben goed voor hun kinderen te 
zorgen, verschillen per land, per regio, per 
gemeenschap en zelfs per familie. Binnen 
onze familieversterkende programma’s  
werken we dan ook nooit met een vastom-
lijnde aanpak. Familieversterking begint 
altijd met een persoonlijk en haalbaar 
ontwikkelplan. Een maatschappelijk werker 
van SOS begeleidt families een paar jaar lang 
en leert hen verantwoordelijkheid te nemen 
voor hun eigen ontwikkeling. Families 
realiseren zo uiteindelijk zelf duurzame 
verandering en vormen een veilig thuis waar 
kinderen liefdevol worden verzorgd.  
Want de beste plek voor een kind om op te 
groeien is bij zijn of haar  biologische familie. 
Onlangs bezochten wij in Ghana een aantal 
families in ons familieversterkende pro-
gramma. De familie van Denzell staat aan 
het begin van het traject. De families van 
moeder Joyce en de kinderen Mia en Efi  
zijn al een aantal stappen verder. 

De situatie: tiener als gezinshoofd
Denzell (18) is de oudste uit een gezin van 
vier jongens. Toen een aantal jaar geleden 
zijn vader overleed en zijn moeder ziek werd, 
moest Denzell fulltime aan het werk in de 
graanmolen. Maar zijn schamele salaris was 
niet genoeg om het gezin te voeden én de huur 
van het appartementje te betalen. Van de een 
op de andere dag werd het gezin op straat 
gezet, met slechts de kleding die zij droegen. 
Gelukkig bood iemand uit het dorp een hutje 
aan. Slechts een paar maanden later overleed 
ook Denzell’s moeder. De situatie was nu zo 
uitzichtloos dat de dorpsgemeenschap besloot 
in te grijpen; zij schakelden SOS in.  

Het plan: een vak leren
Daniel Baani, programmadirecteur van  
SOS Kinderdorpen: “Ik ben blij dat de 
gemeenschap ons heeft ingeseind. Denzell 
droeg al veel te lang een veel te grote verant-
woordelijkheid. Inmiddels hebben we zijn 
oma opgespoord, die in een andere regio 
woonde. Zij helpt Denzell met de verzorging 
van zijn broertjes. Intussen zorgen wij ervoor 
dat het gezin voldoende gezond te eten heeft. 
We helpen hen aan een goede woning en  
regelen dat de twee oudste broertjes naar 
school gaan. Denzell zelf start met onze hulp 
binnenkort een beroepsopleiding. Het doel  
is Denzell een vak te laten leren zodat hij  
over een paar jaar werk kan zoeken en zelf 
voor zijn broers kan zorgen.” 

De situatie: twee meisjes alleen
Misschien herinnert u Mia (inmiddels 6) en 
Efi (4) nog van het magazine van vorig jaar? 
Toen de meisjes bij SOS in beeld kwamen, 
woonden ze met hun ernstig zieke oma in een 
piepklein hutje en moesten ze bedelen om  
aan eten te komen. Rose (21), de moeder van 
Mia en Efi, was op dat moment uit beeld.  
Ze had het zwaar als alleenstaande tiener- 
moeder en was vertrokken om elders werk 
te zoeken. Terwijl SOS werkte aan een plan 
voor dit gezin, gebeurde waar de meisjes  
zo bang voor waren: oma overleed. Na haar  
overlijden wisten we Rose op te sporen.  
Zij besloot terug te keren en greep de hulp  
die wij haar boden met beide handen aan. 

Het plan:  
opvoedingsbegeleiding en meer
Het gaat stap voor stap steeds beter met het 
gezin. Mia gaat naar school en Efi is net  
gestart in de kleuterklas. Rose wordt geholpen 
met het opstarten van een eigen bedrijfje: 
ze bakt en verkoopt donuts. Op dit moment 
doet ze dat nog met de steun van SOS, maar 
de bedoeling is dat ze op termijn met de 
opbrengst zelfstandig voor haar kinderen  
kan zorgen. We begeleiden Rose daarnaast  
ook bij de opvoeding van haar kinderen en  
helpen haar te werken aan haar eigen 
ontwikkeling. Want nu ze wat ouder is,  
wil ze graag haar verantwoordelijkheid 
nemen. 

 toen 

 nu 

 toen 

 nu 
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uitgelicht

Iedere familie
planeen eigen



  

 De situatie: met honger naar bed
Kortgeleden nog maar wist Joyce niet hoe ze haar  
dochters Kia (11) en Selina (5) iedere dag moest zien te 
voeden. Sinds het overlijden van haar man stond deze 
lieve moeder alleen voor de zorg van haar twee meiden.  
Af en toe had ze wat werk en hielp ze de vissers met het 
roken van vis. Of ze ging, samen met Kia, langs de deuren 
om kolen te verkopen. Als ze dan weer wat geld had,  
konden de kinderen naar school. Helaas was dit meer  
uitzondering dan regel. Veel gewoner was het dat de  
meisjes met honger in slaap vielen, op oude matrasjes  
in een tochtig, houten hutje.

Het plan: een eigen bedrijfje
Met de familieversterking van SOS is er voor Joyce, Kia 
en Selina inmiddels veel veranderd. We zorgden eerst 
voor een stabiel thuis: een huisje van steen met goede 
bedden. Stap twee was onderwijs voor de meisjes, die nu 
iedere dag naar school gaan. Verder leren we Joyce hoe  
zij kan voorzien in haar eigen inkomen. Ze heeft een  
aanzienlijke kolenvoorraad gekregen die zij vanuit huis 
verkoopt. De inkomsten zijn voldoende voor Joyce om 
haar gezin te onderhouden en weer een nieuwe kolen-
voorraad aan te schaffen. Zo runt zij haar eigen bedrijfje. 
Joyce: “Ik zorg er nu zelf voor dat we te eten hebben;  
ik hoef niemand meer iets te vragen. Met hulp van SOS 
zijn we uit de ellende gekomen. Nu zie ik de toekomst 
weer met veel vertrouwen tegemoet.”

MOEDER JOYCE: 
“Ik zorg er  

nu zelf voor dat we  
te eten hebben”

 

PAVEL DEELT  
ZIJN ZAKGELD 
Van zijn moeder hoorde de 
tienjarige Pavel dat lang niet alle 
kinderen het zo goed hebben 
als hij. Dat vindt hij zo zielig 
dat hij nu al een tijdlang 
elke week een deel van zijn 
zakgeld doneert aan SOS 
Kinderdorpen. Dat is inmiddels 
al opgelopen tot € 80,-!  
Ook hield Pavel zijn spreekbeurt 
over ons werk. Supertof Pavel,  
dat je zo betrokken bent!

Platform vol actie  
We zijn ontzettend blij met iedereen die in actie 
komt voor SOS Kinderdorpen. 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: actievoorsos.nl. Doet u mee? 

Al sinds 1979 doen ieder jaar honderden OMA’s mee aan de 
Oma Golfdag. Een dag die niet alleen in het teken staat van 
fanatiek golfen, maar ook van fanatiek geld in zamelen voor 
SOS Kinderdorpen. In 2019 was de opbrengst maar liefst  
bijna €6.000,-! Dit jaar droeg Truke Heringa het organisator-
stokje over aan Ingeborg van Lubeek en Marlène de Vin van 
golfclub Cromstrijen in Numansdorp. De dames organiseren 
voorrondes door het hele land, waar óók NOMA’s (niet-
oma’s) zich voor kunnen aanmelden. Op 31 juli 2020 volgt de 
finale. Gelijktijdig is er een open wedstrijd, waarbij van elke 
deelname € 15,- naar SOS Kinderdorpen gaat. Doet u mee? 
Aanmelden kan via: dc@golfclubcromstrijen.nl. 

NANCY4SOS
Nancy Smith maakt menig feestje 
compleet met de lekkerste borrel-
hapjes, amuses, buffetten, lunches, 
diners en desserts. De opbrengst 
van haar kookkunsten gaat sinds 
2017 naar SOS Kinderdorpen.  
De teller staat al op € 4.893,-.  
Nancy: “Nieuwe opdrachten zijn  
van harte welkom!” Bent u op zoek 
naar een cateraar voor uw feestje? 
En wilt u samen met Nancy nog 
meer kinderen helpen? Stuur een 
e-mail naar n.smith.vdh@gmail.com.

kom in actie

LAAT U INSPIREREN OP ACTIEVOORSOS.NL EN KOM OOK IN ACTIE!
Door alle acties, groot en klein, kunnen nog meer kinderen opgroeien in een liefdevolle familie.  

OMA’S EN NOMA’S OP 
DE GOLFBAAN

FEESTJE?
Viert u een verjaardag, huwelijk of 
pensioen? En hebt u eigenlijk alles al? 
Vier dan uw feest voor SOS Kinder-
dorpen en vraag donaties in plaats 
van cadeaus. Wij helpen u graag op 
weg met het SOS feestpakket. Vraag 
het aan via info@soskinderdorpen.nl 
of 020 – 303 25 00. Veel feestplezier!

 toen 
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uitgelicht

SOS Kinderdorpen selecteert 
families voor het familiever- 
sterkend programma op  
basis van informatie die we  
krijgen van mensen uit de  
dorpsgemeenschap zelf.  
Per familie bekijken we wat  
de problemen zijn en wat er 
nodig is op het gebied van: 

FAMILIEVERSTERKING DOOR SOS KINDERDORPEN 
•  Opvoeding en zorg: 

vaardigheden en 
kennis om kinderen 
goed te verzorgen en 
op te voeden. Denk 
aan informatie over 
hygiëne, (op)voeding 
en de basisrechten  
van het kind.  

•  Economische  
versterking: 
hulp bij het genereren 
van een eigen inko-
men, zodat families 
toegang krijgen tot 
basisvoorzieningen  
als onderwijs en  
medische zorg.

 

•  Basisbehoeften: 
het verlichten van de 
ergste ellende om zo 
op korte termijn te 
voorkomen dat een 
familie uit elkaar valt, 
door bijvoorbeeld: een 
voedzame maaltijd, 
schoolgeld, basis 
medische zorg.

•  Basisrechten: 
het wijzen van families  
op hun basisrechten 
en ondersteuning bij 
toegang tot overheids-
voorzieningen en  
autoriteiten.

 nu 



  Tip 1   
Bespreek wat u in een  
testament wilt vastleggen
“Als u besluit na te laten aan 
een goed doel, adviseer ik u 
hierover contact op te nemen 
met het goede doel en niet 
zelf op voorhand een specifiek 
project in uw testament op te 
nemen. Het benoemde project 
kan namelijk al afgerond zijn 
waardoor de nalatenschap niet 
conform uw wensen besteed  
kan worden.”

Nalaten: 
vijf tips van een 
notaris

Lex van Hengstum is al jarenlang betrokken bij SOS Kinderdorpen.  
In 2016 liep hij, samen met zijn zoon, de SOS Family Challenge, waarmee
hij ruim € 6.000,- inzamelde voor kinderen en families in Oeganda. 
“Het raakte me om te zien dat de kinderen geweldig goed worden 
opgevangen en alle kansen krijgen. Daardoor kunnen zij veel bereiken.”

MEER INFORMATIE OVER NALATEN: SOSKINDERDORPEN.NL/NALATEN   MEER INFORMATIE OVER NALATEN: SOSKINDERDORPEN.NL/NALATEN  MEER INFORMATIE OVER NALATEN: SOS

  Tip 5  
Persoonlijk contact  
kan waardevol zijn
“Mensen voelen vaak een 
drempel om contact op te 
nemen met het goede doel. 
Toch kan dit voor beide partijen 
zeer waardevol zijn. Het goede 
doel is dan op de hoogte van uw 
wensen, en voor u als erflater 
kan de bijzondere betekenis  
van uw nalatenschap meer  
gaan leven. Uiteraard alleen als 
u contact op prijs stelt. De een 
heeft daar meer behoefte aan 
dan de ander.” 

  Tip 4   
Kies hooguit een  
paar goede doelen
“In de praktijk zag ik geregeld 
dat mensen veel goede doelen 
tot erfgenaam benoemen. 
Begrijpelijk, maar het zorgt toch 
voor een zekere versnippering. 
Om praktische redenen en 
vanuit kostenoogpunt is mijn 
advies om u hooguit op een  
paar goede doelen te richten.”

  Tip 3   
Laat familie de  
uitvaart regelen
“Met name wanneer u het goede 
doel tot executeur benoemt, 
raad ik aan de verzorging van  
de uitvaart waar mogelijk op 
te dragen aan familieleden of 
vrienden. Zij kennen u en uw 
persoonlijke wensen beter.” 
 

  Tip 2  
Overleg met de executeur
“In een testament benoemt u 
vaak een executeur. Dat kan een 
familielid, vriend of vriendin 
of uw notaris zijn, maar ook de 
instelling aan wie u nalaat.  
De executeur probeert de erfenis
in lijn met uw wensen af te wik-
kelen. U maakt het makkelijker 
door hem of haar vooraf te  
informeren en praktische zaken 
(bv waar sleutels of documenten 
liggen) te delen.”

Jaarlijks krijgt één op de vijf SOS kinderen een liefdevol 
thuis dankzij nalatenschappen van Nederlandse 
donateurs. Deze bijzondere en persoonlijke manier 
van schenken is erg belangrijk om nog meer kinderen 
te helpen. Oud-notaris Lex van Hengstum geeft vijf 
praktische tips.

nalatenschap interview

“De gruweldaden die veel kinderen hebben 
meegemaakt, gaat ieder voorstellings-
vermogen te boven”, begint psychologe 
Teresa Ngigi, expert op het gebied van 
kindertrauma’s. In de programma’s van 
SOS ondersteunt Teresa getraumatiseerde 
kinderen en hun begeleiders. Teresa werkte 
de afgelopen jaren in diverse door oorlog 
getroffen landen maar concentreert zich 
sinds 2018 vooral op vluchtelingkinderen 
in Syrië. “Veel van deze kinderen hebben 
mensen om zich heen zien sterven, bleven 
alleen achter, zwierven rond. Vaak werden 
ze op allerlei manieren misbruikt; eerst 

Traumaverwerking 
heeft levenslang effect

PSYCHOLOGE TERESA NGIGI: 

“Het is heel  
belangrijk dat een 
kind ruimte krijgt 
om zich te uiten”

Door oorlog en natuurrampen moeten meer mensen dan ooit huis en haard 
verlaten. Vooral kinderen zijn de dupe. Op hun vlucht maken zij vreselijke 
dingen mee. SOS Kinderdorpen biedt psychosociale steun om hen te helpen 
trauma’s te verwerken. SOS psychologe Teresa Ngigi vertelt… 

in de ellende van hun eigen land en later 
in het vluchtelingenkamp. Het is niet 
verwonderlijk dat dit diepe wonden slaat.” 

Psychosociale steun
“Ieder getraumatiseerd kind heeft behoefte 
aan voorspelbaarheid en stabiliteit in 
een eigen, liefdevol thuis”, vertelt Teresa. 
“Eén van de eerste dingen waar ik me mee 
bezighoud, is dan ook de transitie van 
tijdelijke opvangcentra naar een stabiele 
familiesetting. Maar daarmee ben je er 
niet. Psychosociale steun is vervolgens 
cruciaal om kinderen te helpen hun trauma’s 
te verwerken. Het is voor een kind heel 
belangrijk om ruimte te krijgen zichzelf  
te uiten, op wat voor manier dan ook.  
We stimuleren die zelfexpressie door met 
hen te tekenen, schilderen, zingen, dansen, 
alles wat hen helpt hun gevoelens naar 
boven te brengen. Op die manier zien we 
waar de pijn zit en kunnen we kinderen 
gericht verder helpen.” 

Van tent naar tent
Het verhaal van vier Syrische broertjes  
en zusjes raakte Teresa diep. “De kinderen 
– van zeven maanden tot zeven jaar – waren 
in het vluchtelingenkamp getuige van een 
moord die leidde tot gevangenisstraf voor 
hun ouders. Ze bleven alleen achter, dwalend 
van tent naar tent. Gelukkig konden de 
kinderen worden opgenomen in het nabij-
gelegen SOS kinderdorp. Ze kwamen ernstig 
getraumatiseerd aan. Toen hun SOS moeder 
zag hoe de jongste zat vastgekleefd aan de 
oudste, sloot ze hen direct in haar hart.” 

Weer genieten
Drie jaar later hebben de kinderen veel 
vooruitgang geboekt. “Ze kunnen weer 
genieten en doen het goed op school. 
Ze hebben, zoals wij dat noemen, een 
posttraumatische groei doorgemaakt en 
bewezen dat ze enorm veerkrachtig zijn. 
Kijk, daar doe je het voor! Als kinderen 
er weer bovenop komen, is dat de beste 
beloning die je kunt krijgen.”

JURIDISCHE VRAAG? 
Wij kunnen ons voorstellen  
dat u vragen heeft over het 
opstellen van een testament  
of de afwikkeling van een 
nalatenschap. U kunt altijd 
vrijblijvend contact opnemen 
met Annette Timmermans, 
notarieel jurist bij SOS 
Kinderdorpen. Annette is te 
bereiken via: 020 - 512 1669 / 
annette@soskinderdorpen.nl.  

WAT IS UW WENS?
Wilt u of heeft u SOS 
Kinderdorpen opgenomen in  
uw testament en stelt u 
persoonlijk contact op prijs? 
Neem dan contact op met  
onze relatiebeheerder 
nalatenschappen, Lisette 
Fentener van Vlissingen.  
In een vertrouwelijk gesprek  
kunt u uw wensen of ideeën 
bespreken. Lisette is te  
bereiken via: 020 - 303 2543 / 
lisette@soskinderdorpen.nl.

  Annette (l) en Lisette (r)  
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NEUROPSYCHOLOOG 

ERIK SCHERDER: 

“Dansen is goed voor  
je hersenen ; het bouwt  
cognitieve reserve op” 

interview

Dansen

“Als ik dans, zit ik in een andere 
dimensie en vergeet ik al mijn 
zorgen”, vertelt balletdanser 
Ahmad Joudeh. Toen hij nog 
in Syrië woonde, was dansen 
zijn houvast. “Ik ben ervan 
overtuigd dat het mij door de 
gruwelijkheden van de oorlog 
heeft geloodst. Ik herinner me 
een mortierinslag in de dans-
school terwijl ik aan het trainen 
was. Mensen renden weg, maar 
ik stond nog steeds aan de barré 
mijn oefeningen te doen. Dansen 
heeft mijn leven veranderd. 
Het maakte me zelfverzekerd, 
krachtig en minder angstig.” 

Dansles in SOS kinderdorp
Die ervaring wilde Ahmad graag 
overbrengen op kinderen in zijn 
land. Hij zocht contact met SOS 
Kinderdorpen en ging dansles 
geven in het kinderdorp van 
Damascus. “Kinderen zijn de 
toekomst. Ik wilde dat zij niet 
alleen maar ellende zouden 
kennen, maar ook momenten 
van hoop en ontspanning moch-
ten ervaren.” Tijdens de lessen 

zag Ahmad met eigen ogen wat 
dansen deed met door de oorlog 
getraumatiseerde kinderen.  
“In het begin waren veel van de 
kinderen in zichzelf gekeerd, 
agressief en angstig. Toen ik 
eenmaal hun vertrouwen had 
gewonnen en we begonnen met 
dansen, zag ik al vrij snel een 
transformatie. Het agressieve 
gedrag en de gêne verdween. 
Tevoorschijn kwamen zelf- 
verzekerde en sociale kinderen,  
die ook nog eens beter gingen 
presteren op school.”  

Dansen verbindt
Wat Ahmad in de praktijk 
ervaarde, onderschrijft Erik 
Scherder vanuit de wetenschap: 
dansen heeft positieve effecten 
op het brein. “Dansen is goed 
voor je hersenen. Als je danst, 
bouw je een cognitieve reserve 
op. Dat komt doordat je bewegen 
combineert met muziek; je doet 
iets uitdagends, iets dat moeite 
kost. En daarmee stimuleer je je 
hersenen om nieuwe verbindin-
gen te leggen. Zo breid je door 

te dansen, letterlijk je hersen-
capaciteit uit. Hoe jonger je dat 
doet, hoe beter het is.” Daarbij 
hebben die nieuwe verbindingen 
ook een positief effect op het 
inlevend vermogen. “Bij kinde-
ren die oproeien zonder liefde 
of met veel stress, ontbreken er 
verbindingen in de hersenen. Op 
foto’s is duidelijk te zien dat hun 
brein kleiner is, met veel zwarte 
plekken. Dit kan resulteren in 
gedragsproblemen, leerachter-
stand, hechtingsproblemen en 
een grotere gevoeligheid voor 
depressie en angsten. Nieuwe 
verbindingen in het brein zijn 
voor deze kinderen heel belang-
rijk om een stabiele toekomst op 
te kunnen bouwen.”

Emoties reguleren
Dansen kan ook negatieve  
emoties als angst en verdriet 
verminderen. Dat heeft te ma-
ken met de kleine hersenen, die 
achter de hersenstam liggen. 
Scherder legt uit: “De kleine 
hersenen zijn nauw betrokken 
bij timing, planning en balans; 
aspecten die horen bij dansen. 
De kleine hersenen hebben 
contact met de amandelkern, 
de amygdala, die zorgt voor het 
aansturen en verwerken van 
verschillende emoties.  
De amandelkern is heel gevoelig 
voor negatieve emoties en wordt 

actief als je denkt aan angst,  
pijn en verdriet. Maar de kleine 
hersenen zijn in staat de activiteit 
van de amandelkern te remmen 
en te controleren. Dus, hoe beter 
je kleine hersenen zijn ontwik-
keld, hoe meer controle je hebt 
over je emoties.”  

Niet meer bang
Over de vraag of Ahmad nog  
speciale herinneringen heeft aan 
die tijd in het SOS kinderdorp, 
hoeft hij niet lang na te denken. 
“Ik leerde Mahmood kennen als 
een bange jongen met een heel 
negatief zelfbeeld. Hij had zijn 
hele familie verloren door de 
oorlog en wilde niet praten.  
Ik zag zijn onzekerheid en angst 
en besloot hem te benoemen tot 
mijn assistent. Ik liet hem andere 
jongens helpen, bijvoorbeeld  
bij het leren van de handstand. 
Nu moest hij wel contact maken! 
Het maakte de weg vrij om deel 
te nemen aan mijn danslessen. 
Mahmood werd steeds zekerder 
en minder verlegen. Later,  
toen we bezig waren met de 
documentaire, was hij degene 
die voor de camera durfde te 
spreken. De meest gesloten 
jongen die ik ooit had ontmoet, 
stond nu zelfverzekerd in een 
camera te kijken! Het ontroerde 
mij enorm.”

BALLETDANSER 

AHMAD JOUDEH:

“Dansen heeft 
mij door  

de oorlog heen  
geloodst”

maakt sterk
Dans verbindt, dansen maakt sterk. Dat ervaart ballet-
danser Ahmad Joudeh en onderschrijft neuropsycholoog 
Erik Scherder. Eerder dit jaar stonden zij samen op het 
podium van de Stopera: Erik met zijn boeiende lezing 
‘Dancing and the brain’ en Ahmad met een indrukwekkend 
dansoptreden. Wij spraken hen over de positieve 
effecten van dansen op het brein.
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Ahmad Joudeh (29) is professioneel balletdanser en bekend van  
de documentaire Dance or Die, die werd bekroond met een Emmy.  
Hij gaf dansles in het SOS kinderdorp in Damascus. Sinds december 
is Ahmad internationale vriend van SOS Kinderdorpen en zet hij  
zich in om ons werk zoveel mogelijk onder de aandacht te brengen.

 Erik Scherder (68) is hoogleraar klinische neuropsychologie aan 
de Vrije Universiteit van Amsterdam en professor in de bewegings-
wetenschappen. 
 

s

s



Christiaan en zijn broers en zus kruipen nog eens  
lekker dicht tegen mama aan… Met hulp van SOS 
Kinderdorpen  zorgt zij sinds kort weer zelf voor ál haar 
vijf kinderen. Christiaan: “Eindelijk zijn we weer samen, 
mijn droom komt uit!”

Het gezin van Christiaan woont in Bacau, één van de armste 
gebieden in Roemenië. Nadat Christiaan’s vader overleed, brak er 
een vreselijke tijd aan. Het lukte moeder Ioana niet om goed voor 
haar vier kinderen te zorgen. Het gezin had geen vaste verblijfplaats 
maar zwierf rond. Ioana verwaarloosde zichzelf en ook de kinderen 
kregen niet de zorg die ze nodig hadden. 

Naar het kinderdorp
In 2013 kwam Christiaan samen met zijn broer, zus en broertje 
in het kinderdorp Hemeiusi terecht. Bijna zes jaar woonden de 
kinderen er bij hun SOS moeder. Ze ontwikkelden zich goed,  

gingen graag naar school en hadden een 
sterke band met elkaar. Al die tijd bleven zij 
in contact met hun moeder. 

Intensieve begeleiding
Ioana miste haar kinderen erg en wilde niets 
liever dan zelf voor hen zorgen. Maar daar-
voor moest zij haar levensomstandigheden 
drastisch verbeteren en zeker zijn van een 
huis en vast inkomen. Daarnaast had Ioana 
hulp nodig om haar trauma’s en verdriet te 
verwerken. Met intensieve begeleiding van 
psychosociale medewerkers van SOS kreeg 
ze langzaam weer grip op haar leven. Dankzij 
het SOS familieversterkende programma 
vond ze vervolgens een huis en een baan.

Eindelijk weer samen
Ioana ontmoette een nieuwe man, met wie 
ze een stabiele relatie opbouwde en een 
vijfde kind kreeg. De situatie was nu zo sterk 
verbeterd dat Christiaan vorig jaar samen 
met zijn broers en zus weer bij zijn moeder 
kon gaan wonen. “Op zaterdag gingen we al 
vaak langs bij mama. Maar ik ben blij dat  
we nu eindelijk echt weer samen zijn. Het is  
een droom die uitkomt,” vertelt Christiaan.  
SOS Kinderdorpen blijft het gezin begeleiden 
en de vier oudste kinderen houden contact 
met hun SOS familie in het kinderdorp. 

 Een kijkje in Guinee-Bissau  

Bevlogen SOS collega Mamadu Saliu is 
vastberaden de kinderen in zijn land Guinee-
Bissau een beter perspectief te geven.  
Als coördinator van het familieversterkende 
programma ondersteunde hij al langer 
kwetsbare families in de regio’s Bissau en 

FAMILIEHERENIGING
De biologische familie is bijna 
altijd de beste plek voor een 
kind om zich te ontwikkelen. 
Daarom doen we er alles aan 
kinderen op te laten groeien 
bij hun eigen familie. Kinderen 
in het kinderdorp die nog 
biologische familie hebben, 
worden aangemoedigd in 
contact te blijven.  
Maatschappelijk werkers van 
SOS werken intussen nauw 
samen met lokale autoriteiten 
om families te versterken 
zodat zij hun kinderen weer 
zelf een veilig thuis kunnen 
bieden. Het kinderdorp in 
Bacau heeft sinds 2018 twaalf 
kinderen met hun biologische 
ouders herenigd. 

*wegens privacy zijn de namen gefingeerd

Weer terug 
bij mama

 Een kijkje in Roemenië 

de wereld rond
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Gabú. “Ik ben ontzettend blij dat we nu ook 
in Cacheu een programma zijn gestart.  
De armoede en problematiek in deze regio 
zijn groot. Veel kinderen verloren één of beide 
ouders. Zij komen bij een grootouder of oom 
of tante terecht, die geen middelen hebben 
om extra monden te voeden. Nu kunnen wij 
deze kinderen en families helpen.” 

116 families, 400 kinderen
Samen met lokale leiders bracht SOS 
de problemen van de gemeenschap en 
behoeftes van de families in kaart. Mamadu: 
“We hebben de 116 meest kwetsbare families 
geselecteerd, met daarin vierhonderd 
kinderen. Voor elk van deze families hebben 
we een persoonlijk familieplan opgesteld, 
want de problemen verschillen per gezin. 
In het plan staan heldere doelstellingen, 
waarbij families steeds meer zelf hun 
verantwoordelijkheid nemen. Want het doel 
is dat zij uiteindelijk zonder onze hulp goed 
voor hun kinderen kunnen zorgen.” 

Eerste resultaten 
In het eerste jaar is al veel gebeurd.  
“Eén van de problemen is dat kinderen van 
arme, ongeschoolde ouders vaak niet zijn 
geregistreerd”, vertelt Mamadu. “En zonder 
papieren heb je geen toegang tot onderwijs, 
gezondheidszorg en sociale zekerheid. 
Voor 117 kinderen hebben we alsnog een 
geboorteakte en/of identiteitsdocument 
geregeld. Hierdoor en met financiële 
steun van SOS gaan nu 219 kinderen naar 
school. Nog eens 84 jongeren volgen een 
beroepsopleiding. Daar ben ik erg trots 
op!” Daarnaast krijgen 288 jonge kinderen 
extra voeding. Kinderen die tekenen van 
ondervoeding vertonen, worden begeleid 
naar medische centra. Ook geeft SOS 
opvoedkundige trainingen. Mamadu: 
“We leren ouders en verzorgers over het 
belang van gezonde voeding, hygiëne en 
positief opvoeden. Het helpt hen om beter 
voor zichzelf en hun kinderen te zorgen.”

De kracht van samen
Door intensieve samenwerking met de 
gemeenschap en lokale partners, is de 
betrokkenheid bij het programma groot. 
“De mensen zien dit programma echt als 
een kans om hun levens te verbeteren en 
dat is belangrijk om vicieuze cirkels te 
doorbreken. Alleen wanneer je het samen 
doet, is duurzame verandering mogelijk.” 

de wereld rond

Nieuw programma 
brengt hoop

SOS Kinderdorpen startte vorig jaar dankzij extra giften van  
Nederlandse donateurs een nieuw familieversterkend programma  

in Cacheu, de armste regio van Guinee-Bissau. In een jaar tijd is  
het leven van vierhonderd kinderen al sterk verbeterd.

Mamadu (links): "Met een geboorteakte kunnen deze kinderen eindelijk naar school"

Christiaan* (rechts) woont na zes jaar weer bij zijn eigen moeder



 

Al twintig 
jaar trouwe 
steun
Dit jaar wordt SOS Kinderdorpen voor het  
twintigste jaar gesteund door de Nationale  
Postcode Loterij. Hun bijdrage is onmisbaar  
in het werk van SOS en heeft vele levens 
veranderd. Zoals dat van Angela.

“We zijn de Nationale Postcode 
Loterij (NPL) ongelofelijk dankbaar 
voor hun trouwe en onmisbare 
steun”, vertelt Arian Buurman, 
directeur SOS Kinderdorpen.  
“Zij zorgen al twintig jaar dat 
kinderen kunnen opgroeien bij een 
familie. Hiermee hebben zij een 
enorme impact op de toekomst  
van deze en volgende generaties.” 

Bouwen aan families
Door de jaren heen heeft ons werk 
voor kinderen zich ontwikkeld  
en de NPL was hierbij steeds een  
grote steun. Het begon allemaal  
met de kinderdorpen, waar  
kinderen opgroeien in een SOS 
familie. De NPL maakte de bouw  
van de kinderdorpen in Meru en 
Kisumu (Kenia) en Kumasi  
(Ghana) mogelijk. 

Een mooie jeugd
Eén van de eerste kinderen in  
het kinderdorp Meru was Angela. 
Zij kwam als baby van drie maanden 
en is inmiddels veertien jaar oud. 
Angela zit in de eerste klas van de 
middelbare school en vertelt:  
“Het is fijn in het kinderdorp. Ik ga 
naar school en in mijn vrije tijd  
volg ik muziek-, dans- en toneelles. 
Ik heb een hele lieve moeder waar 
ik alles bij kwijt kan en die mij 

steunt bij alles wat ik doe. Het is 
mijn droom docent te worden in het 
hoger onderwijs.”

Trouwe partner
In de loop van de jaren is SOS 
Kinderdorpen zich meer gaan 
richten op preventie om te 
voorkomen dat kinderen de zorg 
van hun familie verliezen. De NPL 
steunde het ‘Red mijn Moeder 
programma’ in Kenia, Ghana, 
Gambia, Zambia en Malawi, 
waarmee we baarmoederhalskanker 
bestrijden en zo moeders redden. 
Met een SOS familieversterkend 
programma in Busia (Kenia) helpen 
we samen met de NPL kwetsbare 
families zelfredzaam te worden en 
goed voor hun kinderen te zorgen. 

Ook in Nederland
De NPL staat steeds open voor 
nieuwe ontwikkelingen. Zo ook 
met de Simba Familiezorg waarmee 
we in Nederland uithuisgeplaatste 
broertjes en zusjes bij elkaar 
houden. Arian: “Het is erg waardevol 
om een partner als NPL te hebben 
die ons vertrouwt en begrijpt wat 
kinderen écht nodig hebben.”
Namens de kinderen bedanken  
we de NPL en alle deelnemers voor 
de geweldige steun van de afgelopen 
twintig jaar.

In tien jaar hebben we veel bereikt voor 
families en kinderen in Haïti. Tegelijk 
is de armoede nog altijd groot en laat de 
recente onrust zien dat het land ook politiek 
instabiel is. SOS blijft ter plaatse om meer 
kinderen een liefdevol thuis te geven.

Simba
Familiehuizen,

Nederland

Familieversterkend 
programma
Busia, Kenia



DE AARDBEVING IN CIJFERS 
• 220.000 mensen kwamen om het leven
• 300.000 mensen raakten gewond
• 1,3 miljoen mensen werden dakloos  
•  En dat in een land waar de armoede 

enorm is: bijna 80% van de Haïtianen 
leeft onder de armoedegrens 

DE HULP VAN SOS
•  24.000 kinderen kregen twee  

maaltijden per dag, voor de periode  
van bijna een jaar

•  500 kinderen werden opgevangen  
in tijdelijke SOS opvangcentra

•  241 van deze kinderen zijn herenigd  
met biologische familie

•  De andere kinderen vonden een  
thuis in het nieuwe SOS kinderdorp in 
Les Cayes of in de al bestaande SOS  
kinderdorpen in Santo en Cap-Haïtien

• 7 scholen zijn gerenoveerd
• 1 nieuwe SOS school werd gebouwd
• 1 nieuw SOS kinderdorp werd gebouwd
• 10 SOS sociale centra werden gebouwd

uw steun helpt
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12 januari 2010, 16.53 uur. Met een kracht 
van zeven op de schaal van Richter overvalt 
een verwoestende aardbeving Haïti,  
net buiten de hoofdstad Port-au-Prince.  
Ruim tweehonderdduizend mensen  
komen om het leven. Meer dan een  
miljoen mensen verliezen huis en haard. 

Veel bereikt
Tien jaar later kijken we met pijn in het 
hart terug. Tegelijk zijn we dankbaar voor 
wat we, door de betrokkenheid en massale 
steun, voor de getroffen families en kinderen 
hebben kunnen betekenen. Zo konden 
wij direct water en voeding uitdelen en 
alleenstaande kinderen opvangen. In de 
jaren die volgden, brachten we structurele 
verbeteringen aan om het leven van 
kinderen en hun families te veranderen.  
Zo herenigden we kinderen met hun familie, 
herbouwden we scholen, zetten we nieuwe 
hulpprogramma’s op en openden we een 
nieuw kinderdorp in Les Cayes.  

Tien jaar geleden werd Haïti 
getroffen door een verwoestende 
aardbeving. Dankzij de steun 
van onze donateurs kon SOS 
Kinderdorpen direct in actie komen. 
Tot aan de dag van vandaag gaf u 
kinderen en families weer hoop en 
toekomst.

Kinderen groeien veilig op in het nieuwe kinderdorp in Les Cayes

Haïti: 
tien jaar na de tragedie

Angela is op weg naar een mooie toekomst

de wereld rond

SOS Kinderdorpen en de samenwerking  
met de Nationale Postcode Loterij (NPL)

Oprichting  
SOS Childrens 

Villages 
(Internationaal)

Oprichting  
SOS Kinderdorpen 

Nederland

Eerste bijdrage  
van NPL

Bouw  
Kinderdorp Meru, 

Kenia

Bouw SOS  
Kinderdorp Kumasi,

Ghana

Bouw 
Kinderdorp  

Kisumu, Kenia

Red 
mijn Moeder 
programma
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toen en nu

‘You came and rescued me, from a hopeless situation’ zingt  
Tumi met haar prachtige stem. Ze is zo dankbaar voor de hulp 
van SOS Kinderdorpen dat ze dit verwoordde in haar  lied  
'Thank you'. Het is een ode aan de mensen die een belangrijke 
rol spelen in haar leven. 
Dat leven begon niet al te goed. Vanaf dat Tumi zes jaar was, 
stond haar moeder alleen voor de zorg voor haar en haar vijf 
broertjes en zusjes. Regelmatig verkocht ze drank vanuit het 
huisje waar zij woonden. Tumi: “Dan sliepen wij op straat om  
te ontkomen aan het geschreeuw van de dronken mensen.  
Toen mijn moeder ziek werd, moest ik bedelen om aan eten  
te komen. Het is het allerergste dat ik ooit heb moeten doen.”  
Na een ziekbed van een jaar stierf Tumi’s moeder. SOS nam  
de kinderen op in het kinderdorp in Maseru. Tumi: “Vanaf dat  
moment hoefde ik niet meer te overleven.” 
Dankzij de liefde en het geduld van haar SOS moeder kwam 
Tumi haar trauma’s te boven. Na de middelbare school studeerde 
ze Bedrijfskunde. Nu wil ze Psychologie gaan studeren én verder 
in de muziek. Haar levensverhaal ziet ze daarbij als een sterkte. 
“Mijn ervaringen hebben mij liefde voor het leven gegeven.  
Ik heb gezien dat er altijd hoop is en dat gevoel wil ik doorgeven.”

de volgende editie van 
SOS FAMILIE verschijnt 

in het najaar van 2020

Elk kind een familie

Een lied voor SOS

  Naam: Itumeleng Ralebitso (Tumi) .

  Leeftijd: nu 26 jaar..

  Geboren: Lesotho .

  Beroep: zangeres en student .


