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Familie als baken
Hopelijk gaat alles goed met u en uw
geliefden in deze bijzondere tijd die
ongetwijfeld impact heeft op uw leven.
Die impact is onvoorstelbaar groot in
kwetsbare gebieden. De zware coronamaatregelen raken vele Afrikaanse
landen. Het is niet zozeer het virus zelf,
maar vooral de economische gevolgen die
steeds meer families ontwricht. Terwijl
familie juist in deze onzekere tijd een
baken van zorg, veiligheid en liefde moet
zijn. Vooral voor kinderen. Maar schrijnend
genoeg worden juist de kinderen in deze
situatie het hardst geraakt.
In dit magazine leest u bijvoorbeeld het
verhaal van Tia uit Mozambique. Door de
coronamaatregelen is het inkomen bij Tia
thuis gehalveerd. “Er is niet voldoende
eten voor ons allemaal en ik kan ook al niet
naar school”, zegt Tia. “Door corona is de
toekomst onzeker en dat maakt me bang.”
Ook leest u over alleenstaande moeder Rukia
uit Kenia die zich grote zorgen maakt. Door
de coronacrisis kan zij niet meer zelfstandig
voor haar vier kinderen zorgen en hen niet
de stabiele basis geven die zij gewend zijn.

QUALITY TIME

Awa (8) uit het SOS kinderdorp in Burkina Faso
moet nog een tijdje geduld hebben…
Het invlechten van haar haar is een tijdrovende
klus. “Het is best moeilijk om mijn hoofd zo lang
stil te houden, maar je moet wat over hebben
voor een mooi kapsel”, lacht ze. SOS moeder
Halimata lacht met haar mee. “Op één plek
blijven is voor Awa sowieso al lastig. De lockdown
was dan ook een uitdaging. Net als alle kinderen
moest Awa wekenlang zoveel mogelijk binnen
blijven en mocht ze maar met een paar andere
kinderen spelen. De situatie vergde ook veel van
ons als moeders. We moesten de kinderen ineens
binnenshuis bezighouden en goed letten op het
naleven van coronaregels.” Maar haren invlechten
kon Halimata gelukkig gewoon blijven doen.
“Voor mij zijn dit bijzondere momenten waarop
je even alle aandacht hebt voor één kind. Dat is
juist in deze onzekere en verwarrende tijd heel
belangrijk.”

We hopen dat u zich met ons wilt blijven
inzetten voor kwetsbare families als die
van Rukia en Tia, die het in deze tijd zo
ontzettend moeilijk hebben. Uw steun en
betrokkenheid maken echt het verschil en
daar wil ik u heel hartelijk voor bedanken.
Arian Buurman
algemeen directeur
SOS Kinderdorpen Nederland

Uw steun in

2019

Natuurlijk wilt u zeker weten dat uw
donaties aan SOS Kinderdorpen
goed en efficiënt worden besteed.
In het jaarverslag 2019 leest u wat
we het afgelopen jaar precies hebben bereikt voor kinderen en families in kwetsbare situaties. Met
dank aan u! Lees meer over de
impact van uw steun op pagina 10
of ga voor het hele jaarverslag naar
soskinderdorpen.nl/jaarverslag.

Goed nieuws! Sinds dit jaar werkt SOS Kinderdorpen samen met BIC®, bekend van o.a. de
pennen en Tipp-ex. Het wereldwijde familiebedrijf gelooft in de kracht van familie en wil ons
belangrijke werk steunen. Tijdens hun laatste
Back to School-campagne vroeg BIC® actief
aandacht voor kinderen zonder veilig thuis.
Bij aankoop van elk BIC® of Tipp-Ex® product,
doneerde het bedrijf een bedrag aan Simba
Familiezorg in Nederland. Wij zijn blij met deze
mooie samenwerking!

Ridder Jan
Het is alweer een tijdje geleden, maar
we zijn er daarom niet minder trots
op: onze ambassadeur Jan Smit werd
in april benoemd tot Officier in de
Orde van Oranje-Nassau! Met zijn
34 jaar is hij dit jaar de jongste
persoon die een koninklijke onderscheiding ontvangt. Jan kreeg deze
fantastische erkenning mede dankzij
zijn inzet voor SOS Kinderdorpen.
Gefeliciteerd Jan!
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uitgelicht
De gevolgen van corona voor kinderen

Kinderen zijn geen directe risicogroep voor besmetting
met het coronavirus. Uit verschillende onderzoeken
blijkt dat zij minder ziek worden en het virus nauwelijks
verspreiden. Het maakt kinderen al gauw een vergeten
groep. Toch worden zij in veel arme landen juist het hardst
geraakt! SOS Kinderdorpen ziet het aantal kinderen dat
familiegerichte zorg nodig heeft, elke dag toenemen.
• Door het wegvallen van inkomen worden kinderen
verwaarloosd of uit pure wanhoop zelfs achtergelaten,
bijvoorbeeld omdat ouders elders werk gaan zoeken.
• Veel kinderen in ontwikkelingslanden worden opgevoed
door grootouders omdat hun ouders al eerder zijn
overleden aan aids of malaria. Deze kinderen lopen het
risico nu hun grootouders te verliezen aan corona en er
alleen voor te komen te staan.
• In veel landen kunnen kinderen vanwege de
coronamaatregelen nog steeds niet naar school.
Arme families hebben geen toegang tot middelen voor
digitaal thuisonderwijs. Veel kinderen lopen hierdoor
een niet te overbruggen leerachterstand op.
• Zonder de dagelijkse schoolmaaltijd raken veel kinderen
ondervoed met alle gezondheidsrisico’s van dien.
• Kinderen lopen in deze tijd extra risico op uitbuiting
en kinderarbeid.
Tia (13) uit Mozambique zorgt voor het huishouden en haar broertje en zusjes

Corona stort
families in armoede
Vooral kinderen zijn de dupe

De coronapandemie grijpt wereldwijd in rap tempo om
zich heen. In veel ontwikkelingslanden lijkt het aantal
besmettingen minder hard te groeien dan elders.
Maar tegelijk worden deze landen op economisch
gebied juist het hardst getroffen. Miljoenen mensen
belanden door de crisis in extreme armoede. Volgens
voorspellingen van de Wereldbank veroorzaakt de
pandemie de eerste stijging in globale armoede in
ruim dertig jaar. We maken ons grote zorgen om de
gevolgen die dit heeft voor kinderen en families.
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De coronacrisis maakt wereldwijd miljoenen slachtoffers. In
veel ontwikkelingslanden zijn
het, meer nog dan het virus zelf,
vooral de economische gevolgen waar families onder lijden.
Bijvoorbeeld in Afrika, waar de
meeste landen geen moment
aarzelden toen de eerste coronabesmettingen binnendruppelden.
Steden moesten op slot, winkels
en restaurants gingen dicht en

de avondklok werd ingesteld. Als
direct gevolg van deze lockdowns
verloren miljoenen mensen hun
werk en daarmee hun totale bron
van inkomsten. De Wereldbank
voorspelt dat door de coronacrisis
de globale armoede voor het eerst
sinds 1998 zal stijgen. Het aantal
mensen dat leeft van iets meer
dan anderhalve euro per dag zal
naar verwachting toenemen met
49 miljoen.

RUKIA IN KENIA:

“Al mijn inkomsten
vielen weg”
Rukia (42) is een alleenstaande moeder van vier kinderen. Vlak voor de coronacrisis verdiende ze haar
geld met haar eigen bedrijfje. "Ik verkocht kleding
vanuit mijn eigen kraam op de markt. Ik verdiende
genoeg geld om mijn kinderen te verzorgen en naar
school te laten gaan. Maar door de coronacrisis vielen
in één keer al mijn inkomsten weg. Er was niemand
die nog kleding kocht. Ons gezinsleven veranderde
drastisch. Ik heb familie en vrienden om steun
gevraagd, maar iedereen kampt met dezelfde problemen. Uit wanhoop ben ik gestart met het maken en
verkopen van mondkapjes. Ik verdien hier nu gelukkig
wat geld mee. Maar het is niet genoeg.” Om Rukia en
haar kinderen te helpen overleven, nam SOS Kinderdorpen hen op in het familieversterkende programma.
"Van SOS heb ik vijftig voedselpakketten ontvangen”,
vertelt Rukia. “Dit zijn complete maaltijden met alle
nodige voedingsstoffen in één portie. Ik had enorm
veel stress door deze onzekere situatie, maar de hulp
van SOS brengt mij en mijn kinderen verlichting.
We hoeven in ieder geval geen honger te lijden.”


Spiraal van chaos

Van deze groep wonen maar
liefst 23 miljoen mensen in SubSahara Afrika. Bijvoorbeeld in
Kenia. Walter Odhiambo, directeur van SOS Kinderdorpen in
Kenia: “De lockdown veroorzaakte een spiraal van chaos.
Mensen hadden van de één op de
andere dag geen werk en inkomsten meer. Tegelijkertijd stegen
de prijzen van de levensmiddelen. Enerzijds door importbeperkingen maar ook vanwege
de bewegingsbeperkingen die
mensen werden opgelegd:
boeren konden hun waren niet
meer naar de stad brengen. Het
zijn deze economische gevolgen
van de coronacrisis waar steeds
meer families onder lijden.” Dat
geldt bijvoorbeeld voor de families van Aminata, Rukia en Tia.
Hun verhalen geven een beeld
van de harde werkelijkheid in
coronatijd.

Rukia kan door de lockdown niet meer zelfstandig voor haar vier kinderen zorgen
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kom in actie

uitgelicht

Platform vol actie

TIA IN MOZAMBIQUE:

“Er zijn geen restjes meer
voor het ontbijt"


De moeder van Tia (13) uit Mozambique verkoopt zoete aardappelen op een
marktje langs de weg. Door de anderhalvemetermaatregel is er niet genoeg
ruimte voor alle kraampjes en daarom verkopen de vrouwen nu om de dag.
Het inkomen bij Tia thuis is hierdoor gehalveerd. “Er is niet voldoende eten
voor ons allemaal”, zegt Tia. “Als ontbijt aten we altijd de restjes van de avond
ervoor, maar nu zijn er geen restjes meer. Door de honger kan mijn moeder
mijn babybroertje geen borstvoeding meer geven.” Sinds de scholen dicht zijn,
zorgt Tia voor haar broertje en zusjes als haar moeder werkt. Ze haalt water en
doet huishoudelijke klusjes. Ze hoopt dat ze gauw weer naar school kan. “Ik heb
veel lessen gemist. Thuis inhalen lukt niet omdat we geen elektriciteit hebben.
Mijn moeder had gespaard voor elektriciteit, de bedrading is al aangelegd.
Maar nu er geen geld meer is, hangen de draden gewoon aan de muren.” Tia
wil verpleegster worden, maar vreest dat ze door de crisis te veel achterstand
oploopt. Ook is ze bang dat haar moeder corona krijgt en misschien wel
overlijdt. “Door corona is de toekomst onzeker en dat maakt me bang.”

Tia kan door de coronacrisis niet naar school

SOS zet alles op alles

SOS Kinderdorpen ziet de vraag naar familiegerichte zorg de afgelopen
maanden wereldwijd enorm toenemen. De grote armoede die wordt
veroorzaakt door de economische gevolgen van de pandemie zorgt ervoor dat
families uit elkaar vallen. We zien het als onze taak dit zoveel mogelijk te
voorkomen. Met uw steun doen we wat we kunnen om de meest kwetsbare
families te ondersteunen en te versterken. Meer hierover leest u in de rubriek
‘Uw steun helpt’ op pagina 15.
Meer weten over het werk van SOS Kinderdorpen in deze crisistijd?
Kijk op soskinderdorpen.nl/corona.
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Wat worden we vaak blij verrast door mensen die in
actie komen 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?
Aminata heeft al maanden geen werk
AMINATA IN IVOORKUST:

“Alles is nu weer
onzeker”
Aminata (17) werkte jarenlang als ‘tantie bagage’
in Yammousoukro, de hoofdstad van Ivoorkust.
Dag in dag uit sjouwde ze zware boodschappen
om bij te dragen aan het gezinsinkomen. Sinds ze
een opleiding heeft gevolgd bij SOS Kinderdorpen,
werkt Aminata als leerlingkleermaakster. “Dankzij
SOS veranderde mijn leven en kreeg ik vertrouwen
in mezelf en in de toekomst. Maar toen kwam
corona. Er zijn al maanden geen klanten. Als ik op
mijn werk kom, zijn er geen bestellingen. Ik kan
niet veel doen en verdien nu niets. Mijn moeder
verkoopt levensmiddelen, maar door de coronamaatregelen mag ze na 15.00 uur niet meer op
straat verkopen. Ze heeft er nu een extra baan als
wasvrouw bij moeten nemen en nog komen we
niet rond. Onze toekomst leek zo hoopvol, maar
nu is alles weer onzeker.”
“Er wordt niet veel over gesproken, maar voor
veel families is kinderarbeid de enige uitweg in
deze crisistijd”, vertelt Mamadou Diakite,
verantwoordelijk voor de familieversterkende
programma’s in Yammousoukro. “Het is afschuwelijk. In 2017 startte SOS Kinderdorpen het ‘tantie
bagage’ project om kinderarbeid tegen te gaan.
Jonge meisjes die tegen een kleine vergoeding
boodschappen sjouwden op de markt, kregen een
beroepsopleiding aangeboden zodat ze niet langer
op straat hoeven te werken. Voor veel meisjes en
families heeft dit ontzettend goed uitgepakt.
Maar nu dreigt het coronavirus hen weer terug
te dringen in armoede en oude leefpatronen.” 

RAVI EN DE
PRATENDE KAT

TIP!

Houdt u van bakken of koken?
Misschien kunt u een dag in de keuken
staan voor SOS Kinderdorpen!
Verkoop uw maaltijden via uw eigen
actiepagina en zamel zo geld in voor
kwetsbare kinderen. Of bak samen met
de (klein)kinderen lekkere taarten of
cupcakes voor de hele buurt. Win-win!

WERELDREIS IN EEN FORD

Kleine Ravi uit Indonesië heeft een droom. Hij wil profvoetballer worden. Dit thema in het net verschenen prentenboek
‘Ravi en de pratende kat’ is geïnspireerd op het werk van SOS
Kinderdorpen! Schrijfster Karin Vijsma: “In een nieuwsbrief
van SOS las ik over Ravi die zich voorneemt profvoetballer
te worden en daar alles voor wil doen. Dat verhaal was het
startsein voor het maken van dit prentenboek voor kinderen
tot en met zes jaar.” Samen met illustrator Marit Helwig
besloot Karin de royalty’s te doneren aan SOS. “Ik ben met
mijn gezin al jaren donateur. We hebben meegemaakt dat
ons SOS sponsorkind werd herenigd met zijn biologische
vader. Dat was voor ons een bevestiging dat SOS zich echt
hardmaakt voor familiehereniging.” ‘Ravi en de pratende kat’
is te bestellen via de webshop van Boekscout en via Bol.com.
OP BEZOEK BIJ HET SOS KINDERDORP IN LA PAZ, BOLIVIA

De wereld rond in een T-Ford van ruim honderd jaar oud… Trudy
en Dirk Regter uit Edam gingen het avontuur aan. In 2012 begon hun
reis en inmiddels hebben ze bijna de hele wereld gezien. Met deze
bijzondere actie zamelde het echtpaar maar liefst €40.000 in voor
SOS Kinderdorpen. Het geld wordt gebruikt voor hulp aan gevluchte
kinderen en families in Columbia en voor de SOS programma’s in
Bolivia. Trudy: “Wij vinden dat elk kind recht heeft op een fijn thuis.
Tijdens onze reis hebben we een aantal kinderdorpen bezocht en
gezien dat een stabiele familie van levensbelang is. Met deze actie
willen we nog meer kwetsbare kinderen een kans geven op een mooie
toekomst.” Diepe buiging voor jullie inzet, doorzettingsvermogen en
warme hart Trudy en Dirk!

Door alle acties, groot en klein, groeien nog meer kinderen op in een liefdevolle familie.

LAAT U INSPIREREN OP ACTIEVOORSOS.NL EN KOM OOK IN ACTIE!
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nalatenschap

“Kinderen laat
je niet aan
hun lot over”
In Duitsland hoorden Cees en Henk
voor het eerst over SOS Kinderdorpen.
In Cambodja sloten zij de organisatie
in hun hart. Inmiddels hebben de heren
SOS Kinderdorpen als erfgenaam in
hun testament opgenomen. “Kinderen
kun je niet aan hun lot overlaten.
Zij verdienen zorg en een toekomst
en daar willen wij, ook als we er niet
meer zijn, graag aan bijdragen.”
“Wij hebben elkaar vijftig jaar geleden leren
kennen”, vertelt Henk (80) in hun stijlvolle
appartement in Amsterdam. “In 1970 leidde
ik in New York de Amerikaanse dochter van de
Duitse porselein-, glas- en bestekproducent,
Rosenthal AG. Gedurende een familiebezoek
in Nederland, kwam ik op het station in
Utrecht Cees tegen. Het klikte en vijf
maanden later woonden we samen in New
York.” Cees studeerde pedagogiek in Utrecht
en kwam na zijn eindexamen naar New York
om daar verder te studeren aan de NYU.
Na vier jaar werd Henk naar Duitsland
teruggeroepen om daar de leiding van de
algehele productontwikkeling over te nemen
voor alle fabrieken. Cees: “Dat was even
wennen: van 5th Avenue naar het rustieke
Beieren. Maar het is allemaal goed gekomen.
Na een studie aan de universiteit van
Nürnberg-Erlangen en mijn promotie ben ik
gevraagd om voor Rosenthal te gaan werken
als hoofd public relations. We hebben een
geweldige tijd gehad in Duitsland.”
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Kennismaking met SOS Kinderdorpen
Cees: “Wij waren goed bevriend met Jutta,
één van de medewerkers van Henk en een
zeer charmante vrouw. Zij vertelde ons dat
ze was opgegroeid in een SOS kinderdorp in
Oostenrijk. Ze had het vaak over haar fijne
jeugd en vertelde dat ze haar SOS familie
beschouwde als haar eigen familie, waar
ze nog steeds contact mee had. Zij sprak zo
liefdevol over de organisatie, dat is ons altijd
bijgebleven.”

“Niet lang daarna, tijdens een vakantie
in Cambodja, hoorden we over een SOS
kinderdorp in de buurt van Phnom Penh.
Na overleg met SOS Kinderdorpen Nederland
hebben we dit kinderdorp bezocht. Wat we
daar zagen, overtrof onze verwachting.
Het dorp bestaat uit meerdere gebouwen
in een prettige stijl, omgeven door veel groen
en speelplaatsen. De kinderen maakten een
opgewekte, verzorgde indruk en de SOS
moeders leken ons uitermate vriendelijk.
Er was een kleuterschool, een lagere school
en zelfs een middelbare school waar de
kinderen uit de naburige dorpen ook naartoe konden. Geweldig.”

Kinderen zijn de toekomst

Niet alleen zijn de heren sindsdien donateur
van SOS Kinderdorpen, ook hebben zij in 2016
een Fonds op Naam opgericht. Dit Fonds stort
jaarlijks een bedrag aan de SOS programma’s
in Azië. Daarnaast namen Cees en Henk de
organisatie als hoofderfgenaam op in hun
testament. Henk: “Wij hebben zelf geen
kinderen en onze familie heeft het goed, dus

besloten we onze erfenis na te laten aan SOS Kinderdorpen
voor programma’s in Azië. Wij hebben gezien hoe SOS
zich inzet voor kinderen en hoe zij hen begeleiden naar
zelfstandigheid. Daar willen wij heel graag aan bijdragen.
Want kinderen zijn de toekomst.” Cees vult aan: “Wat wij
bijzonder vinden aan SOS Kinderdorpen, is dat kinderen
niet alleen verzorgd worden als ze kind zijn, maar ook
geholpen worden bij de weg naar vervolgonderwijs en het
vinden van een baan. Er wordt echt gezorgd voor handvatten om zelfstandig hun toekomst mee in te richten.”

Win-win situatie

Zelfs als de heren iets te vieren hebben, wordt er gedacht
aan SOS Kinderdorpen. Cees: “Ik ben 70 jaar, Henk is 80
en we zijn 50 jaar bij elkaar. Dat verdiende een bijzonder
feest. Daarom hebben we familieleden meegenomen naar
het kerstcircus in Carré. Goede vrienden hebben we begin
maart getrakteerd op een prachtige door het Nationaal
ballet gedanste Gisèle in de Stopera. Beide keren sloten
we af met een diner. Wij vroegen geen cadeaus, maar als
mensen toch wat wilden geven dan graag een bijdrage voor
SOS Kinderdorpen. En daar is goed gehoor aan gegeven.
Wat ons betreft een perfecte win-win: wij hebben niet
alleen onszelf en onze familie en vrienden getrakteerd
op iets moois, we hebben ook iets kunnen betekenen
voor de kinderen van SOS Kinderdorpen in Phnom Penh.”

JURIDISCHE VRAAG?
Heeft u vragen 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 16 69 / 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? U kunt in een
persoonlijk gesprek
uw wensen bespreken
met Lisette Fentener van
Vlissingen, relatiebeheerder.
Lisette is te bereiken via:
020- 303 2543 /
lisette@soskinderdorpen.nl. Annette en Lisette
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feiten en cijfers
Wij verwelkomden 12.900 nieuwe structurele
donateurs en 224 nieuwe kindsponsoren

Jaaroverzicht 2019

U geeft
kinderen en
families weer
toekomst
2019 is een goed jaar geweest voor SOS Kinderdorpen.
Ieder jaar is het ons doel meer kinderen en families te
helpen en dat is ook dit keer gelukt. Als donateur heeft
u daaraan een heel belangrijke bijdrage geleverd. Iedere
gift stelt ons in staat een verschil te maken in het leven
van een kind en zijn of haar familie. U geeft kinderen een
veilig thuis, u geeft families toekomstperspectief. Dit
hebben we met uw steun bereikt in het afgelopen jaar:

Nederlandse donaties naar werelddeel

De grafiek laat de verdeling van besteding naar
werelddeel zien van de Nederlandse donaties in 2019.

De vier sleutelgebieden waarop
SOS Kinderdorpen impact maakt.
Met familiegerichte zorg de
vicieuze cirkel doorbreken

Basisbehoeften
veiligstellen

De grafiek laat laat zien aan welk type programma's
Nederlandse donaties in 2019 besteed zijn.

47% Zorg en
jongerenprogramma’s
4% Onderwijs
36% Noodhulp
1% Gezondheid
10% Jeugdwerkgelegenheid
2% Overig

Wereldwijd heeft SOS Children’s Villages International
met 2.828 programma’s 1.233.600 mensen bereikt.

kinderdorpen waarin

2.700 kinderen
opgroeien in een
liefdevolle familie

14

familieversterkende
programma’s waarin
26.700 kinderen, jongeren en ouders zijn
bereikt

7

noodhulpprogramma’s waarmee 83.650

kinderen, jongeren en
ouders zijn gesteund

Zo is vanuit Nederland een verschil gemaakt in de
levens van 119.000 kinderen, jongeren en ouders.
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57% Particulieren
4% Bedrijven
5% Loterijorganisaties
30% Subsidies van
overheden
4% Organisaties
zonder winststreven

€ 27.504.803
90% van de kinderen en
jongeren die aan een SOS
programma heeft deelgenomen, heeft sterke familie-

banden en is in staat om goed
voor hun eigen kinderen te
zorgen. Zij verbreken zo de
vicieuze cirkel van scheiding
en verlating.

Zelfredzaamheid mogelijk
maken door onderwijs en
jeugdwerkgelegenheid

90% van de voormalige
SOS kinderen en jongeren

is in staat om bijna volledig
te voorzien in hun basisbehoeften; een adequaat
onderkomen, voedselzekerheid en gezondheid.

Een basis voor een
gelukkig leven bouwen

83% Besteed aan
doelstelling
13% Wervingskosten
4% Kosten beheer
en administratie

SOS Children’s
Villages International!
De impact van 1949 – 2019:

70

Met de giften van Nederlandse
donateurs steunden we in 2019

18

€ 27.911.871

Totale besteding

58% Afrika
13% Azië
3% Europa
26% Amerika (Latijns)

Nederlandse donaties naar type programma

Totale inkomsten

Ons werk heeft de

9

onderwijs- en jeugdwerkgelegenheidsprojecten, waarbinnen
2.000 kinderen kwaliteitsonderwijs hebben
ontvangen en 3.900
jongeren zijn gesteund

2

gezinshuizen in
Nederland waarin 3

kinderen worden opgevangen (opstartfase)

80% van de voormalige
SOS kinderen en jongeren
Ruim 80% van de voormalige SOS kinderen en
jongeren heeft een middelba-

re school of beroepsopleiding
voltooid en beschikt over de
vaardigheden om een fatsoenlijke baan te vinden of een
vervolgstudie te volgen.

geeft aan sociaal en
emotioneel gelukkig te zijn,
zich beschermd te voelen
tegen discriminatie en
andere schade, en positief
in het leven te staan.

jaar

13 miljoen

levens van
mensen positief beïnvloed

4 miljoen

kinderen en jongeren hebben we
geholpen bij het doorbreken van de

vicieuze cirkel van scheiding en verlating.

MEER WETEN? GA NAAR SOSKINDERDORPEN.NL/JAARVERSLAG.
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de wereld rond
Een kijkje in Nederland

Samen voor
gezinsherstel
Ook in Nederland heeft ieder kind recht op een liefdevol
en veilig thuis. In 2018 richtte SOS Kinderdorpen Simba
Familiezorg op voor kwetsbare kinderen in Nederland.
Binnen het programma vangt SOS broertjes en zusjes
samen op. Intussen werken we met professionals,
kinderen én ouders aan gezinsherstel. Familiebegeleider
Brenda Van Alst-Schut vertelt.
“Binnen Simba Familiezorg werken we met gezinnen die uit
elkaar zijn gevallen en waarvan de kinderen uit huis zijn geplaatst.
Ons doel is ervoor te zorgen dat deze kinderen uiteindelijk
weer veilig thuis kunnen wonen. Voor dat doel werken we samen
in een door ons samengesteld Simbateam. Zo’n team bestaat
meestal uit ouders, kinderen, een gedragswetenschapper, een
specialistische hulpverlener en de gezinshuisouders. Als familieBrenda werkt als familiebegeleider voor Simba Familiezorg

begeleider heb ik een verbindende
en overkoepelende rol en zorg ik ervoor
dat iedereen aan boord is.”

Somalië om noodhulp te bieden aan getroffenen
van de insectenplaag.

Focus op herstel

“Het effect van de sprinkhanenplaag is
verwoestend”, vertelt projectcoördinator
Ahmed Saed. “Veel families zijn afhankelijk
van de akkerbouw en moeten vechten voor hun
leven. Deze meest kwetsbare families bieden
we de nodige ondersteuning om te voorkomen
dat zij zonder voedsel komen te zitten.” Het
noodprogramma opereert in verschillende
regio’s en richt zich allereerst op de bestrijding
van de sprinkhanen en het versterken van
voedselzekerheid.

“Ik vind het heel mooi dat we bij Simba
continu de verbinding houden met alle
betrokkenen. Daardoor is er meer mogelijk.
De reguliere jeugdzorg is gefragmenteerd.
Ouders, kinderen, gezinshuisouders en de
voogd: iedereen doet een stukje, maar het
komt niet samen. Daarbij ligt de nadruk
vaak op wat niet goed is gegaan. Wij richten
ons met elkaar heel bewust op wat nog wel
kan en waar krachten liggen binnen het
gezinssysteem. Door te focussen op herstel,
ontstaan er mogelijkheden voor veilig
contact en het aanpakken van problemen.
Dat wat je aandacht geeft, groeit.”

Gepaste hulp voor ouders

“Laatst kregen wij bijvoorbeeld een
aanmelding van een gezin waarbij de
kinderen door fysieke onveiligheid niet
meer thuis konden wonen. In de periode
die volgde was er geen tijd genomen om
te zoeken naar omgangsmogelijkheden,
waardoor de kinderen hun moeder vijf
maanden lang niet hadden gezien! Als dit
gezin eerder in onze zorg was gekomen,
hadden we gezorgd dat kinderen en moeder
elkaar op een veilige manier konden blijven
zien en gezocht naar gepaste hulp voor
moeder. Ouders zijn heel belangrijk voor
kinderen, zij hebben de eerste plek.”

Vechten voor hun leven

Na een verwoestende plaag helpt SOS Kinderdorpen een voedselcrisis te voorkomen

Sprinkhanenplaag
aangepakt

Simba Familiezorg wordt mogelijk gemaakt
door de Nationale Postcode Loterij.

Met het programma willen de samenwerkende
goede doelen ook voorkomen dat boeren
in de toekomst opnieuw worden getroffen
door sprinkhanenplagen. Ahmed: “Het is
ontzettend belangrijk dat we boeren helpen
zich te wapenen voor de volgende plaag. Dit
doen we door hen tijdelijk te voorzien van
machinale landbouwwerktuigen en door hen
goed te trainen om hun land te bewerken en
beschermen. Zo leren we de boeren geulen te
graven waarin de sprinkhaneneitjes begraven
kunnen worden zodat deze niet uitkomen."

Drinkwater en hygiëne

In de getroffen gebieden verbeteren we
verder de toegang tot schoon drinkwater,
geven we voorlichting over hygiëne en delen
we hygiënekits uit. Extra kwetsbare groepen
krijgen daarbij financiële ondersteuning. In
totaal worden zo 215.000 getroffenen geholpen.
Dat doen we in nauwe samenwerking met lokale
organisaties en overheden.

Samen één doel

“Ik denk dat terugkeer naar huis in
Nederland veel vaker mogelijk zou zijn als
er meer gewerkt zou worden aan en met de
ouders. Wij richten ons op gezinsherstel,
maar dat kan alleen als alle partijen dat
doel voor ogen hebben. Een uitdagende
taak, maar zo ontzettend mooi als het
lukt! Uiteraard kunnen we er in het traject
achterkomen dat terugkeer niet mogelijk
is. Maar dat is dan wel intensief met elkáár
onderzocht. En vervolgens kijken we ook
met elkaar naar een andere oplossing.”

Training in nieuwe technieken

Samen sterk in de DRA

Een kijkje in Somalië en Ethiopië .

Sinds eind 2019 wordt Oost-Afrika
geteisterd door enorme sprinkhanenplagen. De insectenzwermen
hebben inmiddels tienduizenden
hectaren akkerland aangetast.
SOS leidt een noodhulpprogramma
in Ethiopië en Somalië om een
voedselcrisis te voorkomen.

Al bijna een jaar lang worden verschillende
landen in Oost-Afrika geteisterd door
sprinkhanenplagen. De sprinkhanen
vreten tienduizenden hectaren akkerland
kaal en brengen zo de voedselzekerheid
van honderdduizenden mensen in
gevaar. SOS Kinderdorpen leidt namens
de Dutch Relief Alliance (DRA) een
samenwerkingsprogramma in Ethiopië en

De DRA is een samenwerkingsverband
van Nederlandse goede doelen dat wordt
gefinancierd door het Ministerie van
Buitenlandse Zaken. Het is opgezet om snel en
effectief in actie te komen als ergens ter wereld
humanitaire hulp nodig is. Voor het programma
in Ethiopië en Somalië stelde de DRA vier
miljoen euro beschikbaar. SOS Kinderdorpen
werkt er samen met Cordaid, Dorcas, ICCO,
Oxfam, Save the Children, Tearfund Nederland
en ZOA. 
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werden aangeschaft. Daarnaast werd
in elk kinderdorp een ruimte vrijgemaakt
waar kinderen, jongeren, moeders en
andere medewerkers in quarantaine
geplaatst konden worden. Joy (15) uit
Nigeria vertelt: “Alles is nu anders.
Maar ik ben niet bang voor het virus
omdat ik van mijn moeder heb geleerd
hoe je jezelf kunt beschermen: afstand
houden en goed je handen wassen.”

Een kijkje in Malawi .

Dalphine
bouwt haar
toekomst
Dalphine rondde pasgeleden haar cursus installatietechniek af en daar is ze trots op. De 21-jarige jonge
vrouw is één van de deelnemers in het project Building
Lives in Malawi, dat jongeren opleidt binnen de bouw.
Een mannenbranche? Onzin, vindt Dalphine.
Met het project Building Lives stimuleert SOS Kinderdorpen
jeugdwerkgelegenheid in Malawi, met focus op de bouw.
Jongeren tussen de 16 en 25 jaar worden in drie bestaande
trainingscentra opgeleid door deskundige trainers. Vervolgens

worden zij intensief begeleid en
gecoacht door lokale ondernemers bij wie ze direct relevante
praktijkervaring opdoen.
De studenten worden niet alleen
getraind in technische beroepsvaardigheden, maar leren ook
over ondernemerschap en het
gebruik van digitale (leer)middelen. Ook is er aandacht voor
levensvaardigheden als plannen,
op tijd komen, initiatief nemen
en bereikbaar zijn. Building
Lives is mogelijk dankzij financiering door de Europese Unie
én de steun van donateurs.

Doorzetter met focus

Dalphine is één van de
studenten die haar opleiding
met succes afrondde. Ze wacht

alleen nog op haar certificaat,
dat ze door de lockdown nog
niet in ontvangst kon nemen.
Dalphine kwam bij Building
Lives terecht nadat ze met
haar moeder een ‘Mother
Group’ bijeenkomst van SOS
Kinderdorpen bezocht. “Eén
van de vrouwen vertelde
me over het Building Lives
project. Ik heb direct contact
gezocht en werd aangenomen
voor de training Elektrische
Installatietechniek. Veel
mensen zien werken in de bouw
als een mannenaangelegenheid.
Zelfs mijn eigen familie
geloofde niet dat ik de opleiding
zou afronden. Maar ik heb
doorgezet en me gefocust op
wat ík wil.”

Extra ondersteuning

Helder toekomstplan
Dalphine (achteraan) werkt in de bouw en wil andere meiden inspireren
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Op haar jonge leeftijd heeft
Dalphine al veel meegemaakt.
Ze raakte op haar achttiende
zwanger, maar verloor haar
dochtertje kortgeleden aan
uitdroging door extreme
diarree. “Ik heb alles gedaan
wat ik kon doen. Het doet
vreselijk veel pijn, maar zo is
het leven.” Het gaf haar nog
meer bewijsdrang: vrouwen
zijn sterk en kunnen hetzelfde
als mannen. Inmiddels
heeft Dalphine een duidelijk
toekomstplan uitgestippeld.
“Met hulp van SOS wil ik
een bedrijfje in elektrische
installaties opzetten. Ik hoop
dat ik daarmee andere jonge
meiden inspireer. Verder wil ik
voldoende geld verdienen om
mijn moeder te helpen en een
opleiding in de zorg te volgen.
Want uiteindelijk wil ik de
verpleging in, zodat ik kinderen
als mijn eigen dochtertje kan
helpen beter te worden.” 

Voedselpakketten helpen families in Guinee deze moeilijke tijd door

Alles
op alles

in coronatijd
Sinds de wereldwijde coronauitbraak
zijn ook in Afrika ingrijpende maatregelen genomen om verspreiding van
het virus tegen te gaan. Dankzij extra
giften van donateurs konden onze
lokale collega’s direct in actie komen
voor de meest kwetsbare families.

Voor de meest kwetsbare families betekende de lockdown geen werk, geen eten
en dus honger. Vanuit onze familieversterkende programma’s helpen we families
waar mogelijk deze crisistijd te overleven.
Zo hebben we bijvoorbeeld duizenden
voedsel-, hygiëne- en medische pakketten
uitgedeeld. Weduwe Ama uit Ghana
vertelt: “Ik sta alleen voor de zorg van
mijn vijf kinderen. SOS Kinderdorpen
heeft mij eerder geholpen door een huis
voor me te huren en mij microkrediet te
verlenen voor de start van een bedrijfje.
Tijdens de lockdown hebben ze mijn
gezin niet in de steek gelaten. We kregen
voedselpakketten, wc-papier en desinfecterende zeep, zodat ik ook nu voor mijn
kinderen kan blijven zorgen.”

Met dank aan u
Voor veel Afrikaanse landen is de impact
van de coronacrisis niet te overzien.
Enerzijds vormt het virus zelf een grote
bedreiging, maar ook de maatregelen
om verspreiding te voorkomen hebben
desastreuze gevolgen. De sluiting van
onder andere winkels en restaurants
en het instellen van de avondklok
duwde miljoenen mensen terug onder
de armoedegrens. Met uw steun kwam
SOS Kinderdorpen gelijk in actie om
kinderen en families te beschermen en
ondersteunen.

Preventiemaatregelen

Om SOS kinderen, jongeren en moeders
veilig en gezond te houden, troffen we in
alle kinderdorpen direct preventiemaatregelen. Kinderen en jongeren leerden
over de verspreiding van het virus, het
belang van hygiëne en hoe ze goed hun
handen moeten wassen. Mondmaskers,
desinfecterende zeep en handschoenen

Dankzij extra financiële steun kon SOS
Kinderdorpen direct maatregelen nemen.
Daar zijn we u ongelooflijk dankbaar voor.
Uw steun en betrokkenheid is voor miljoenen families nu belangrijker dan ooit.

SOS KINDERDORPEN KON DANKZIJ
UW STEUN:
• preventiemaatregelen treffen in onze
SOS kinderdorpen
• voorlichting geven over de verspreiding
van het coronavirus
• voedsel-, hygiëne- en medische
noodhulppakketten uitdelen
• ouders begeleiden in de zorg voor hun
kinderen zodat zij ook in deze zware
tijd veilig thuis kunnen blijven wonen
• psychosociale hulp bieden aan
kinderen
• onderwijs op afstand mogelijk maken
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toen en nu

med
Naam: Istiak Ah
ar.
Leeftijd: 27 ja
ladesh.
Geboren: Bang
Beroep: arts.

De premature Istiak was nog maar drie
dagen oud en heel kwetsbaar toen hij bij het
SOS kinderdorp in Dhaka werd gebracht.
SOS medewerkers namen hem mee naar het
ziekenhuis, waar hij in een couveuse vocht
voor zijn leven. Na een paar weken kwam hij
thuis bij zijn familie in het SOS kinderdorp.
Istiak: “Ik herinner me dat ik vroeger vaak
naar het ziekenhuis moest voor check-ups.
Ik wist toen al dat ik leefde dankzij de
medische wetenschap. Dat die mensen in
die witte jassen mij gered hadden, maakte
zoveel indruk op me dat ik besloot zelf
iemand in zo’n witte jas te worden.”
Inmiddels werkt Istiak voor Artsen zonder
Grenzen in een Rohingya-vluchtelingenkamp in Cox Bazar. Ook na werktijd zit hij
niet stil. “In deze coronatijd is er veel hulp
nodig. Daarom heb ik met vrienden een

“Ik wilde
ook iemand in
zo’n witte jas
worden”

organisatie opgericht om kwetsbare mensen
te helpen. We delen voedsel uit en geven
gratis medische voorlichting en zorg.
Ook ben ik nog nauw verbonden met SOS
Kinderdorpen. Ik informeer de moeders
en medewerkers over corona en hoe ze
het virus buiten de deur kunnen houden.”
Voor de toekomst heeft Istiak veel dromen.
“Ik wil me specialiseren in infectieziekten.
Ooit hoop ik een ziekenhuis op te zetten
in een gebied zonder medische zorg.
Want iedereen heeft recht op zorg!
Ik realiseer me dat ik ontzettend veel geluk
heb gehad. Dankzij SOS kwam ik op tijd in
het ziekenhuis en heb ik een fantastische
jeugd gehad. In mijn warme familie kreeg
ik alle kansen om te zijn wie ik wilde zijn
en te worden wat ik wilde worden.”

de volgende editie van
SOS FAMILIE verschijnt
in het voorjaar van 2021
Elk kind een familie

