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InleIdIng
Vind jij familie ook zo belangrijk en vind jij ook dat elk kind een 
liefdevolle familie hoort te hebben? Schrijf je werkstuk of houd je 
presentatie dan over SOS Kinderdorpen! 

In dit document lees je alles over SOS Kinderdorpen en ons werk 
voor kinderen in andere landen die er helemaal alleen voor staan. 
Zij hebben geen familie om voor ze te zorgen. SOS Kinderdorpen 
zorgt dat kinderen weer een liefdevol thuis krijgen. Want alle kinderen 
hebben familieliefde nodig! 

Behalve heel veel informatie vind je hier ook hele leuke weetjes, mooie 
verhalen en bijzondere foto’s om jouw werkstuk of presentatie nog 
mooier te maken!
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1. wIe zIjn wIj?
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1. Wie zijn Wij?

Familie is je basis. Elk kind heeft een familie nodig om op te groeien. 
Maar sommige kinderen hebben geen familie meer om voor ze te 
zorgen en staan er alleen voor. Wij vinden dat elk kind een liefdevol 
thuis nodig heeft. Familieliefde is namelijk heel belangrijk voor een 
kind. Want alleen met een liefdevol thuis als basis kan een kind zich 
ontwikkelen tot een zelfstandige en weerbare volwassene. Een kind 
zonder familie is kwetsbaar en blootgesteld aan armoede en misbruik. 
Wij zorgen dat kinderen weer een fijn en veilig thuis krijgen bij hun 
eigen familie of in een SOS kinderdorp. Ongeacht geloof, afkomst of 
huidskleur.

SOS Kinderdorpen is een internationale kinderontwikkelingsorganisatie 
die zich inzet voor kinderen die er alleen voor staan en opgroeien 
zonder familie of in een kwetsbare familie. De missie van SOS 
Kinderdorpen is om te zorgen dat elk kind een liefdevol thuis krijgt. 
Vanuit het kantoor in Nederland helpen we kinderen over de hele 
wereld. In Nederland zijn geen kinderdorpen, maar wij financieren 15 
kinderdorpen verspreid over Azië, Amerika, Afrika en Europa. SOS 
Kinderdorpen is geen deel van de Nederlandse overheid maar wij 
zamelen geld in bij verschillende instanties, bedrijven, scholen en 
families om ons te steunen in ons internationale werk.

SOS Kinderdorpen Nederland is deel van SOS Kinderdorf International 
dat is opgericht in 1949 in Oostenrijk door Hermann Gmeiner. Na de 
Tweede Wereldoorlog waren veel kinderen hun families kwijtgeraakt 
en stonden ze er alleen voor. De Oostenrijkse welzijnswerker Hermann 
Gmeiner wilde deze kinderen helpen en richtte het eerste SOS 
kinderdorp op. Hij vond dat familie de basis is voor elk kind om op te 
groeien. 
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SOS Kinderdorpen Nederland is in 1965 opgericht door mevrouw 
Meyer-Praxmarer: 
“Ik heb ervoor gestreden dat kinderen opvang en onderwijs kregen. 
Want alle kinderen in nood vind ik even lief. In mijn ogen moet ieder 
mens doen wat hij kan en zijn talenten gebruiken.”

Onze visie:
Een liefdevol thuis voor ieder kind: elk kind moet kunnen opgroeien in 
een familie waar het wordt omringd met liefde, respect en veiligheid.

Familiegerichte aanpak:
De liefdevolle band tussen een kind en zijn of haar familie vormt de 
basis van ons werk. Wij geloven dat deze band essentieel is voor elk 
kind om zich veilig te voelen en om zich te kunnen hechten. Daarom 
begint SOS Kinderdorpen bij de basis: een liefdevol thuis. Een liefdevol 
thuis voor een SOS kind zorgt op de lange termijn voor de ontwikkeling 
van de kinderen, hun families en de lokale bevolking.
In het volgende hoofdstuk lees je meer over ons werk en hoe wij 
kinderen over de hele wereld helpen.

Klein meisje met haar SOS moeder in een kinderdorp in Zuid-Afrika.

Voor een fi
lmpje over 

SOS Kinderdorpen en
 

familieliefde kijk je hier. 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=C269URTcjgk
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=C269URTcjgk
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=C269URTcjgk
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2. wat doen wIj?
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2. Wat doen Wij?

Heel veel kinderen op de wereld zijn (één van) hun ouders kwijtgeraakt, 
bijvoorbeeld door een overstroming, een orkaan of in een oorlog. Of 
zij staan er alleen voor omdat ze zijn verlaten door hun familie omdat 
die te arm is om voor haar kinderen te zorgen. Daardoor krijgen de 
kinderen niet genoeg te eten en kunnen ze ook niet naar school. 
Sommige ouders zijn zo wanhopig dat ze hun kinderen achterlaten. 
Kun jij voorstellen dat er niemand is die voor je zorgt? 

Zonder familie is het leven voor kinderen heel moeilijk. Zij lopen 
gevaar omdat niemand hen beschermt. SOS Kinderdorpen gelooft dat 
familieliefde voor ieder kind van levensbelang is. Daarom willen wij 
zoveel mogelijk kinderen een liefdevolle familie geven. Een veilig thuis 
waar van hen gehouden wordt en waar ze weer gewoon kind kunnen 
zijn. Naast familiezorg, zorgen we er ook voor dat de kinderen weer 
naar school en de dokter gaan. In de volgende hoofdstukken kun je 
hier meer over lezen.

Weet je dat volgens onderzoek familie en 
familieliefde belangrijk zijn voor de groei 

van de hersenen? Kinderen die zonder 
familie opgroeien, kunnen zich minder 
goed ontwikkelen. Een familie hebben is 

belangrijk voor je groei en ontwikkeling en 
de kans op een goede toekomst.

Broertje en zusjes in SOS kinderdorp Limon, in Costa Rica.
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2.1 Familiezorg

Wij willen dat ieder kind opgroeit in een liefdevolle familie. Dit doen 
we door kinderen die er helemaal alleen voor staan een nieuw thuis te 
geven in een SOS kinderdorp. Maar ook door kinderen in kwetsbare 
families te helpen om te voorkomen dat zij er alleen voor komen te 
staan (dat noemen we familieversterkende programma’s). Deze hulp 
noemen wij familiezorg. Hieronder leggen we uit wat we precies doen:

Steun voor kwetsbare families 
De familieversterkende programma’s zijn gericht op hulp aan kinderen 
in kwetsbare families. Deze kinderen hebben nog wel een familie, 
maar zij zijn arm of hebben het moeilijk. Omdat de biologische familie 
meestal de beste plek is voor een kind om op te groeien, vinden wij 
het heel belangrijk dat kinderen bij hun eigen families blijven wonen. 
Met de familieversterkende programma’s zorgen we dat families die 
het moeilijk hebben toch voor hun kinderen kunnen blijven zorgen 
en ze niet in de steek laten. Wij helpen families met bijvoorbeeld 
de zorg, voeding en scholing van hun kinderen. Door de steun aan 
kwetsbare families kunnen de kinderen opgroeien in hun eigen familie 
en omgeving. Alleen als een kind geen familie meer heeft om voor ze te 
zorgen, krijgt het een nieuw thuis in een SOS kinderdorp.

Er zijn 624 familieversterkende programma’s en daarmee worden 
442.290 kinderen en hun families geholpen. 

Een liefdevol thuis in een SOS kinderdorp
De kinderen die alleen zijn en geen familie hebben om voor ze te 
zorgen, krijgen een thuis bij een SOS familie in een kinderdorp. De 
kinderen wonen bij een SOS moeder. Biologische broertjes en zusjes 
blijven altijd bij elkaar wonen. In een kinderdorp wonen ongeveer 10 
tot 15 families. De kinderen gaan in de omgeving of in het kinderdorp 
naar school en naar de dokter toe. De kinderen en families die buiten 
het kinderdorp wonen (de lokale bevolking) mogen hier ook naar school 
of naar de dokter toe. Op deze manier helpen we niet alleen de SOS 
kinderen, maar ook de lokale bevolking. 

In elk werelddeel, in wel 133 landen, zijn er 545 SOS kinderdorpen 
waar 82.300 kinderen wonen, bijvoorbeeld in Haïti in Zuid-Amerika,  
in Indonesië in Azië en in Oeganda in Afrika.
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2.2 Onderwijs

Naar school gaan is een belangrijke basisbehoefte voor kinderen. Elk 
kind leert heel veel op school, bijvoorbeeld lezen en schrijven. Maar 
niet alle kinderen gaan naar school. Over de hele wereld zijn er heel 
veel kinderen die niet naar school toe kunnen, bijvoorbeeld omdat hun 
familie arm is of door kinderarbeid. 

SOS Kinderdorpen vindt het belangrijk dat kinderen onderwijs krijgen. 
In elk kinderdorp gaan kinderen naar school. Als er geen school in de 
buurt is, dan zorgt SOS Kinderdorpen dat er een school komt. In veel 
kinderdorpen zijn kleuter– en basisscholen. Ook zijn er in sommige 
kinderdorpen scholen en opleidingen voor jongeren en volwassenen. 
Schoolgaande kinderen leren om voor zichzelf te zorgen en om zich te 
ontwikkelen. Wat een kind leert, dat geeft een kind ook door. Onderwijs 
is daarom niet alleen heel belangrijk voor de ontwikkeling van een kind, 
maar ook voor hele families en de omgeving. Als kinderen naar school 
gaan, kunnen zij beter voor zichzelf en hun families zorgen en daarmee 
kan armoede en kinderarbeid worden tegengegaan. 

Weet je dat in de wereld… 

• 67 miljoen kinderen in de schoolgaande 

leeftijd niet naar school gaan.

• Er 237 SOS kleuterscholen zijn voor 22.370 

kleuters.

• Er 183 SOS basisscholen zijn voor 108.196 

kinderen.

• Er 52 SOS beroepsopleidingen zijn voor 16.353 

jongeren.

• Door SOS Kinderdorpen 146.919 kinderen over 

de hele wereld naar school gaan en goed 

onderwijs krijgen.

“De mogelijkheid 
om te leren lezen en 
schrijven, is het slaan 
van een brug tussen 
ellende en hoop.”
- Kofi Annan -

Kofi Anan was de secretaris-
generaal van de Verenigde 
Naties tot 2006. Hij vond 

onderwijs heel belangrijk voor 
kinderen. Onderwijs is een 

basisrecht voor kinderen volgens 
het Verdrag voor de Rechten van 

het Kind van de VN (1989). 
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2.3 Gezondheidszorg

Naar de dokter gaan als je ziek bent, is belangrijk voor elk kind. In een 
SOS kinderdorp gaan de kinderen gewoon naar de dokter. 

In arme gebieden waar geen gezondheidszorg is, zorgen wij zelf voor 
dokters en bouwen we ziekenhuizen. De kinderen en families die 
dichtbij een SOS kinderdorp wonen, mogen hier ook naar de dokter 
en het ziekenhuis toe. Vooral in ontwikkelingslanden waar kinderen 
lijden aan bijvoorbeeld diarree, mazelen en malaria is een goede 
gezondheidszorg belangrijk om te voorkomen dat kinderen overlijden 
aan deze ziekten. 

De kinderen krijgen ook gezondheidszorg om ziektes te voorkomen 
en trauma’s te behandelen. Veel kinderen zijn hun familie kwijtgeraakt 
door armoede, een natuurramp of oorlog en hebben daar nare 
herinneringen aan. In een SOS kinderdorp krijgen zij ook hulp om deze 
herinneringen een plekje te geven en zich weer veilig en fijn te voelen.

Weet je dat er 74 SOS ziekenhuizen 

zijn waar 723.300 doktersbezoeken en 

behandelingen zijn geweest?
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heeft last van de mazelen.
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2.4 Noodhulp 

Weet je dat in de wereld… 

• Elke dag veel kinderen doodgaan 
doordat zij te weinig eten hebben? 
Elk uur van elke dag overlijden 300 
kinderen door ondervoeding.

• Meer dan 1 miljard kinderen leven in 
landen waar gevochten wordt. Meer 
dan 300 miljoen kinderen zijn jonger 
dan 5 jaar. 

• SOS Kinderdorpen met 16 
noodhulpprogramma’s bijna 180.000 
kinderen en hun families helpt.

SOS Kinderdorpen zorgt dat kinderen kunnen opgroeien in een fijne 
familie en naar school en de dokter kunnen gaan. De basis van ons 
werk bestaat uit familiezorg, onderwijs en gezondheidszorg. Deze 
hulp aan families en kinderen is bedoeld voor de lange termijn en 
kun je ook wel structurele steun noemen. Maar kinderen en families 
die getroffen zijn door bijvoorbeeld natuurrampen of oorlog hebben 
op korte termijn hulp nodig! Deze kinderen hebben zo snel mogelijk 
eten, dekens, medicijnen en een woning nodig. In de gebieden waar 
SOS kinderdorpen gevestigd zijn, zorgen wij ook voor noodhulp aan 
kinderen en families, bijvoorbeeld na de grote wateroverstroming of 
tsunami in Indonesië in 2004, of de aardbeving in Haïti in 2010 of 
tijdens de oorlog in Syrië en de tyfoon op de Filipijnen.
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Een voorbeeld van noodhulp: De tyfoon Haiyan op de Filipijnen
In november 2013 was er een hele zware orkaan op de Filipijnen. 
Deze tyfoon kreeg de naam Haiyan. De tyfoon Haiyan verwoestte 
grote delen van de kustgebieden. Heel veel mensen zijn hun huis 
kwijtgeraakt of kwamen om het leven. Ook veel kinderen zijn hun 
familie en thuis kwijtgeraakt. 

Noodhulp is daarom heel belangrijk voor de kinderen en families op 
de Filipijnen. Dezelfde morgen dat de tyfoon de Filipijnen bereikte, 
kon de lokale bevolking schuilen bij het SOS kinderdorp in Calbayog. 
Ook de kinderen in het SOS kinderdorp Tacloban zijn gevlucht naar 
het kinderdorp in Calbayog. Zij hebben als eerste onderdak, voedsel, 
water, medicijnen en kleren gekregen. Op de Filipijnen zijn er acht 
SOS kinderdorpen die de lokale families en kinderen noodhulp en 
opvang konden bieden. 

Na de opvang van de families en kinderen op de Filipijnen, 
begon SOS Kinderdorpen aan de tweede fase van noodhulp; 
familiehereniging, om families weer bij elkaar te brengen. De 
kwetsbare families zullen we ook ondersteunen, zodat de kinderen 
weer naar school kunnen gaan en de families hun leven weer 
kunnen opbouwen. Kinderen die door de tyfoon alleen zijn komen 
te staan, zullen we zoveel mogelijk helpen en opvangen in een SOS 
kinderdorp op de Filipijnen.

Voor een filmpje van de Filipijnen 
na de tyfoon kijk je hier. 

Voor meer actuele informatie over de Filipijnen na de tyfoon, kun je 
kijken op de site van SOS Kinderdorpen via deze link.

http://www.youtube.com/watch?v=-WLL5oVhrMg&feature=player_detailpage
http://www.soskinderdorpen.nl/hoe-werkt-sos/noodhulp/noodhulp-filipijnen/
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3. sos kInderdorpen 
over de hele wereld
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3. SoS KindeRdoRPen oVeR de HeLe WeReLd

Over de hele wereld zijn er 545 SOS Kinderdorpen; in Azië, Afrika, 
Amerika en Europa. In dit hoofdstuk lees je meer over de werelddelen, 
over verschillende landen en over SOS kinderen. 

Voor meer informatie over de kinderdorpen die gefinancierd worden 
door SOS Kinderdorpen Nederland, kun je op de volgende links 
klikken:
1. Kinderdorp Kisumu, Kenia, vanaf 2012
2. Kinderdorp Yamoussoukro, Ivoorkust, nog in aanbouw
3. Kinderdorp Medan, Indonesië, vanaf 2006
4. Kinderdorp Quiché, Guatemala, nog in aanbouw
5. Kinderdorp Santa Ana, Costa Rica, vanaf 2009
6. Kinderdorp Meru, Kenia, vanaf 2005
7. Kinderdorp Morelia, Mexico, vanaf 2007
8. Kinderdorp Chiang Rai, Thailand, vanaf 2006
9. Kinderdorp N’Djamena, Tsjaad, vanaf 2005
10. Kinderdorp Gulu, Oeganda, vanaf 2009
11. Kinderdorp Canchungo, Guinee Bissau, vanaf 2009
12. Kinderdorp Kumasi, Ghana, vanaf 2010
13. Kinderdorp Hemeiusi, Roemenië, vanaf 2006
14. Kinderdorp Thai Bin, Vietnam, nog in aanbouw
15. Kinderdorp Sao Bernardo, Brazilië, vanaf 1970 

Over de hele wereld zijn er 545 SOS Kinderdorpen; in Azië, Afrika, 
Amerika en Europa. In dit hoofdstuk lees je meer over de werelddelen, 
over verschillende landen en over SOS kinderen. 

Voor meer informatie over de kinderdorpen die gefinancierd worden 
door SOS Kinderdorpen Nederland, kun je op de volgende links 
klikken:
1. Kinderdorp Kisumu, Kenia, vanaf 2012
2. Kinderdorp Yamoussoukro, Ivoorkust, nog in aanbouw
3. Kinderdorp Medan, Indonesië, vanaf 2006
4. Kinderdorp Quiché, Guatemala, nog in aanbouw
5. Kinderdorp Santa Ana, Costa Rica, vanaf 2009
6. Kinderdorp Meru, Kenia, vanaf 2005
7. Kinderdorp Morelia, Mexico, vanaf 2007
8. Kinderdorp Chiang Rai, Thailand, vanaf 2006
9. Kinderdorp N’Djamena, Tsjaad, vanaf 2005
10. Kinderdorp Gulu, Oeganda, vanaf 2009
11. Kinderdorp Canchungo, Guinee Bissau, vanaf 2009
12. Kinderdorp Kumasi, Ghana, vanaf 2010
13. Kinderdorp Hemeiusi, Roemenië, vanaf 2006
14. Kinderdorp Thai Bin, Vietnam, nog in aanbouw
15. Kinderdorp Sao Bernardo, Brazilië, vanaf 1970 

http://www.soskinderdorpen.nl/hoe-werkt-sos/kinderdorpen/kinderdorp-kisumu/
http://www.soskinderdorpen.nl/hoe-werkt-sos/kinderdorpen/kinderdorp-yamoussoukro/
http://www.soskinderdorpen.nl/hoe-werkt-sos/kinderdorpen/kinderdorp-medan/
http://www.soskinderdorpen.nl/hoe-werkt-sos/kinderdorpen/kinderdorp-santa-cruz-del-quiche/
http://www.soskinderdorpen.nl/hoe-werkt-sos/kinderdorpen/kinderdorp-santa-ana/
http://www.soskinderdorpen.nl/hoe-werkt-sos/kinderdorpen/kinderdorp-meru/
http://www.soskinderdorpen.nl/hoe-werkt-sos/kinderdorpen/kinderdorp-morelia/
http://www.soskinderdorpen.nl/hoe-werkt-sos/kinderdorpen/kinderdorp-chiang-rai/
http://www.soskinderdorpen.nl/hoe-werkt-sos/kinderdorpen/kinderdorp-n-djamena/
http://www.soskinderdorpen.nl/hoe-werkt-sos/kinderdorpen/kinderdorp-gulu/
http://www.soskinderdorpen.nl/hoe-werkt-sos/kinderdorpen/kinderdorp-canchungo/
http://www.soskinderdorpen.nl/hoe-werkt-sos/kinderdorpen/kinderdorp-kumasi/
http://www.soskinderdorpen.nl/hoe-werkt-sos/kinderdorpen/kinderdorp-hemeiusi/
http://www.soskinderdorpen.nl/hoe-werkt-sos/kinderdorpen/kinderdorp-thai-bin/
http://www.soskinderdorpen.nl/hoe-werkt-sos/kinderdorpen/kinderdorp-sao-bernardo/
http://www.soskinderdorpen.nl/hoe-werkt-sos/kinderdorpen/kinderdorp-kisumu/
http://www.soskinderdorpen.nl/hoe-werkt-sos/kinderdorpen/kinderdorp-yamoussoukro/
http://www.soskinderdorpen.nl/hoe-werkt-sos/kinderdorpen/kinderdorp-medan/
http://www.soskinderdorpen.nl/hoe-werkt-sos/kinderdorpen/kinderdorp-santa-cruz-del-quiche/
http://www.soskinderdorpen.nl/hoe-werkt-sos/kinderdorpen/kinderdorp-santa-ana/
http://www.soskinderdorpen.nl/hoe-werkt-sos/kinderdorpen/kinderdorp-meru/
http://www.soskinderdorpen.nl/hoe-werkt-sos/kinderdorpen/kinderdorp-morelia/
http://www.soskinderdorpen.nl/hoe-werkt-sos/kinderdorpen/kinderdorp-chiang-rai/
http://www.soskinderdorpen.nl/hoe-werkt-sos/kinderdorpen/kinderdorp-n-djamena/
http://www.soskinderdorpen.nl/hoe-werkt-sos/kinderdorpen/kinderdorp-gulu/
http://www.soskinderdorpen.nl/hoe-werkt-sos/kinderdorpen/kinderdorp-canchungo/
http://www.soskinderdorpen.nl/hoe-werkt-sos/kinderdorpen/kinderdorp-kumasi/
http://www.soskinderdorpen.nl/hoe-werkt-sos/kinderdorpen/kinderdorp-hemeiusi/
http://www.soskinderdorpen.nl/hoe-werkt-sos/kinderdorpen/kinderdorp-thai-bin/
http://www.soskinderdorpen.nl/hoe-werkt-sos/kinderdorpen/kinderdorp-sao-bernardo/
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3.1 Azië  

Verhaal van Arum, SOS kind in Medan, Indonesië.
Arum met zijn twee zussen in het kinderdorp Medan, in Indonesië.

Arum woont samen met zijn twee zussen in het kinderdorp in Medan, in Indonesië. Hij is 10 jaar en is heel zorgzaam 
naar zijn zussen toe. Hij is nog vaak bang. Toen zij nog bij hun vader woonden, waren ze veel verdrietig en bang. 
Thuis hadden ze het helemaal niet fijn en ze voelden zich niet veilig. Nu hij in het SOS kinderdorp woont, gaat het 
veel beter met Arum en zijn zussen.

Twee SOS broertjes in het 
kinderdorp in Medan, in 
Indonesië.

Azië ken je natuurlijk van de sawa’s of rijstvelden in Indonesië, de 
Chinese muur, eten met stokjes en karate. Maar in Azië zijn zoveel 
verschillende landen met hun eigen gewoonten en cultuur, bijvoorbeeld 
China, Japan, Vietnam, India, Thailand en Indonesië. 

Indonesië 
Indonesië is al heel lang verbonden met Nederland. Vroeger was 
Indonesië een deel van het Nederlandse koninkrijk. Indonesië was 
een kolonie van Nederland en het land werd toen Nederlands-Indië 
genoemd. Vanaf 1949 is Nederlands-Indië onafhankelijk geworden 
en niet langer deel van Nederland. Door de geschiedenis en de 
Nederlands-Indische bevolking die in Nederland woont, blijft Nederland 
nog een beetje verbonden met Indonesië.

In 2004 was er een grote wateroverstroming of tsunami in Indonesië, 
waardoor heel veel mensen hun familie en hun huis zijn kwijtgeraakt. 
Veel kinderen stonden er door de tsunami helemaal alleen voor. In 
Indonesië in het plaatsje Medan is door de gevolgen van de tsunami 
een SOS kinderdorp opgericht. In het kinderdorp wonen 150 kinderen 
die zelf geen familie meer hebben. Ze wonen in 15 familiehuizen met 
hun SOS moeder en hun SOS broertjes en zusjes. Ze gaan naar 
school en kunnen er spelen met hun vriendjes. In hun SOS familie zijn 
ze thuis.

Dichtbij Medan wonen 645 kinderen nog thuis bij hun eigen families, 
maar hun families vinden het moeilijk om goed voor ze te zorgen. Zij 
worden ook geholpen door SOS Kinderdorpen, zodat de kinderen niet 
in armoede opgroeien en gewoon weer naar de dokter en naar school 
kunnen gaan. 
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3.2 Amerika

Noord-Amerika ken je natuurlijk van de films, New York, 
wolkenkrabbers, hamburgers en president Obama. Maar ook in Noord-
Amerika is er armoede. Veel arme families en kinderen in de Verenigde 
Staten zijn van Afro-Amerikaanse of Spaanse afkomst, wonen in 
grote steden of in de zuidelijke staten zoals Mississippi, Louisiana en 
Alabama. Ook zijn 2,1 miljoen kinderen hun vader of moeder of beide 
ouders verloren. In de Verenigde Staten van Amerika zijn er drie SOS 
kinderdorpen.

Als je aan Zuid-Amerika denkt, denk je misschien aan de Argentijnse 
tango, de Maya’s, Mexicaanse tortilla’s en het Amazonegebied. In Zuid-
Amerika zijn bijvoorbeeld landen als Mexico, Brazilië, Cuba, Peru en 
Argentinië. 

Costa Rica
Costa Rica is een land in Zuid-Amerika dat in vergelijking met andere 
landen als Haïti niet zo heel arm is. De socio-economische situatie in 
Costa Rica is in vergelijking beter. Toch is in Costa Rica ook veel ar-
moede en gaan er veel kinderen niet naar school. In de hoofdstad San 
José waar een kwart van de bevolking woont, is veel armoede. Volgens 
Unicef zijn 36.000 kinderen in Costa Rica hun vader en moeder kwijt-
geraakt. Deze kinderen zijn kwetsbaar en blootgesteld aan armoede, 
criminaliteit en drugshandel.

 In Costa Rica zijn drie SOS Kinderdorpen waar we kwetsbare families 
en kinderen helpen. In Santa Ana bijvoorbeeld wonen 10 SOS families 
in een SOS Kinderdorp. 

87 kinderen wonen hier bij hun families en gaan weer naar school. 
Santa Ana is een arme regio dichtbij de hoofdstad San José, waar 
een hoop kinderen zijn verwaarloosd of achtergelaten door hun familie 
vanwege armoede of criminaliteit. In het SOS kinderdorp in Santa Ana 
hebben vanaf 2009 al veel kinderen een fijn thuis gevonden.
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Verhaal van Rena, 9 jaar, een SOS kind in Guatemala.   
Rena is een meisje van negen jaar dat in Guatemala (Zuid 
Amerika) woont. Zij woont nog bij haar eigen familie, maar 
zij krijgen hulp van SOS kinderdorpen. 

Zij zit ook in een familieversterkend programma. In 
Guatemala zijn namelijk veel families die het moeilijk 
hebben en arm zijn. Veel kinderen gaan niet naar school 
en hebben niet genoeg te eten. Deze families krijgen steun 
van SOS kinderdorpen, zodat kinderen weer naar school 
toe kunnen en goed te eten krijgen. Net als Rena. 

Zij gaat graag naar school en vindt het leuk om te tekenen. 
Zij droomt ervan om juf te worden en kinderen net zo mooi 
te leren tekenen en schrijven als haar juf.   

Een foto van Rena op school 
in Guatemala. 

Familieversterkend programma in Retalhuleu, in Guatemala.
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3.3 Afrika

Verhaal van Mouna, SOS kind in Gulu, Oeganda.  

Mouna woont bij haar SOS familie in het 
kinderdorp in Gulu, in Oeganda. Ze is blij met 
haar SOS familie! Toen zij nog maar twee 
jaar was, woonde ze alleen op straat. Ze had 
geen vader of moeder om voor haar te zorgen. 
Gelukkig is zij nu niet meer alleen. In haar SOS 
familie voelt zij zich thuis. Ze woont bij haar SOS 
moeder en vier zussen en zeven broers. Als ze 
uit school komt, is ze graag thuis of speelt ze 
met haar vriendinnen. Op school doet ze heel 
erg haar best, want Mouna wil dokter of zuster 
worden. 

Voor een filmpje van Mouna kijk je hier.

Bij Afrika denk je misschien aan safari, wilde leeuwen en zebra’s, de 
piramiden in Egypte en de rivier de Nijl. Maar in Afrika is ook heel veel 
armoede, droogte en honger. Landen als Ethiopië, Eritrea, Somalië 
en Oeganda behoren tot de armste landen van de wereld. Veel 
kinderen en hun families zijn arm en hebben niet genoeg te eten of 
gaan niet naar school. In sommige landen zijn ook veel conflicten en 
oorlog, waardoor families het land uitvluchten of kinderen hun familie 
kwijtraken. 

Oeganda
In Oeganda zijn veel arme kinderen en families door de jarenlange 
gevechten in het land. Vroeger was Oeganda een kolonie van Groot-
Brittannië. Na de onafhankelijkheid in 1962 was er veel onrust in het 
land door conflicten tussen verschillende bevolkingsgroepen. Sommige 
kinderen moesten als kindsoldaat werken en andere kinderen zijn 
hun ouders kwijtgeraakt. We helpen kwetsbare families met de zorg 
voor hun kinderen, zodat zij genoeg te eten hebben, naar de dokter 
kunnen en naar school toe gaan. De kinderen die er helemaal alleen 
voor staan, vangen we op in één van de vier SOS kinderdorpen 
in Oeganda. 120 kinderen hebben bijvoorbeeld een liefdevol thuis 
gevonden in de 12 SOS families in het kinderdorp in Gulu. Onderwijs 
en medicijnen zijn heel belangrijk voor deze kinderen om te overleven 
en armoede te overkomen. Op school krijgen ze schoon drinkwater en 
leren ze lezen en schrijven. 

Mouna 4 jaar.

Mouna 9 jaar.

http://www.youtube.com/watch?feature=player_ embedded&v=YIcCux2_l_M
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=YIcCux2_l_M
http://www.youtube.com/watch?feature=player_ embedded&v=YIcCux2_l_M
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Taariq’s moeder is doodgegaan toen Taariq pas twee maanden 
oud was. Niemand weet wie haar vader is. Ze heeft geen broers 
of zussen. Tot haar vierde jaar heeft ze bij haar oma gewoond, die 
niet meer goed voor haar kon zorgen. Vanaf dat moment is ze in het 
kinderdorp gekomen. Lees hieronder haar eigen verhaal:

Ik ken mijn mama niet. 

Weeskind betekent dat je een kindje bent dat geen ouders meer 
heeft. Ik ben zelf ook een weeskind, dat weet ik zelf. Ik heb mijn 
ouders nooit gezien. Ik was veel te klein, dus dat weet ik niet meer. Ik 
had wel nog mijn oma. Maar mijn oma is ook dood nu. Gelukkig heb 
ik wel nog een tante. Zij is de grote zus van mijn eigen mama. Zij kan 
niet voor mij zorgen. Maar ik zie haar wel heel vaak. Op de boerderij. 
Mijn tante is mijn familie.

Soms als ik verdrietig ben, wil ik een knuffel van mijn mama...

Soms moet ik huilen en dan weet ik niet waarom ik verdrietig ben. 
Mijn SOS mama is heel lief. Als ik moet huilen dan knuffelt ze mij. Ik 
maak een mooie tekening voor haar. Die hangt ze dan op in ons huis. 
Dat vind ik leuk. En als ik jarig ben dan maakt ze slingers en bloemen 
van papier. Als ik jarig ben...dan belt mijn tante mij en ben ik heel blij, 
want ik heb een eigen familie. En ik heb ook een SOS familie. Ik heb 
twee families!

Een lachende Taariq in haar thuis in het SOS kinderdorp in Zuid-Afrika.
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Misschien zou je het niet denken, maar ook in Europa zijn er SOS 
kinderdorpen. Ook in Europa zijn er kinderen die alleen zijn en geen 
familie hebben om voor ze te zorgen. SOS Kinderdorpen is, zoals je 
hebt gelezen in hoofdstuk 1, zelfs begonnen in Oostenrijk in 1949. 
Na de Tweede Wereldoorlog richtte de Oostenrijkse man Hermann 
Gmeiner het eerste SOS kinderdorp in de wereld op. 

Nu zijn er ook SOS kinderdorpen in bijvoorbeeld Spanje, Italië, 
Portugal, Duitsland en Oostenrijk. In Nederland zijn er geen 
kinderdorpen. In Nederland zijn er ook kinderen die geen familie meer 
hebben om voor ze te zorgen, maar de Nederlandse overheid zorgt 
voor hulp aan deze kinderen. 

Italië
In vergelijking met andere landen in Europa, zijn er veel arme kinderen 
in Italië. In Italië zijn er zes SOS kinderdorpen. Vooral in Zuid-Italië 
zijn er veel armere kinderen dan in Noord-Italië. In Italië zijn er ook 
veel kinderen en families die gevlucht zijn vanuit het buitenland, 
bijvoorbeeld arme gezinnen uit Afrika die met een bootje naar Zuid-
Italië zijn gegaan in de hoop op een beter leven. SOS Kinderdorpen 
helpt de arme families met de zorg voor hun kinderen. Kinderen die 
alleen zijn en geen familie hebben, krijgen een thuis in een kinderdorp 
in Italië.

Verhaal van vijf broertjes in Skopje, in Macedonië  

Deze vijf broertjes wonen bij hun SOS moeder in 

het kinderdorp Skopje in Macedonië. De jongste 

is 6 en de oudste broer is 12 jaar. Ze hebben nare 

herinneringen aan hun biologische vader en moeder, 

want ze werden door hun ouders geslagen en 

opgesloten. Uiteindelijk zijn ze weggelopen van huis. 

Nu ze in het kinderdorp wonen gaat het steeds 

beter met de broertjes. Ze gaan weer naar 

school en voelen zich thuis bij hun SOS 

moeder. In het weekend gaan ze 

naar een plek buiten de stad 

waar ze lekker buiten kunnen 

spelen. Als ze later groot 

zijn, willen ze daar 

ook gaan wonen.

3.4 Europa
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4. bIjzondere thema’s 
en projecten
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In het volgende hoofdstuk kun je meer lezen over verschillende thema’s 
die met kinderen in SOS kinderdorpen te maken hebben.

Je kunt bijvoorbeeld een werkstuk schrijven over SOS Kinderdorpen 
en kinderrechten, over onderwijs voor meisjes, of over voetbal voor 
SOS kinderen. Het ‘red mijn moeder’-project is een mooi voorbeeld van 
hoe SOS Kinderdorpen bijdraagt aan de gezondheidszorg van SOS 
families. Ook kun je je verdiepen in een land als Syrië of Haïti, waar het 
werk van SOS Kinderdorpen heel erg belangrijk en noodzakelijk is. 

4. Bijzondere thema’s en projecten
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Alle kinderen in de wereld hebben recht op:
• een naam en nationaliteit
• een familie
• een thuis
• een eigen mening
• spelen
• onderwijs
• medicijnen
• kleding
• bescherming tegen misbruik en mishandeling
• bescherming tegen kinderarbeid
• bescherming als ze gevlucht zijn
• bescherming als ze geen familie meer hebben 

VN Verdrag voor de Rechten van het Kind
In 1989 is het Verdrag voor de Rechten van het Kind geschreven door 
de Verenigde Naties. In dit document staat beschreven welke rechten 
elk kind heeft om op te groeien en zich te ontwikkelen. In 1948 hadden 
de Verenigde Naties al een document opgesteld waarin de rechten 
beschreven staan voor alle mensen op de wereld: de Universele 
Verklaring van de Rechten van de Mens. Maar de Verenigde Naties 
vonden dat nog een document geschreven moest worden voor 
de rechten van het kind. Kinderen zijn namelijk kwetsbaarder dan 
volwassenen en hebben meer bescherming nodig. 

Elk kind heeft onderwijs, medicijnen, kleding en een thuis nodig om op 
te groeien. Net als SOS Kinderdorpen vinden ook de Verenigde Naties 
dat familie een basisbehoefte is voor alle kinderen, omdat een fijne en 
veilige familie een thuis vormt voor een kind. Kinderen hebben volgens 
het VN verdrag ook recht op een naam en nationaliteit, een eigen 
mening en om beschermd te worden als ze alleen zijn zonder familie of 
gevlucht zijn of gedwongen tot kinderarbeid. 

140 landen hebben het Verdrag voor de Rechten van het Kind 
geaccepteerd en zij willen zorgen dat elk kind deze kinderrechten ook 
heeft. Het Verdrag voor de Rechten van het Kind is een belangrijk 
document voor kinderen, omdat in het document beschreven staat 
welke rechten zij hebben. Maar het internationale verdrag van de 
Verenigde Naties is gebaseerd op de internationale samenwerking 
van landen. Zij kunnen landen niet dwingen om kinderrechten te 
beschermen, maar alleen internationale druk uitoefenen. Unicef is 
de kinderrechtenorganisatie van de VN die ervoor moet zorgen dat 
kinderen en hun rechten beschermd worden door alle landen. 

4.1 Kinderrechten

1 Zie www.unicef.nl
1 Zie www.unicef.nl
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Familie is heel belangrijk volgens het Verdrag voor de Rechten van het 
Kind. De Verenigde Naties vinden dat de families voor hun kinderen 
moeten zorgen en ze moeten beschermen. In de wereld zijn er bijna 
230 miljoen kinderen die niet geregistreerd zijn bij de geboorte, voor-
namelijk kinderen in Zuid-Azië en Sub-Sahara Afrika.  Deze kinderen 
hebben geen geboortebewijs waar hun naam, nationaliteit en familie 
op staat. Bovendien hebben miljoenen kinderen geen vader of moeder 
meer. SOS Kinderdorpen zorgt voor een liefdevolle familie voor kinde-
ren over de hele wereld.
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Onderwijs is een belangrijk kinderrecht voor alle kinderen. Maar vooral 
voor meisjes in ontwikkelingslanden is onderwijs heel erg belangrijk. 
Als meisjes naar school gaan, leren zij namelijk niet alleen lezen en 
schrijven. Zij leren ook om voor zichzelf en hun families te zorgen. Als 
meisjes niet naar school gaan, zijn zij kwetsbaarder en kunnen zij zich 
niet goed ontwikkelen. Een meisje dat naar school gaat en leert om 
zich te ontwikkelen, is ook weerbaarder tegen bijvoorbeeld armoede, 
kinderarbeid en hiv/aids. Een meisje dat naar school gaat, leert beter 
voor zichzelf en haar familie zorgen. Onderwijs betekent voor een 
meisje de kans op een toekomst. 

Misschien kan zij wel gaan studeren en zelf haar geld verdienen. Door 
studie en werk heeft zij meer mogelijkheden op een beter leven voor 
zichzelf en haar kinderen. 
 
SOS Kinderdorpen vindt het heel belangrijk dat zowel jongens als 
meisjes naar school toe gaan om meer mogelijkheden te hebben op 
een beter leven. Onderwijs is een belangrijk recht voor alle kinderen 
volgens het VN Verdrag voor de Rechten van het Kind. Het is niet 
alleen belangrijk dat zoveel mogelijk kinderen basisonderwijs volgen 
om te leren lezen en schrijven, maar ook dat meer meisjes naar school 
toe gaan. In de wereld zijn er nog steeds meer jongens dan meisjes die 
naar school toe gaan. Onderwijs voor meisjes is belangrijk om gelijke 
rechten te krijgen tussen jongens en meisjes. 

In 2000 hebben de Verenigde Naties acht doelen vastgesteld die een 
einde moeten maken aan de ongelijkheid, armoede, honger en ziekten 
in de wereld. Dit zijn de zogenaamde Millenniumdoelstellingen en deze 
zouden voor 2015 behaald moeten zijn. Millenniumdoel 2 richt zich op 
goed basisonderwijs voor alle kinderen in de wereld. Millenniumdoel 3 
richt zich op de gelijkheid tussen jongens en meisjes. Als meer meisjes 
naar school zouden gaan voor 2015, zouden wij dichtbij zijn om 
Millenniumdoelstelling 2 en 3 te bereiken . 

4.2. Onderwijs voor meisjes

1 Zie www.unicef.nl
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Wat deed jij het liefste toen je klein was? Vast en zeker spelen! Ook 
spelen is een recht voor alle kinderen. Elk kind moet gewoon kind 
kunnen zijn. Sport en spel is niet alleen goed voor de ontspanning 
maar is ook belangrijk voor de ontwikkeling van een kind. Daarom zijn 
wij samen met de KNVB in Zuid-Afrika een speciaal voetbalproject 
gestart, genaamd World Coaches.

In Zuid-Afrika zijn twee op de vijf inwoners nog maar een kind. Veel 
van deze kinderen wonen in arme wijken, die in Zuid-Afrika townships 
worden genoemd. In totaal staan in dit land bijna 3,4 miljoen kinderen 
er alleen voor. Zij hebben geen familie om voor ze te zorgen. Veel van 
hen zijn wees, omdat één of beide ouders zijn overleden aan de ziekte 
hiv/aids. Sommige kinderen hebben zelfs de ouderrol overgenomen en 
zorgen helemaal alleen voor hun broertjes of zusjes. Kinderen die arm 
opgroeien, blijven vaak hun hele leven arm. 

In Zuid-Afrika zijn er 8 SOS kinderdorpen. In deze kinderdorpen is 
sport een deel van het lesprogramma geworden. Samen met de KNVB 
zorgen we voor voetbalcoaches die de kinderen begeleiden. Voor deze 
kinderen is voetbal meer dan een sport. Ze leren van hun voetbalcoach 
namelijk niet alleen voetballen, maar ze leren ook over goede voeding, 
school, om hun best te doen en om met moeilijke dingen in hun leven 
om te gaan. De voetbalcoaches komen uit dezelfde leefomgeving en 
kunnen de kinderen goed begeleiden. Voetballen is voor de kinderen 
in de townships in Zuid-Afrika meer dan spelen en sporten. Het 
voetbalveld is een leslokaal en een plek om te leren dromen en hopen 
en weer kind te zijn.

4.3 Voetbal voor SOS kinderen
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Ons werk is gericht op kinderen die dreigen er alleen voor komen 
te staan of dat al zijn. Soms kan er op een vrij makkelijke manier 
voorkomen worden dat kinderen hun moeder verliezen. Daarom zijn 
we samen met de Female Cancer Foundation (een stichting die zich 
richt op de voorkoming van kanker bij vrouwen) het ‘Red Mijn Moeder’ 
project gestart. 

Elk jaar gaan er in ontwikkelingslanden 400.000 vrouwen dood 
aan baarmoederhalskanker. Dit terwijl deze ziekte bij vroegtijdige 
ontdekking heel gemakkelijk kan worden voorkomen. Daarom 
onderzoeken wij vrouwen op baarmoederhalskanker. Als uit het 
onderzoek blijkt dat zij deze vorm van kanker hebben, worden zij direct 
behandeld. Hierdoor hebben zij 90% kans om te blijven leven. 

Het ‘Red Mijn Moeder’ project is begonnen met het onderzoeken 
van vrouwen in Afrika, namelijk in Ghana, Gambia, Kenia, Malawi en 
Zambia. Door het onderzoeken van 15.000 vrouwen en voorlichting 
aan 400.000 vrouwen voorkomen we dat 60.000 kinderen hun moeder 
verliezen. In de toekomst willen we in alle SOS ziekenhuizen over 
de hele wereld vrouwen onderzoeken op baarmoederhalskanker. Zo 
kunnen we het leven van moeders redden en voorkomen dat  kinderen 
alleen komen te staan.

4.4 Het ‘Red Mijn Moeder’ project
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In Syrië zijn al meer dan een miljoen kinderen gevlucht voor het geweld 
in het land. In Syrië is namelijk een verschrikkelijke burgeroorlog 
gaande. Verschillende bevolkingsgroepen verzetten zich tegen de 
Syrische overheid. Al meer dan twee jaar zitten kinderen middenin de 
alsmaar durende gevechten in Syrië. Ze krijgen te maken met geweld, 
kunnen niet naar school en hebben met hun families weg van huis 
moeten vluchten. Twee miljoen Syrische kinderen zijn hun families en 
huis kwijtgeraakt.

SOS Kinderdorpen biedt noodhulp aan voornamelijk vrouwen en 
kinderen die alles kwijt zijn. Wij zorgen dat kwetsbare families en 
kinderen babymelk, voeding, dekens en warme kleding krijgen. Maar 
ook willen we zorgen dat kinderen weer naar school gaan en onderwijs 
krijgen. Voor Syrische kinderen is het moeilijk om nog zorgeloos kind te 
zijn. SOS Kinderdorpen is al sinds 1980 actief in Syrië en er zijn twee 
kinderdorpen. Het kinderdorp in Aleppo ligt in het gebied waar veel 
gevochten wordt. De kinderen en moeders zijn daarom overgebracht 
naar het SOS kinderdorp in Damascus en zijn ongedeerd.

Over de situatie in Syrië: 
• 1 op 4 Syriërs is gevlucht 
• 4,25 miljoen mensen zijn hun woning kwijtgeraakt
• 50% hiervan is nog maar een kind 
• 30% van bevolking heeft hulp nodig
• Per maand gaan 5.000 mensen dood

4.5 Syrië

Ibrahim (10 jaar): “We bidden elke dag voor ons land. We 
zijn gezegend dat SOS voor ons zorgt, want andere kinderen 
kunnen nergens heen, ze leven in scholen. Waar gaan ze 
heen als ik weer naar school ga met mijn vrienden?”

Maya (10 jaar): “De eerste keer dat ik pistoolschoten hoorde, 
was ik thuis aan het spelen met mijn broer Issam. We renden 
naar mama en waren zo bang, maar ik huilde niet. Na die 
dag ben ik niet meer bang. Issam vraagt altijd, waarom ben 
je niet bang? Als we nu ontploffingen of schoten horen tijdens 
het spelen, stoppen we niet meer. We gaan gewoon door met 
spelen. Soms denk ik aan de kinderen waar het schieten is. 
Ik hoor ze in mijn hoofd en voel me zo verdrietig over ze.”

Rahaf (19 jaar): “We leven nu in het huis van familieleden, 
met veertig anderen, vooral vrouwen en kinderen. Kort 
geleden ontplofte er een granaat in een straat verderop, 
twintig mensen waren dood. Ik droom er van om weer veilig 
thuis te zijn met mijn familie, om ons leven weer terug te 
hebben, van een veilig Syrië.”

Voor meer actuele 

informatie over 

Syrië kun je kijken 

op de site van SO
S 

Kinderdorpen via 

deze link.

http://www.soskinderdorpen.nl/hoe-werkt-sos/noodhulp/noodhulp-syrie/
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Haïti is het armste land in Amerika. Meer dan 440.000 kinderen hebben 
geen familie meer, bijvoorbeeld vanwege de armoede in het land, de 
ziekte hiv/aids of door natuurrampen. In Haïti was in 2010 een hele 
zware aardbeving. In Haïti zijn toen 220.000 mensen omgekomen en 
grote delen van het land raakten verwoest. 

Tijdens de aardbeving zijn veel ziekenhuizen, scholen en woningen 
verwoest. Veel families en kinderen raakten hun woning en thuis kwijt. 
Na de aardbeving had de bevolking in Haïti woningen, eten, kleding, 
warme dekens en medicijnen nodig. Het verlenen van noodhulp was 
toen voor SOS Kinderdorpen het belangrijkste. Maar nu zijn we bezig 
om Haïti weer op te bouwen, zodat families weer een woning en werk 
hebben en kinderen weer naar school toe kunnen. Naar school gaan is 
voor de kinderen in Haïti heel belangrijk om te leren lezen en schrijven 
en om meer kansen te krijgen.

4.6 Haïti
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Voor een filmpje over Haïti twee jaar na de 
aardbeving kijk je hier.

Voor meer actuele informatie over Haïti, kun je 
via deze link een kijkje nemen op de site van 
SOS Kinderdorpen.

In de hoofdstad van Haïti in Port-au-Prince was al een SOS kinderdorp. 
Na de aardbeving bood onze school in Port-au-Prince onderwijs aan 
700 extra kinderen. In september 2012 openden we in Port-au-Prince 
een nieuwe SOS school, waar 500 kinderen onderwijs krijgen. Ook 
herbouwden we een school in de wijk Santo 19, waar nog eens 500 
kinderen naar school toe kunnen. 

900 kinderen en hun kwetsbare families krijgen steun van SOS 
Kinderdorpen, bijvoorbeeld door het verlenen van onderwijs, 
gezondheidsvoorlichting en kinderopvang. Ook zijn we vanuit onze 
kinderdorpen drie nieuwe familieversterkende programma’s begonnen. 
Onderwijs en het ondersteunen van families is heel belangrijk om het 
land Haïti weer op te bouwen.

In 2012 hielp SOS Kinderdorpen 3.618 kinderen in Haïti door:
• Het verlenen van noodhulp na de aardbeving in Haïti en bijdragen 

aan de wederopbouw van Haïti, bijvoorbeeld door onderwijs, de 
opvang voor kinderen en het herenigen van kinderen met hun 
families.

• Het steunen van kwetsbare families.
• Door de opvang en onderwijs van kinderen in het SOS kinderdorp 

in Port-au-Prince en het nieuw gebouwde kinderdorp Les Cayes.

https://www.youtube.com/watch?v=W4TMO9Og-p8&feature=player_detailpage
http://www.soskinderdorpen.nl/hoe-werkt-sos/noodhulp/aardbeving-haiti/


42SOS Kinderdorpen Werkstuk en spreekbeurt document 2014. Pagina

5. het wereldwIjde werk 
van sos kInderdorpen 

In cIjfers (van 2012)
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5. Het WeReLdWijde WeRK Van 
SOS KinDErDOrpEn in cijFErS (VAn 2012)

• SOS Kinderdorpen is al 65 jaar internationaal actief
• We zijn actief in 133 landen wereldwijd
• Er zijn 545 kinderdorpen
• 318.700 kinderen groeien dankzij onze hulp op in een liefdevolle 

familie. Wij kennen deze kinderen bij naam en hebben voor ieder 
van hen een persoonlijk ontwikkelplan dat erop gericht is dat zij 
zich kunnen ontwikkelen tot zelfstandige volwassenen

• 82.300 kinderen in kinderdorpen
• 236.500 kinderen in familieversterkende programma’s
• 145.200 kinderen en jongeren zitten op onze 458 scholen en 

beroepsopleidingen
• 669.700 kinderen en hun familieleden bieden we structurele hulp
• 74 medische centra
• 16 noodhulpprogramma’s

Voor de meeste actuele cijfers (nu nog 2012) kun je in het jaarverslag 
kijken op de site via deze link.

Het verhaal van voormalig SOS kind Yita uit Ethiopië

Yita was zeven jaar toen zij in het SOS kinderdorp in Addis 

Abeba in Ethiopië kwam te wonen. Haar vader en moeder waren 

overleden en haar familie kon niet voor haar en haar jongste drie 

zusjes zorgen. Nu is zij 47 jaar en kijkt zij terug op een hele fijne 

kindertijd in het kinderdorp. Zij heeft nog steeds contact met 

haar SOS familie. Zij had niet alleen een hele fijne band met 

haar SOS moeder, maar ook met een vrouw uit Duitsland 

die haar sponsorde. Toen zij 18 jaar was is zij naar 

Duitsland gegaan om een opleiding te volgen en 

is ze bij haar sponsor gaan wonen. Voor Yita’s 

kinderen is zij een echte oma geworden. 

Yita voelt zich gezegend met de drie 

moeders die in haar leven veel 

betekenen; haar biologische 

moeder, haar SOS moeder 

en haar sponsor.

http://www.soskinderdorpen.nl/over-sos-kinderdorpen/jaarverslag/
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6. scholen In actIe: doe mee!
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6. ScHoLen in actie: doe mee!

Naar school gaan is voor elk kind een belangrijke basisbehoefte, 
maar niet elk kind kan naar school toe. Wil jij samen met je klas 
of hele school opkomen voor deze kinderen, die niet naar school 
kunnen en geen familie hebben die voor ze zorgt? 

Doe mee en zamel geld in voor SOS Kinderdorpen met een leuke 
goede doelen-actie. Hier vind je meer informatie, inspiratie en tips 
voor het organiseren van een superleuke actie. 

http://www.soskinderdorpen.nl/scholen/kom-in-actie/
http://www.soskinderdorpen.nl/scholen/kom-in-actie/
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7. LinKS

Ben jij nieuwsgierig en wil je nog meer weten over kinderen in andere 
landen en het wereldnieuws, dan kun je een kijkje nemen op de 
volgende sites:

• De site van SOS Kinderdorpen Nederland:  
www.soskinderdorpen.nl  

• Voor meer informatie over het werk van SOS Kinderdorpen in de 
verschillende landen en voor achtergrondinformatie kun je kijken 
op de internationale site van SOS Kinderdorpen (alleen in het 
Engels): www.sos-childrensvillages.org/where-we-help.aspx 

• De site van het NOS jeugdjournaal voor het nieuws:  
www.jeugdjournaal.nl 

• De site van Unicef: www.unicef.nl en www.unicefenjij.nu Hier 
vind je ook een document met het VN Verdrag voor de Rechten 
van het Kind. 

• De site van Worldcoaches: www.worldcoaches.nl 

• Voor meer informatie over de situatie en achtergrond van een land 
kun je een document over het land lezen van het ministerie van 
Buitenlandse Zaken: www.rijksoverheid.nl/documenten-en-
publicaties/ambtsberichten 

• Een mooi filmpje over SOS Kinderdorpen vind je via deze link.

Colofoon

Dit document is in opdracht van SOS Kinderdorpen gemaakt door:
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Nicky Bianca von Harras
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Studio Ryki
Marijke  Toorop
Info@studioryki.nl
www.studioryki.nl
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