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 O  pgroeien kan een kind niet alleen. Daar is steun 
voor nodig, een netwerk van mensen die er 
onvoorwaardelijk voor je zijn. Een plek waar je 

helemaal jezelf kunt zijn. Dat is vaak je eigen familie. Maar 
soms is dat niet de beste plek voor een kind om op te 
groeien. Soms hebben ouders en verzorgers even een 
steuntje in de rug nodig om de beste plek te kunnen 
creëren. Dan is SOS Kinderdorpen er. Voor kinderen die 
er alleen voor staan, en voor families die hulp kunnen 
gebruiken. Zodat ze bij elkaar kunnen blijven en kinderen 
er niet alleen voor komen te staan.
 
Met onze voorlichtingscampagne ‘De kracht van familie’ 
willen we nog meer donateurs raken met de noodzaak van 
ons werk. Graag willen we nog meer mensen vertellen 
over de focus die SOS Kinderdorpen in de gehele 
federatie legt op het bij elkaar houden van families. 
Dankzij onze preventieve aanpak, met onze familie
versterkende programma’s  wordt wereldwijd voorkomen 
dat kinderen er alleen voor komen te staan. En heeft  
een kind niemand meer, dan biedt SOS Kinderdorpen 
liefdevolle opvang in een SOS familie.

2021: Covid, creativiteit en groei
In dit Impact Rapport 2021 leest u meer over wat SOS 
Kinderdorpen in 2021 heeft gerealiseerd. Covid had ook in 
2021 veel gevolgen voor onze programma’s. Het was 
veelal niet of beperkt mogelijk de gezinnen in de zorg van 
SOS Kinderdorpen te bezoeken. Dit vroeg om creatieve 
oplossingen en aanpassingen van onze collega’s ter 
plaatse, waardoor de nodige ondersteuning toch mogelijk 
was. De prachtige persoonlijke verhalen in dit verslag zijn 
het resultaat van het harde werk en de volharding van 
deze collega’s. Ik heb ontzettend veel respect hiervoor.
 
Maar zelfs een pandemie hoeft je niet af te leiden van je 
koers. In 2021 bouwden we gestaag voort om onze  
2124 strategie – met als speerpunten Meer impact,  
Meer euro’s en Fit for future – invulling te geven. En met 
resultaat: 2021 sluiten we positief af met groei in het 
particuliere segment en het segment bedrijven, stichtingen 
en major donors. Dat is te danken aan al onze donateurs 
en partners die ons ook in het afgelopen jaar trouw zijn 
gebleven.

Oekraïne
Op het moment van het schrijven van dit voorwoord is er 
een vreselijke oorlog gaande. En alhoewel dit impact 
rapport over 2021 gaat, wil ik toch ook graag stilstaan bij 
onze moedige collega’s in Oekraïne en de omliggende 

landen. SOS Kinderdorpen is al ruim twintig jaar actief in 
Oekraïne. Al voor de oorlog uitbrak hebben wij de meeste 
kinderen en hun verzorgers geëvacueerd naar veiliger 
gebied. In onze programma’s in de omringende landen  
als Polen, Roemenië en Tsjechië vinden kinderen uit 
Oekraïne nu een veilig onderkomen. In Oekraïne zelf 
leveren we noodhulp en blijven onze collega’s zich, met 
gevaar voor eigen leven, inzetten om zoveel mogelijk 
kinderen te redden. Laten we hopen dat er zo spoedig 
mogelijk een einde komt aan het geweld. Tot die tijd, en in 
de opbouwjaren daarna, zal SOS Kinderdorpen er alles 
aan doen om ook de kinderen uit Oekraïne een veilig thuis 
te bieden. 
 
Dat is de kracht van SOS, dat is de kracht van familie.  
In dit verslag leest u hoe SOS Kinderdorpen hier invulling 
aangeeft. Impactvol en toekomstgericht. Dankzij uw steun 
en vertrouwen kunnen we kinderen begeleiden – van wieg 
tot werk – naar een mooie zelfstandige toekomst.

Arian Buurman 
Algemeen directeur SOS Kinderdorpen Nederland

Mocht u vragen hebben: arian@soskinderdorpen.nl

VOORWOORD

De kracht  
van familie 

Wat we voor kinderen, jongeren en families doen, kunnen we alleen 
bereiken dankzij de creativiteit, vrijgevigheid en betrokkenheid van 
onze relaties. De steun van dit netwerk is voor ons dan ook van 
onschatbare waarde. Samen maken we het verschil in de levens 
van honderdduizenden kinderen, jongeren en families.  
Een groot woord van dank aan een ieder die dit mede mogelijk 
maakt – de relaties die worden genoemd en aan de vele anderen 
die hart hebben voor en steun geven aan onze beweging.

De sterkste mensen zijn zij die zich gesteund 
voelen door een liefdevolle familie. Een quote die 
ik laatst tegenkwam. De afzender is onbekend. 
Maar het is precies waar SOS Kinderdorpen 
voor staat. De kracht van familie. Het is dan ook 
onze nieuwe slogan, die we in het afgelopen 
jaar hebben gelanceerd, als onderdeel van een 
gerichte voorlichtingscampagne.

 “Ons werk is 
alleen mogelijk 
met uw steun en 
betrokkenheid. 
Bedankt!”

HET VERSCHIL
U MAAKT
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INHOUD Al meer dan tien jaar werkt Josephine Afrawuah, 
coördinator van het familieversterkend programma in 

Asiakwa, met kwetsbare families. De laatste jaren  
in en rond Asiakwa, een kleine boerengemeenschap in 

noordoost Ghana, dat leeft van de banaan, mais en 
cacaoteelt. Verder is hier weinig werk zodat mensen 

naar de steden in het zuiden trekken en hun kinderen 
achterlaten bij de grootouders. In deze regio heeft 

SOS Kinderdorpen een familieversterkend programma 
opgezet. Met een team van SOS medewerkers onder
steunt het programma 3.250 kinderen in 965 families. 

 “De focus ligt 
altijd op de 
kinderen.” 

 S amen met haar collega’s zorgt Josephine 
ervoor dat steeds meer kwetsbare  
families een duwtje in de rug krijgen. 

Deze gedreven dame vertelt graag over haar 
werk. “We doen dat door de ouders of ver
zorgers te helpen met het genereren van een 
inkomen. Samen met de familie maken we een 
plan. Dit kan zijn door een minikrediet te geven 
zodat ze zelf een handeltje kunnen beginnen, 
of door het geven van gereedschap of appara
ten als bijvoorbeeld een naaimachine zodat  
iemand  een handel in kleding of kleding
reparatie kan beginnen. Ook geven we 
ouderschapstrainingen. Daarnaast zorgen we 
dat de familie gebruik gaat maken van lokale 
en gemeentelijke hulpinstanties. Kortom: we 
vergroten het vangnet om de familie heen. De 
derde focus ligt op onderwijs, dat de kinderen 
naar school gaan en schoolspullen krijgen. 
Jongeren die een opleiding willen volgen  
begeleiden we in hun zoektocht en helpen we 
bij zaken als de aanvraag van een beurs of bij 
het vinden van een stageplek.” 

Sterk poortwachterssysteem 
De selectie van kwetsbare families verloopt 
gedegen en democratisch. Josephine: “We 
hebben een heel sterk poortwachterssysteem. 
Dit bestaat uit mensen die in de community 
leven. Ik heb het dan over vertegenwoordigers 
van de verschillende kerkelijke instanties, 
vertegenwoordigers van de gemeenschap – 
mensen die zijn aangesteld kwetsbare families 
te identificeren, mensen van de gemeente
lijke sociale dienst, het hoofd (‘chief’) van de 
gemeen schap, vrijwilligers uit de gemeen
schap en wij. Deze groep bepaalt of een 
familie voldoet aan de criteria om opgenomen 
te worden in het familieversterkend program
ma. De focus ligt hierbij uiteraard altijd op de 
kinderen.”

Kinderen een stem – Josephine is tevreden 
over wat zij en haar collega’s de afgelo
pen jaren hebben neergezet in Asiakwa en 
omgeving. “Waar ik ook heel trots op ben is 
dat wij er met onze ‘bemoeienis’ voor zorgen 
dat kinderen weten wat hun rechten zijn. Dit 
doen we onder andere door het organiseren 
van zogenaamde kinderrechtenclubs en door 
overal kindvriendelijke informatieposters op te 
hangen. Vorige week nog werd ik gebeld door 
een meisje van vijf jaar oud. Zij wilde dat ik 
naar haar school kwam omdat zij zag dat een 
kindje in haar klas door de leraar op de vingers 
werd geslagen. Door de voorlichtingsposters 
wist zij dat dit niet toelaatbaar is en ook bij wie 
ze dat kon melden. Dat is geweldig toch?”
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FSP

Vanuit Nederland

Dit is in 2021 mogelijk gemaakt met de giften  
van Nederlandse donateurs.
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De kracht  
van een internationaal netwerk

VERSCHIL IN DE LEVENS VAN  

126.200
kinderen, jongeren en ouders

Families versterken 
Aantal kinderen, jongeren 
en ouders

Simba Familiezorg 
Aantal kinderen, ouders  
en gezinshuisouders

Familiegerichte zorg 
Aantal kinderen

Noodhulp 
Aantal kinderen, jongeren 
en ouders

Jeugdwerkgelegenheid 
Aantal jongeren

Totaal aantal  
deelnemers 

Impact in 2021, 
ten opzichte van 2020

Families versterken 
•  15 programma’s
•  18.800 kinderen, jongeren 

en ouders

Simba Familiezorg
•  7 gezinshuizen
•  25 kinderen
•  34 ouders en  

gezinshuisouders

Familiegerichte zorg
•  22 programma’s
•  3.200 kinderen

Jeugdwerkgelegenheid
•  4 programma’s
•  5.200 jongeren

Noodhulp
•  6 programma’s
•  99.000 mensen

Advocacy
•  12 landen waar wij  

ons bezighouden met 
(lokale) advocacy

   De landen waar we vanuit Nederland programma’s financieren.

SOS Kinderdorpen maakt deel uit van de wereldwijde federatie 
SOS Children’s Villages International, bestaande uit 118 member 
associations. Lokaal geleid werken we met ruim 39.700 toegewijde 
SOS collega’s en dragen zo gezamenlijk bij aan de internationale 
doelstellingen. Door onze krachten te bundelen en expertise te 
delen, zijn we in staat innovatieve en kwalitatieve projecten te 
ontwikkelen. Samen vormen we het grootste internationale 
netwerk ter wereld voor de begeleiding, zorg en bescherming 
van kinderen, jongeren en families.

3.200 5.200
59

18.800

2021 2021 2021 2021 2021* 2021

3.300
4.700

14

17.500

2020 2020 2020 2020 2020 2020

99.000
126.193

151.000
176.500
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IN 2021
ONZE IMPACT

VERSCHIL IN DE LEVENS VAN 

1.280.000
kinderen, jongeren en ouders

Families versterken 
•  620 programma’s
•  347.000 kinderen, jongeren en ouders
•  78.000 families

Familiegerichte zorg
• 1.394 programma’s*
• 7.200 families
• 65.600 kinderen

Onderwijs en jeugdwerkgelegenheid
•  610 programma’s**
•  198.600 kinderen, jongeren en volwassenen

Overige activiteiten
•  104 programma’s ***
•  55.800 kinderen, jongeren en volwassenen

Gezondheid
•  82 medische zorgprogramma’s
•  271.200 mensen

Noodhulp
•  35 programma’s
•  240.000 mensen

Advocacy
•  92 landen waarin we actief zijn

*    Kinderdorpen, pleegzorg, overige familiegerichte zorg 
programma’s

**    Kleuterschool, dagopvang, basis en middelbaar 
onderwijs, jeugdwerkgelegenheidprogramma’s en 
onderwijstrainingen voor volwassenen.

***  Dit omvat gemeenschapsvoorlichting en educatie over 
kinderrechten, ondersteuning bij integratie, vakantie
kampen en speelbussen.

Wereldwijd

Africa
Central African Republic
Chad
Cote d’Ivoire
Ethiopia
Gambia
Ghana
GuineaBissau
Kenya 
Mali
Mozambique
Nigeria
Somalia
Uganda
Zimbabwe

Asia & 
Oceania 
China
India
Indonesia
Syria

The Americas
Costa Rica 
Guatemala
Mexico

EUROPE
Netherlands
Germany
Romania
Russian Federation

* 6 noodhulpprogramma’s  
in 2021 versus 7 in 2020
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DE NOODZAAK  
VAN ONS WERK 

 E én op de tien kinderen wereldwijd groeit op zonder 
de zorg, bescherming en begeleiding die zij nodig 
hebben. Zonder iemand die ze bijstaat en in ze 

gelooft. Dit laat diepe sporen na, waardoor niet alleen hun 
kindertijd, maar ook hun toekomst op het spel staat. 

Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat wanneer deze 
zorg en bescherming voor kinderen ontbreekt, dat zij:

•  in hun fysieke, mentale en psychologische groei worden 
bedreigd;

•  moeilijker sociale en emotionele vaardigheden  
ontwikkelen;

•  meer kans hebben op gezondheidsproblemen;
•  een verhoogd risico lopen slachtoffer te worden van 

verwaarlozing, misbruik en uitbuiting;
•   vatbaarder zijn voor slechtere (arbeids) relaties, 

verslaving, angsten en depressie.

De kans is bovendien substantieel dat deze kinderen op 
hun beurt hun eigen kinderen verwaarlozen.

W ij geloven in de kracht van familie. Elk kind waar 
dan ook ter wereld, ongeacht achtergrond, 
geloof of cultuur, moet kunnen opgroeien in een 

liefdevolle, sterke familie en een veilige omgeving. Het is 
de kracht en de continuïteit van het dagelijks familieleven 
en de onvoorwaardelijke liefde, bescherming en zorg die 
de basis vormt voor de gezonde ontwikkeling van een 
kind, voor blijvende positieve verandering, voor een 
kansrijke toekomst. Want wat een kind leert, geeft het 
door.

Onze ambitie
Zorgen dat elk kind en elke jongere opgroeit in een sterke 
familie en met de relaties die ze nodig hebben om zich te 
ontwikkelen tot de beste versie van zichzelf.

Onze doelgroep
SOS Kinderdorpen zet zich in 137 landen en gebieden 
structureel in voor de meest kwetsbare groep kinderen  
en jongeren: zij die de ouderlijke zorg zijn verloren of het 
risico lopen deze te verliezen. 
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ONZE STRATEGIE

 G eleid door het VN Kinderrechtenverdrag en de  
VN Richtlijnen voor de Alternatieve Zorg van 
Kinderen, staat het belang van het kind in al onze 

programma’s altijd voorop. Door te luisteren en hun 
mening te respecteren, bieden we ze de steun die ze 
nodig hebben en betrekken we hen bovenal bij de 
beslissingen die hun leven, hun toekomst beïnvloeden. 

Met Nederlandse donaties, kennis en steun geven we 
vanuit Nederland invulling aan onze ambitie door:

•  families te versterken – kwetsbare families duurzaam 
helpen met de zorg en bescherming van hun kinderen. 
Zodat kinderen binnen hun eigen familie kunnen blijven 
opgroeien in veiligheid, met zelfrespect, kansen en liefde. 
Daarnaast versterken we de sociale netwerken en voor
zieningen, opdat alle kinderen in de gemeenschap de 
kans krijgen om zich te ontwikkelen, te groeien en leren in 
een positieve omgeving.

•  familiegerichte zorg te bieden – (tijdelijke) familie
gerichte opvang binnen een SOS familie of pleegfamilie 
voor kinderen die de ouderlijke zorg zijn verloren en voor 
kinderen voor wie het niet in hun belang is om (op dat 
moment) bij hun familie op te groeien. Broertjes en zusjes 
vangen we bij uithuisplaatsing samen op. 

•  de inzetbaarheid van jongeren te vergroten – met  
verschillende innovatieve jeugdwerkgelegenheids
programma’s bieden we jongeren die uit de zorg of 
kwetsbare families komen de kans om relevante, prakti
sche kennis en ervaring op te doen en te werken aan hun 
persoonlijke vaardigheden. Zo vergroten zij hun kansen 
op de arbeidsmarkt, op weg naar zelfredzaamheid. 

•  de zorg en bescherming van kinderen in nood – In 
crisissituaties zijn kinderen het meest kwetsbaar. Juist 
in nood heb je je familie nodig én moeten de rechten 
van kinderen overeind blijven staan. Onze humanitaire 
programma’s zijn gespecialiseerd in de zorg en bescher
ming van kinderen en het bij elkaar houden van families. 
Door onze sterke lokale organisatie en onze bestaande 
faciliteiten, zetten we noodhulp effectief in en kunnen 
we vervolgens helpen bij de wederopbouw. We zijn er 
immers en blijven er ook.

•  advocacy – samen met én voor kinderen en jongeren 
spreken we ons uit om hun rechten op lokaal, regionaal 
en (inter)nationaal niveau te beschermen. Onze activitei
ten zijn gericht op het veranderen van beleid en praktijk 
om de bestaande nationale kind en familiezorgstelsels 
te verbeteren. We zetten kinderen en jongeren in hun 
kracht en ondersteunen ze om zichzelf uit te spreken,  
te participeren: we geven ze een stem.

DE KRACHT 
VAN FAMILIE

SOS KINDERDORPEN
OVER



 A     ccountant Cynthia Agbeve (36) woont  
in het zuidoosten van Ghana. Op het  
moment dat zij het niet meer zag zitten, 

kwam SOS Kinderdorpen in haar leven. 

Cynthia: “Ik raakte zwanger toen ik 17 was, op de 
middelbare school zat en nog bij mijn oma woonde.  
Twee jaar nadat ik was bevallen, ben ik verhuisd 
naar Accra. In eerste instantie vertrok ik alleen 
richting hoofdstad en liet ik mijn baby bij mijn oma. 
Doordat haar financiële situatie verslechterde, ben 
ik teruggegaan om zelf voor mijn zoontje te zorgen. 
Via via kwam ik in contact met het familieverster
kende programma van SOS Kinderdorpen op 
het moment dat ik ten einde raad was. Ik maakte 
kennis met meneer Owusu van SOS Kinderdorpen 
die mij advies gaf. Ik sprak hem aan in het Engels 
omdat ik de lokale taal, Twi, niet vloeiend spreek. 
Hij zei: “Jij spreekt goed Engels en je bent jong, 
waarom ga je niet terug naar school?”  In totale 
verbazing vroeg ik hem wie dat dan zou gaan 
betalen en wie er dan voor mijn zoontje zou gaan 
zorgen. Hij antwoordde niet en vroeg mij om in 
ieder geval het aanmeldformulier in te vullen. Tot 
mijn vreugde werd ik opgenomen in het familie
versterkend programma. In mijn geval betekende 
dit dat SOS Kinderdorpen mijn opleidingskosten 
zou betalen en een appartement regelde. Ik kreeg 
een tweede kans! 

Een tijdje later, toen ook mijn zoon naar school 
moest, zorgde de organisatie ervoor dat ook 
hij naar school kon. Doordat ik zo intensief ben 
begeleid door de mensen van SOS Kinderdorpen, 
zie ik hen als mijn familie. Deze hechte band zorgt 
ervoor dat ik hen ook nooit zal teleurstellen. Nadat 
ik mijn bachelor had behaald, ben ik doorgegaan 
voor mijn master. Nu heb ik een diploma in accoun
tancy en financiën. Mijn droom is om te promove
ren en andere meisjes te inspireren en motiveren 
om door te leren.”

VAN TIENERMOEDER  
TOT ACCOUNTANT
 “Mijn droom is om te 
promoveren en andere 
meisjes te inspireren” 

Binnen de familieversterkende 
programma’s werken we op drie 
niveaus: het kind, het gezin en 
de gemeenschap. Als de eerste 
levensbehoeften van kinderen 
worden gegarandeerd (waaron
der voldoende voedsel en water, 
kleding) en basisvoorzieningen 
(zoals toegang tot onderwijs en 
medische zorg) worden verstrekt, 
als ouders/verzorgers worden ge
sterkt in hun opvoedende rol (door 
praktische en mentale ondersteu
ning) en ondersteund worden 
bij het verkrijgen van voldoende 
inkomsten (opzetten eigen bedrijf
je, training zodat ze een fatsoen
lijke baan kunnen vinden), én als 
de lokale gemeenschap wordt 
geactiveerd en in sociale vang
netten wordt geïnvesteerd, krijgen 
kwetsbare gezinnen (weer) de 
mogelijkheid om autonoom te 
worden, zodat het FSPprogram
ma voor hen overbodig wordt. 

Familieversterking in Ghana 
Zo zijn we ook actief in de 
gemeenschap Tafo in Asiakwa. 
Een gemeenschap van zo’n 
43.000 inwoners in het zuiden 
van Ghana. Meer dan de helft 
van de bewoners zijn kinderen, 
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waarvan veel leven zonder goede 
voeding, kleding, accommodatie, 
onderwijs of basiszorg. 21.5% van 
de kinderen tussen 7 en 14 jaar 
werkt om bij te dragen aan het 
familieinkomen en gaat daarom 
niet naar school.  
Daarnaast is er hoge jeugdwerk
loosheid, omdat er in 2017 een 
verbod op illegale mijnbouw is 
doorgevoerd. Kleinschalige,  
illegale mijnbouw zorgde voor
heen voor werkgelegenheid voor 
56% van de jongeren in Tafo.  
Veel jongeren zijn verhuisd naar 
steden, maar een groot deel is 
ook werkloos achtergebleven. 

Met het familieversterkende 
programma van SOS Kinder
dorpen in de gemeenschap Tafo 
in Asiakwa, wordt de capaciteit 
van 303 families versterkt, waarbij 
zorg wordt geboden aan 1.013 
kinderen. 122 jongeren worden 
gesteund in het vinden van werk 
of het oprichten van een eigen 
bedrijf, door het toegankelijk 
maken van trainingen, netwerk
bijeenkomsten en minikredieten. 
Tenslotte worden voorzieningen 
als watertoevoer, sanitair en  
hygiëne verbeterd.

EEN FAMILIEPLAN OP MAAT 
De redenen waarom families moeite hebben om hun kinderen  
te beschermen en goed voor ze te kunnen zorgen, verschillen  
per land, regio, gemeenschap en zelfs per familie.  
Onze familieversterkende programma’s (FSP’s) zijn dan ook op 
maat gemaakt. Door families en gemeenschappen te versterken, 
kunnen we de vicieuze cirkel van kwetsbaarheid doorbreken. FSP’s 
zijn ontworpen om een bemiddelende rol te spelen door zich te 
richten op gemeenschapsvorming en samenwerking met lokale 
organisaties, initiatieven en autoriteiten. Op die manier krijgen 
families die nu of in de toekomst steun nodig hebben, de hulp die ze 
op lange termijn nodig hebben, ingebed in hun eigen gemeenschap.

Bekijk hier de indrukwekkende 
video’s over de impact van 
familieversterking in Ghana.

FAMILIEVERSTERKING
ONZE PROGRAMMA’S INTERVIEW
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Tsjaad lijdt onder de geweldda
dige rebellen van Boko Haram, 
die vanuit Nigeria het land 
regelmatig binnenvallen en in 
het Tsjaadmeer hun toevlucht 
zoeken. Het meer is de afgelo

pen vijftig jaar voor meer dan 
negentig procent opgedroogd, 
wat leidt tot zowel grote droogte 
als regelmatige overstromingen, 
waardoor miljoenen mensen 
ontheemd zijn geraakt en hun 

middelen van bestaan zijn kwijt
geraakt. In 2021 werd het land 
bovendien in een grote politieke 
en sociale crisis gestort, doordat 
rebellen de hoofdstad N’Djamena 
probeerden in te nemen, waarbij 
ze de president vermoordden. 
Kwetsbare families lijden enorm 
onder stijgende voedselprijzen, 
scholen waren een deel van het 
jaar gesloten, en de mogelijkhe
den voor jongeren om een baan 
of een stage te vinden, zijn nage
noeg opgedroogd. SOS Kinder
dorpen Tsjaad ondersteunde in 
2021 ruim tweehonderd families 
met ongeveer 850 kinderen in 
zes wijken van N’Djamena.

STRUCTURELE STEUN 
AAN DE ALLERARMSTEN
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 H amidou uit Tsjaad is weduwe en 
moeder van acht kinderen, zes meisjes 
en twee jongens. Hamidou is enige 

kostwinner van de familie en kan voor steun 
niet op haar familie rekenen. “Lange tijd was 
de dagelijkse zorg voor de kinderen, de huur 
en elke dag eten op tafel hebben enorme  
uitdagingen. Het was dag in dag uit over
leven.” Het familieversterkend programma 
biedt verlichting. 

“Nadat mijn man was overleden, nam een 
vriend van me mij mee naar het SOS kinder
dorp in N’Djamena. Na met de mensen van 
SOS gepraat te hebben, kwam een team mij 
en mijn kinderen bezoeken. Enige tijd later 
hoorde ik dat we zouden worden opgenomen 
in het familieversterkend programma. Wat een 
geweldig nieuws! 

SOS Kinderdorpen bezoekt ons vaak. Vanuit 
het familieversterkende programma krijgen 
we ondersteuning op medisch gebied en de 
kinderen konden weer naar school. Ook kreeg 
ik voorlichting over het opvoeden en bescher
men van kinderen. In het verleden strafte en 
sloeg ik mijn kinderen als ze niet gehoorzaam 
waren. Dankzij de training van SOS Kinder
dorpen, praat ik veel meer met mijn kinderen. 
Er is veel meer harmonie en minder ruzie 
thuis. En dankzij deze trainingen ben ik ook 
veel beter in staat contact te maken met de 
mensen uit mijn dorp.”

FAMILIEVERSTERKING
ONZE PROGRAMMA’S

En toen sloeg het virus toe
Net als in alle kwetsbare landen in Afrika, 
sloeg ook in Tsjaad, het virus keihard toe. 
Hamidou: “De pandemie heeft ons gezin en 
de gemeenschap helemaal stilgelegd. Er was 
geen werk meer en ook de scholen sloten.  
Op een gegeven moment konden we niet eens 
meer naar buiten om eten te halen.

Het team van SOS Kinderdorpen is ons altijd 
blijven steunen. Zij zorgden voor mondkapjes, 
voor medische en psychosociale steun en 
voor thuisscholing van mijn kinderen. 

Gelukkig is er nu meer ruimte om naar  
buiten te gaan en boodschappen te doen.  
De situatie in de gemeenschap is nu gelukkig 
weer beter, er is minder angst en wantrouwen, 
maar economisch gaat het nog niet zo goed. 
Met hulp en begeleiding van SOS ga ik  
bekijken hoe ik mijn eigen bedrijf kan opzetten. 
Dit biedt me de kans om zelfstandig voor mijn 
kinderen te zorgen en hen de best mogelijke 
kansen in het leven te bieden.” 

INTERVIEW

VEEL MEER HARMONIE
EN MINDER RUZIE

 “Ik wil mijn kinderen 
de best mogelijke 
kansen in het leven 
bieden.”

Tsjaad is een van de armste landen ter wereld. Op de index van 
menselijke ontwikkeling staat het land op plaats 187, van 189 
landen en gebieden. Het gemiddelde inkomen per persoon is 
iets meer dan vijftig euro per maand (€630 per jaar) en naar 
schatting leven 43% van de mensen onder de armoedegrens. 

PROJECT 
Familieversterkend 
programma
N’Djamena, Tsjaad
Looptijd: sinds 2005



Met 9,9% ligt de HIV/Aids preva
lentie twee keer zo hoog dan het 
landelijk gemiddelde van 4,9%. 
Deze combinatie heeft ervoor 
gezorgd dat 10% van het totaal 
aantal kinderen de ouderlijke 
zorg zijn verloren. Dit komt neer 
op 43.000 kinderen. De toekomst 
van het merendeel van deze 
kinderen is onzeker. Uitbuiting 
door prostitutie, kinderhandel en 
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kinderarbeid liggen op de loer. Het 
aantal tienerzwangerschappen 
en verlaten kinderen ligt in Busia 
significant hoger dan in andere 
delen van Kenia. 
In het district Busia biedt SOS 
Kinderdorpen, dankzij de 
deel nemers van de Nationale 
Postcode Loterij, een familie
versterkend zorgprogramma voor 
tenminste 300 families en 1.200 

kwetsbare kinderen. Het partici
peren in gezamenlijke spaar en 
leengroepen wordt bemoedigd 
en activiteiten met betrekking 
tot groeps en gezinsinkomens 
worden ondersteund. SOS Kin
derdorpen zorgt ook dat er in de 
basisbehoeften van de kinde
ren wordt voorzien, waaronder 
educatie en psychosociale steun. 
Binnen het programma werken 
we samen met lokale organisa
ties, de gemeenschappen, de 
lokale en nationale autoriteiten en 
de overheid. Door deze contacten 
kunnen we een rol spelen in het 
respecteren van de rechten van 
het kind en het verbeteren van 
de bescherming van kinderen. 
Hiermee helpen we indirect ruim 
80.000 mensen in de regio. 

VERSTERKING  
VAN DE GEMEENSCHAP
Het landelijk gelegen Busia in Kenia heeft ongeveer 1 miljoen  
inwoners, van wie 66% onder de armoedegrens leeft. Deze 
families moeten alles op alles zetten om dagelijks te kunnen 
voorzien in hun basisbehoeften om te kunnen overleven. 

ZEKERHEID EN  
ZELFSTANDIGHEID 
Het effect van deze VSLA’s is 
groot. Een VSLA geeft vrouwen de 
mogelijkheid zelf standig te worden. 
Het leert ze goed met geld om te 
gaan, het geeft ze de mogelijkheid 
een bedrijfje op te starten en het 
geeft ze zekerheid, ook in mindere 
tijden. Verder is het daarnaast ook 
een sociaal netwerk waarin men 
elkaar helpt met andere zaken. 

FAMILIEVERSTERKING
ONZE PROGRAMMA’S INTERVIEW

 O ma Pamela (60) moet voor haar zeven kleinkin
deren zorgen omdat haar zoon is overleden en 
haar schoondochter er al een tijd geleden vandoor 

ging. Ook haar man is een aantal jaar geleden overleden. 
Met z’n allen woonden ze in een veel te klein hutje en 
kwam er bijna geen inkomen binnen. SOS Kinderdorpen 
besloot de familie op te nemen in het familieversterkend 
programma en stelde samen met de familie een familieont
wikkelplan op. Bepaald werd dat SOS het schoolgeld en 
de schooluniformen voor de kinderen van 12 en 13 die op 
de middelbare school zitten, betaalt. Omdat de woonsitu
atie onhoudbaar was, hebben de medewerkers van SOS 

Een VSLA is een groepje van 
1015 mensen (meestal vrouwen) 
dat gezamenlijk een minibank
systeem beheert. Samen bepalen 
ze wat iedere week de inleg is in 
de ‘bank’. Hier in de vorm van een 
kluis. Deze kluis wordt beheerd 
door de ‘treasurer’ de penning
meester. Zo wordt er door een 
ieder geld gespaard. Als een lid 
van de VSLA groep geld nodig 

heeft voor een investering of voor 
schoolgeld, een begrafenis of iets 
dergelijks, kan dat lid geld lenen 
uit de kluis om dat na een met 
elkaar afgesproken tijd weer met 
een beetje rente terug te leggen 
in de kluis. Tijdens dit proces 
krijgen de vrouwen ook allerlei 
basistrainingen. Hoe ga ik beter 
met mijn geld om? Hoe kan ik 
beter sparen? Hoe voed ik mijn 
kinderen op? Maar ook: hoe zet 
ik mijn eigen business op? Naast 
het opzetten van deze clubjes en 
de begeleiding ervan, helpt SOS 
deze dames ook met het opzet
ten van een persoonlijk onder
nemingsplan. Om tot een goed 
uitvoerbaar plan te komen, komen 
er vragen aan bod als: wat is voor 
jou haalbaar, hoe ziet de markt er 
in jouw omgeving uit en hoe kun je 
die effectief gaan bewerken?

Kinderdorpen er samen met Pamela voor gezorgd dat er 
een groter huis werd gebouwd. SOS betaalde de aanne
mer, een deel van het hout en het dak. Pamela betaalde 
een deel van het hout en deed zelf het metselwerk. SOS 
regelde de bedden. Pamela werd verder ook voorzien van 
zaden en mest, zodat ze groenten kon verbouwen op haar 
eigen land. Inmiddels verdient ze geld met de verkoop 
van groenten. Door deelname aan de Village Savings and 
Loaning Accociation (VSLA), kan ze geld lenen om nog 
meer groenten te kopen en te verkopen en is ze op termijn 
in staat om zelf voor haar familie te zorgen. 

DE ZORG VOOR
ZEVEN KLEINKINDEREN

GEZAMENLIJK SPAREN

PROJECT 
No Child Should 
Grow Up Alone,
Busia, Kenia
Looptijd: 2016  2021
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NBU is een vierjarig project 
om jeugdwerkgelegenheid en 
socioeconomische groei te 
stimuleren in Asokore Mampong, 
een gemeente van de stad Kuma
si, Ghana. Het project is opgezet 
door SOS Kinderdorpen Ghana in 
samenwerking met de gemeen

te. Het programma zorgt ervoor 
dat de jongeren over kennis en 
vaardigheden beschikken die 
aansluiten op de vraag vanuit 
de arbeidsmarkt of die nodig zijn 
om een winstgevend bedrijfje op 
te zetten. Maandelijks worden 
bovendien leerevenementen met 

SOCIO-ECONOMISCHE GROEI  
VAN EEN REGIO
De jeugdwerkeloosheid in de regio Asokore Mampong, ligt 
hoog. Veel jongeren zitten werkeloos thuis of hebben een 
baantje waarmee ze niet kunnen rondkomen. Om jongeren te 
ondersteunen is SOS Kinderdorpen het project No Business 
as Usual (NBU) gestart. 

Bekijk hier de video over
de impact van NBU in Ghana.

 D e Ghanese Misbahu Abdul Wahab 
nam deel aan jeugdwerkgelegenheids
programma van SOS Kinderdorpen, 

No Business as Usual (NBU). Hij voltooide het 
programma en startte een bedrijfje in het recy
clen van plastic afval. Afval dat hij ophaalt met 
speciaal daarvoor uitgeruste driewielers.   

Misbahu zag dat plastic afval de oorzaak was 
van wateroverlast doordat het plastic afvoeren 
en dakgoten verstopte en rivieren en meren 
deed overstromen. “Die verstopte afvoeren  
en al die overstromingen leiden tot stilstaand  
water dat weer zorgt voor ideale leef
omstandigheden voor waterbacteriën en 
ziektekiemen.” 

De gevaren van het verbranden  
van plastic afval
Ook zag hij dat het verkeerd verwerken van 
plastic afval zoals het verbranden ervan 
niet alleen slecht is voor de gezondheid van 
mensen, maar dat dat ook bijdraagt aan de 
klimaatverandering. In zijn zoektocht om het 
verschil te maken in het leven van mens en 
milieu en met de steun van het NBUproject 
richtte hij IRecycle op. Het bedrijfje dat plastic 
afval versnippert, wast en perst en in grote 
pakketten op transport zet naar Accra voor 
verdere verwerking. Zo gaat Misbahu niet 
alleen zorgvuldiger met het milieu om, ook 
zorgt hij ervoor dat steeds meer mensen uit 
zijn community werk hebben. 

Misbahu: “NBU heeft een cruciale rol gespeeld 
in mijn succesverhaal omdat het project me 
ondersteunde met verschillende opleidingen, 
waaronder financiële technieken. Momenteel 
heb ik elf werknemers en ga ik meer kwets
bare jongeren opleiden om mijn bedrijf verder 
uit te breiden. Samen met hen wil ik de missie 
en visie van mijn bedrijfje op zoveel mogelijk 
plekken uitdragen. We zijn al begonnen met 
een bewustwordingsproject op scholen dat 
gaat over het gebruik en de juiste verwerking 
van plastic. Dit zal ook worden uitgebreid naar 
andere gemeenschappen”. 

MISBAHU 
MAAKT HET 
VERSCHIL 
VOOR MENS 
EN MILIEU

JEUGDWERKGELEGENHEID
ONZE PROGRAMMA’S

inspirerende sprekers georga
niseerd, waar de jongeren ook 
kunnen netwerken. Daarnaast 
krijgen de deelnemers een coach 
toegewezen, die ze gedurende 
het traject begeleiden en kop
pelen aan bedrijven of werk
ervaringsstages opzetten.

INTERVIEW

 “No Business as Usual 
heeft een cruciale rol 
gespeeld in mijn 
succesverhaal”PROJECT 

No Business as Usual
Kumasi, Ghana
Looptijd: 2017 – 2021



 “Het hele 
proces is 
volledig  
de moeite 
waard 
geweest.”

Het is een gevestigd en volwas
sen programma voor jeugd
werkgelegenheid en onderne
merschap dat banen en kansen 
creëert voor jongeren tussen 
18 en 35 jaar in uitdagende en 
kwetsbare contexten. Partners 
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op zes locaties in Nigeria (3), Mali 
(1) en Somalië (2) worden in staat 
gesteld om kansen voor jongeren 
te creëren. Door samen te werken 
met jongeren, ‘business incuba
tion hubs’, werkgelegenheidsor
ganisaties, het bedrijfsleven en 

de overheid, worden de ambities 
en carrièredoelen van jongeren 
afgestemd op de behoeften en 
kansen op de arbeidsmarkt. Het 
stelt jongeren in staat om de stap 
van opleiding naar waardig werk 
te maken.

Dit project is de tweede fase van 
The Next Economy (20202023) 
Het vorige project liep succesvol 
van 2016 tot 2019 op dezelfde 
locaties. SOS Kinderdorpen 
Nederland leidt het huidige pro
gramma met partner Crosswise 
Works. Hierbij richten wij ons op 
de werkgelegenheidskant van 
het project en onze partner op het 
ondernemerschap.

DOOR TALENTONTWIKKELING 
VAN OPLEIDING NAAR BAAN

“Ik was al een paar jaar werkloos 
toen ik hoorde van The Next 
Economy. Via de trainingen die ik 
volgde lukt het mij om een stage 
te regelen bij het centrum voor 
kindzorg en ontwikkeling in Da
maturu, Nigeria. Mijn ervaring met 
TNE maakte de weg vrij voor mij 
om stage te lopen bij het Centre 
for Child Care and Human Deve

lopment. Het hele proces van het 
aanvragen van het programma 
tot de voltooiing ervan is volledig 
de moeite waard geweest. Ik heb 
inmiddels zoveel verschillende fa
cetten van het werken bij een ngo 
mogen zien en uitvoeren. Ik schrijf 
rapporten, houd me bezig met 
kwaliteitsborging en projectimple
mentatie. Ik heb gewerkt aan een 

kinderbeschermingsprogramma 
en onderwijsprojecten en ik  
coördineer wekelijkse en maan
delijkse informatiebijeenkomsten 
in de gemeenschap. Wat een 
ervaring! Ik had dit niet kunnen 
bereiken als The Next Economy 
niet in mijn leven was gekomen.”

JEUGDWERKGELEGENHEID
ONZE PROGRAMMA’S

 “De life skills 
trainingen 
hielpen me  
om een goede 
trainer te zijn.”

”Direct na de employability 
training – de training die je voor
bereidt op werken  van The Next 
Economy, kreeg Christiana een 
fulltime baan als life skills trainer 
bij Christian Women for Excellen
ce & Empowerment. Deze ngo 
runt een opvangcentrum voor 
slachtoffers van geweld tegen 
vrouwen en meisjes en geeft een 

breed scala aan psychosociale 
ondersteuning, juridische dien
sten en voorlichtingsprogram
ma’s. Christiana merkte op dat 
haar werk het resultaat was van 
de praktijkkennis en de theorie 
die ze had opgedaan via het Next 
Economyprogramma in Jos, 
Nigeria. Christiana: “De life skills 
trainingen hielpen me om een 

goede trainer te zijn. De training 
die me voorbereidde op alles 
waar je mee te maken krijgt als je 
je gaat begeven op de arbeids
markt, heeft mij zekerder van 
mezelf gemaakt. Zonder TNE had 
ik me niet zo goed kunnen voor
bereiden en had ik waarschijnlijk 
ook niet de kans gegrepen toen 
die zich aandiende.”

INTERVIEW

Jeugdwerkgelegenheidsprogramma van SOS Kinderdorpen,  
The Next Economy heeft als doel om de vicieuze cirkel van armoede 
te doorbreken door kwetsbare, maar gemotiveerde jongeren in 
staat te stellen hun talenten te ontwikkelen en ze te stimuleren 
hun eigen toekomstige banen te creëren, dan wel hen de juiste 
vaardigheden bij te brengen die aansluiten op de vraag uit de 
arbeidsmarkt, zodat ze meer kans maken op het bemachtigen en 
behouden van een fatsoenlijke baan.

PROJECT 
The Next Economy
Nigeria, Mali, Somalië
Looptijd: 2020 – 2023



 “We konden  
de afgelopen 
maanden 
eindelijk weer 
goed eten.”

Jarenlang heeft Ethiopië te kampen met meerdere zware  
crisissituaties. Het is in de afgelopen jaren geteisterd door een 
verwoestende sprinkhanenplaag, wijdverspreide overstromingen  
en stijgende voedselprijzen. Hiernaast zorgt het conflict in  
Tigray ervoor dat de inwoners van deze Noord-Ethiopische  
regio al maanden in angst en onveiligheid leven. Boven al deze  
noodtoestanden heeft ook de coronapandemie voor ongekend 
veel leed gezorgd. De gevolgen van corona zijn op allerlei  
terreinen zichtbaar, zoals de gezondheid van de bevolking,  
en de voedsel zekerheidssituatie in het hele land.
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De Dutch Relief Alliance (DRA) 
heeft in 2021 een acht maanden 
durende interventie in Ethiopië 
georganiseerd om hulp te bieden 
aan de getroffenen. De DRA is 
een samenwerkingsverband van 
veertien Nederlandse hulpor
ganisaties, gefinancierd door 
het ministerie van Buitenlandse 

le organisaties, instanties en 
overheden. Het hulpprogramma 
was gericht op de bewustwording 
rondom en preventie van corona 
en op ondersteuning in voedsel
zekerheid en inkomen.
 
Zo is vee geschonken aan de 
bevolking en subsidies verschaft 
voor het opstarten of onder
steunen van lokale projecten. 
Ook zijn zeep, waterfilters en 
hygiënekits uitgedeeld aan 
gezondheids centra en aan kwets
bare huis houdens. Uiteraard is 
ook aandacht geschonken aan 
geestelijke gezondheidszorg en 
is psychosociale steun gegeven. 
Ruim 276.000 mensen hebben 
dankzij deze activiteiten nood
zakelijke humanitaire onder
steuning gekregen.

NOODHULP VOOR FAMILIES IN 
KWETSBARE OMSTANDIGHEDEN

 V eehoudster Raho (41) 
kon na een zeer lang 
aanhoudende droogte 

haar land niet meer bewerken 
en haar vee niet meer voeden 
wat betekende dat zij uiteindelijk 
ook niet meer voor haar kinderen 
kon zorgen. Raho: “Een vijf jaar 
durende droogte doodde onze 
hele veestapel. Ik had 70 kamelen 
en 300 geiten. Alleen onze ezel 
overleefde. Gelukkig, want hij 
droeg mijn jongste kinderen toen 
we op zoek gingen naar een 
nieuw onderkomen. Dagenlang 
liepen we door de verzengende 
hitte op zoek naar een plek waar 
we ons konden vestigen. Eindelijk 
bereikten we dit zogenaamde 
‘ontheemdenkamp’ waar we nu al 
vijf jaar wonen. Toen ik geen werk 
kon vinden, ben ik boomtakken 
en schors gaan verzamelen in 

de bush 15 kilometer verderop. 
Ik laat dan de kinderen bij een 
familielid die ook in dit kamp 
woont – mijn man is vertrokken 
om een militaire opleiding te 
volgen.” Met de verkoop van het 
brandhout kocht Raho eten, maar 
het was vaak niet voldoende om 
in alle behoeften van haar gezin 
te voorzien. “Het deed mij pijn dat 
ik niet in staat was zelf goed voor 
mijn kinderen te zorgen.”

Raho was aan haar laatste 
restjes bloem begonnen toen de 
DRA in januari 2021 begon met 
voedseldistributie in het kamp. Ze 
behoorde tot de 39.300 mensen 
in ontheemdenkampen in de 
buitenwijken van de stad Gode, 
die hulp ontvingen. “We konden 
de afgelopen maanden einde
lijk weer goed eten”, zegt Raho 

zichtbaar tevreden. “Het leven 
van mijn kinderen is beter en ze 
zijn gelukkig,” zegt Raho met 
een lach. “Dat voel ik echt. Als 
kinderen genoeg te eten krijgen, 
kunnen ze weer groeien. Ze doen 
het beter op school en hebben 
ook weer energie om te spelen. 
Ze zijn weer blij.”

HUMANITAIRE HULP
ONZE PROGRAMMA’S INTERVIEW

VOEDSELHULP 
BRENGT VERLICHTING

Zaken. Door de krachten te bun
delen maken ze het verschil voor 
mensen in noodsituaties.
 
De Ethiopia Covid Joint Response 
(Covid JR) werd geleid door SOS 
Kinderdorpen, in samenwerking 
met Cordaid, CARE, Stichting 
Vluchteling, Tearfund en loka

PROJECT 
Ethiopia Covid Joint 
Response
Looptijd: september 
2020 – mei 2021



IN NEDERLAND
ONZE PROGRAMMA’S

Zo blijft na een uithuisplaatsing 
hereniging met de eigen ouders 
te vaak uit, ondanks dat terug
keer een breed onderschreven 
uitgangspunt is. Dit blijkt uit 
praktijkverhalen en uit onderzoek 
van o.a. kinderrechtenorganisatie 
Defence for Children en journa
listiek radioprogramma Argos. 
Hoeveel kinderen teruggaan naar 
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huis is niet bekend. Instellingen 
die kinderbeschermingsregelin
gen uitvoeren, maar ook het CBS 
en instanties als de Raad voor 
de Kinderbescherming, houden 
hierover geen gegevens bij.
Onze internationale program
ma’s, waarmee we ook actief 
zijn in 30 Europese landen, laten 
zien dat het anders kan. In alle 

SOSprogramma’s is het samen 
plaatsen van broertjes en zusjes 
en het versterken van families in 
kwetsbare situaties een belangrijk 
uitgangspunt. Deze expertise 
zetten we ook in de Nederlandse 
context in. 

SOS Kinderdorpen biedt Simba 
Familiezorg aan gezinnen in 
Nederland met een onveilige 
thuissituatie, waarbij broertjes en 
zusjes samen in een gezinshuis 
of pleeggezin verblijven als het 
thuis door problemen tijdelijk niet 
gaat. Een familiebegeleider werkt 
intensief samen met de ouders 
aan familieversterking, waardoor 
de kans toeneemt dat de kinderen 
veilig kunnen terugkeren naar 
huis. 

SAMEN OPGROEIEN  
IS EEN RECHT 

  R avi Debisarun is geboren 
in Den Haag. In zijn jeugd 
ging veel mis, waardoor hij 

grotendeels zonder zijn jonge
re zussen en broer opgroeide. 
Tegenwoordig werkt hij als 
ervaringsdeskundige bij Housing 
First for Youth en leidt hij erva
ringsdeskundigen op die jongeren 
begeleiden. Ravi woont samen en 
is vader van drie kinderen.

Als zesjarige werd Ravi Debisar
un (32) totaal onverwacht uithuis
geplaatst. Pas op zijn twaalfde 
kwam hij, na veel omzwervingen, 
echt thuis in een woongroep waar 
hij zichzelf leerde kennen. Tot 
die tijd had hij geprobeerd aan 
het wensbeeld van jeugdhulp te 
voldoen, wat hem tot zijn grote 
frustratie nooit lukte.

Waarom werden jij en je zusje 
uithuisgeplaatst?
‘Mijn moeder woonde in die tijd 
samen met mijn stiefvader, een 
harddrugsgebruiker’, vertelt Ravi. 
‘Mijn biologische vader ken ik 
niet. Er staan mij geen ruzie of 
vervelende dingen bij, anders dan 
dat mijn stiefvader op een dag 
ruzie kreeg met een buurvrouw. Ik 
schrok van zijn agressie en rende 
de straat op om hulp te zoeken. 
Voor ik het wist, zaten mijn zusjes 
en ik – twee kleuters en een baby 
– in een politieauto.

Vervolgens werden we bij een 
Nederlands stel in Zoetermeer 
ondergebracht en gingen we naar 
een andere basisschool. Nadat 
mijn moeder mijn stiefvader het 
huis uit had gezet, mocht mijn 
jongste zusje terug. Een half jaar 
later kwamen mijn oudste zus en 
ik weer thuis. Mijn moeder bleek 

toen zwanger van mijn broertje, 
van een andere man. Doordat 
hij niet hielp met de opvoeding 
werd het te zwaar voor mijn 
moeder en moesten mijn zusje 
en ik plotseling weg. We kwamen 
in een woongroep in Voorburg. 
Daarna volgden verschillende 
opvangplekken. De meeste tijd 
heb ik samen met mijn zusje in 
groepshuizen gewoond.’ 

Wat ging er mis in de opvang?
‘De begeleiders van onze eerste 
woongroepen zijn nooit eerlijk 
geweest. Ze zeiden steeds dat we 
snel terug naar huis zouden gaan. 
Maar dat gebeurde niet. Daarom 
zeg ik altijd: in Den Haag ben ik 
geboren, getogen en bedrogen.’

Wanneer zijn jij en je zusje 
gescheiden?
‘Omdat men dacht dat mijn 
zusje geen goede invloed op mij 
zou hebben, zijn we uit elkaar 
geplaatst. Dat hadden ze nooit 
mogen doen. Ik heb haar in drie 
jaar tijd maar drie keer gezien. 
Daardoor zijn we totaal uit elkaar 
gegroeid, terwijl we tot mijn  
dertiende samen waren. 
Met hulp van therapieën en 
behandelingen heeft ze haar 

trauma’s inmiddels grotendeels 
kunnen verwerken. Ze volgt nu 
een HBOopleiding tot sociaal 
werker.’

Wat kan beter?
‘Ik denk dat er beter gekeken en 
geluisterd moet worden naar het 
kind. Wat is er precies aan de 
hand, wat heeft dit kind nodig? 
Daar moet de opvangplek bij pas
sen. Nu is het andersom: kinderen 
moeten zich aanpassen aan de 
plek waar ze worden geplaatst 
en als dat niet werkt, moeten zij 
weer weg. Hoe vaker dat gebeurt, 
hoe meer ze het label “probleem
gedrag” krijgen.

Sommige gezinnen hebben hulp 
nodig. Dan moet je goed kijken 
naar wat er speelt: hoe kunnen we 
zorgen dat het gezin bij elkaar kan 
blijven? Als dat met een andere 
vorm van hulpverlening kan, dan 
moet die worden ingezet. Vaak 
kost dat tijd en moeite, en daar 
ontbreekt het meestal aan. Uit
huisplaatsing is dan makkelijker 
en sneller geregeld, met ingrijpen
de gevolgen. In een ideale wereld 
haal je niet het kind uit huis, maar 
breng je de hulpverlening naar 
binnen.’

INTERVIEWVAN PROBLEEMKIND TOT 
ERVARINGSDESKUNDIGE

 “Jeugdzorg had 
mij en mijn zusje 
nooit uit elkaar 
mogen halen.”

Scan de QR-code en
bekijk meer aangrijpende 
verhalen uit de praktijk

Ieder kind heeft het recht om op te groeien in een liefdevolle 
familie en een veilige omgeving. Hoewel Nederland een 
uitgebreide infrastructuur heeft voor jeugdhulp, is er nog een 
wereld te winnen voor kinderen zonder veilige thuissituatie. 
Simba Familiezorg, ons pilot programma in Nederland, richt 
zich hierbij op gezinnen.

Simba Familiezorg 
Nederland, looptijd 
2018 – 2022, wordt
mogelijk gemaakt 
dankzij de deel 
nemers van de 
Nationale Postcode 
Loterij
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KWALITEIT

In al onze projecten streven we naar hoogstaande kwalita
tieve activiteiten die het belang van het kind voorop stellen. 
Om zo op duurzame wijze een positieve verandering in 
het leven van kinderen, jongeren, families en binnen de 
gemeenschappen waarin we werken, te bewerkstelligen.  

•  Onze leidende kaders – we werken in lijn met het VN 
Kinderrechtenverdrag, de VN Richtlijnen voor de Alter
natieve Zorg voor Kinderen, de SOS Care Promise en de 
Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s).

•  Het kind centraal – door te luisteren en hun mening te 
respecteren, kunnen we kinderen en jongeren de steun 
bieden die ze nodig hebben en betrekken we hen bij het 
inrichten van hun eigen toekomst. 

•  De kracht van familie – een sterke, liefdevolle en veilige 
familie is ons uitgangspunt voor de gezonde groei en 
ontwikkeling van kinderen en jongeren.

•  De gemeenschap betrekken – de gemeenschappen 
waarin we actief zijn, worden nauw betrokken en zijn 
onderdeel van de oplossing, zodat zij in de toekomst zelf 
verantwoordelijkheid kunnen nemen.

•  Participatie – we leggen in onze projecten de nadruk 
op participatie en emancipatie van kinderen, jongeren, 
families en de lokale gemeenschap.

•  Lokaal geleid – binnen onze programma’s werken we 
met lokale, toegewijde SOS medewerkers. Zij hebben 
kennis van de lokale situatie en cultuur, kennen de  
kinderen en de families en zijn langdurig aanwezig.

•  Maatwerk – al onze programma’s zijn context specifiek 
en op maat gesneden. Zo kunnen we inspelen op de 
lokale problematiek, omstandigheden en de partijen met 
wie we samenwerken.

•  Samenwerking – we werken samen met met lokale, 
regionale en (inter)nationale overheden, organisaties en 
bedrijfspartners met het oog op duur zame impact en het 
veranderen van beleid en praktijk.  

•  Result Based Management – we werken resultaat
gericht, met heldere doelstellingen, slimme indicatoren  
en Result Based Management als basis.  

•  Lerende organisatie – we zorgen voor een continue 
evaluatie van onze programma’s, intern of uitgevoerd 
door onafhankelijke experts.  

Direct dragen we bij aan SDG’s 

Indirect dragen we bij aan SDG’s 

SOS Kinderdorpen is lid, partner van
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Scan de QR-code en
lees meer over ons beleid op
kindveiligheid en integriteit.

TRANSPARANTIE

Transparantie is voor ons een kwestie van respect  
tegenover alle relaties die ons ondersteunen. 

•  Fondsenwerving – we werven op een ethische, 
eerlijke en transparante wijze. Dit in lijn met de diverse 
codes opgesteld door de branchevereniging Direct  
Dialogue Marketing Association. 

•  Open en transparante rekeningen – we publiceren 
ieder jaar ons financieel verslag met Jaarrekening.  
Deze wordt grondig, zowel intern als extern door onze 
accountant BDO, gecontroleerd.

•  Goed bestuur – onze organisatie wordt bestuurd volgens 
de eisen die de Code voor Goed Bestuur stelt aan  
fondsenwervende organisaties.

•  Keurmerk – we zijn drager van het CBFkeurmerk de 
Erkenning.

•  Algemeen Nut Beogende Instelling – we voldoen aan 
de eisen die de Belastingdienst stelt aan goede doelen. 
Zo kun je als donateur en/of bedrijf doneren met belas
tingvoordeel en hoeven wij geen belasting te betalen over 
schenkingen en nalatenschappen.

•  Toezicht – de Raad van Toezicht houdt toezicht op het 
beleid en de algemene gang van zaken. De leden van  
de Raad van Toezicht zetten hun ervaring en kennis 
belangeloos in.

•  Salariëring – Onze medewerkers ontvangen een eerlijk 
loon, passend bij een goed doel en in lijn met de bench
mark van Goede Doelen Nederland.

INTEGRITEIT

De zorg en bescherming van kinderen is de essentie van 
ons werk. We stellen dan ook hoge eisen aan al onze  
activiteiten ten aanzien van kindveiligheid en integriteit.

•  Kracht – we vertrekken altijd vanuit een krachtig  
en positief kindbeeld.

•  Bescherming – het is onze plicht en belofte om de veilig
heid van kinderen te beschermen. We bouwen continu 
aan een klimaat waarin geweld tegen en misbruik van 
kinderen onwaarschijnlijk en onaanvaardbaar is. De Child 
protection policy: Child safety is everybody’s business is 
daarbij de basis van ons handelen.

•  Gedrag – de Code of Conduct is de gedragscode  
waaraan iedereen die zich inzet voor SOS Kinderdorpen, 
zich moet houden.

•  Personeel en partners ‒ we zijn zorgvuldig in het  
aannemen van personeel. Ook zijn we selectief in  
samenwerkingsverbanden met partners en sluiten  
we met al onze partners duidelijke contracten af.

•  Vertrouwen en verantwoordelijkheid – onze relaties 
vertrouwen ons hun gift toe, in geld of in natura. Wij 
nemen de verantwoordelijkheid om zoveel mogelijk van 

deze gelden, zo snel mogelijk te besteden aan de doel
stelling van onze organisatie, daarbij de rechtmatigheid 
van de besteding waarborgend.

•  Verantwoording bestedingen – binnen de federatie  
zijn diverse richtlijnen opgesteld waaraan iedere SOS 
organisatie zich dient te houden. Waaronder de Good 
Management and Accountability Quality Standards:  
de richtlijnen met betrekking tot planning, monitoring, 
verslaggeving en communicatie, antifraude en corruptie, 
en bescherming van gegevens en activa.

•  Privacy – ons privacy en cookie beleid is in lijn met de 
huidige wetgeving, waaronder de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG). 

KINDVEILIGHEID

Kindveiligheid is binnen SOS Kinderdorpen het hoogste 
goed. Gezien de omvang en aard van de zorg die wij  
bieden, aan een kwetsbare doelgroep, zijn wij ons zeer  
bewust van onze verantwoordelijkheid hierin. Kindveilig
heid staat centraal in ons dagelijks handelen; dit is een van 
de drie pijlers van de Strategy 2030 van de federatie.

Als lerende organisatie vindt SOS Kinderdorpen dat het 
altijd beter moet, want ieder incident is er een teveel. 
Daarom evalueren we doorlopend ons eigen beleid en 
procedures, maar vragen we ook externe partijen om 
deze kritisch tegen het licht te houden. In 2021 werden de 
conclusies van Independent Child Safeguarding Review 

gepubliceerd, het door onze eigen federatie geïnitieerde, 
onafhankelijke onderzoek naar vroegere incidenten op het 
gebied van kindveiligheid en integriteit. In deze historische 
zaken zijn procedures niet of onjuist gevolgd, er is onvol
doende actie ondernomen tegen daders en leidinggeven
den hebben niet geluisterd naar meldingen van kinderen  
of medewerkers. 

De afgelopen 15 jaar heeft SOS Kinderdorpen sterk 
geïnvesteerd in het verbeteren van ons beleid op kind
veiligheid. Enkele mijlpalen zijn de introductie van Child 
Protection Policy, een Gedragscode, een online meldpunt 
en het Child Safeguarding annual report dat jaarlijks wordt 
gepubliceerd. Onderzoeksorganisatie Keeping Children 
Safe heeft daarnaast aanbevelingen voor verdere ver
beteringen gegeven. Iets dat in de federatie – onder nieuw 
leiderschap van president Dereje Wordofa en CEO Ingrid 
Johanssen – voortvarend en met de hoogste prioriteit is  
opgepakt in een Child Safeguarding Action Plan. Onder 
meer een wereldwijd ombudsysteem, nieuwe meld
systemen en extra ondersteuning voor landen met een 
hoog risicoprofiel zijn in gang gezet. Een onafhankelijke, 
speciale commissie ziet toe op alle ontwikkelingen op het 
gebied van kindveiligheid en integriteit.

EN ERKENNINGEN
KADERS



 Afrika 77%
 Azië 6% 
 Europa 9%
 Amerika 8%

   Families versterken en familiegerichte zorg 51% 
 Jeugdwerkgelegenheid 1%
 Noodhulp 33%
 Onderwijs 2%
 Overig 1%

Besteding Nederlandse donaties  
naar werelddeel 

Bestedingen Nederlandse donaties 
naar type programma 

Besteed aan doelstelling 82%
Wervingskosten 15%
Kosten beheer en administratie 3%

Particulieren 62%
Bedrijven 5%
Loterij organisaties 5%
Subsidies van overheden 25%
Organisaties zonder winststreven 3%

€ 28,7 miljoen
Totale inkomsten

€ 29,8 miljoen  
Totale uitgaven

62%5%
5%

25%

3%

82%

15%
3%
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51%

1%

8%

77%

We hebben de financiële doelstellingen voor 2021 behaald, ondanks de beperkingen  
van de coronapandemie op onze fondsenwerving en communicatie.

13%
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 O nderdeel van familieversterking is 
ook het versterken van het bewust
zijn bij kinderen dat zij rechten en 

een stem hebben. Hoe ontzettend belangrijk 
dat is, beaamt Tyjani Mohammed, commu
nity manager in Tafo, in Ghana. “Voorheen 
kwamen verkrachtingen, misbruik en tiener
zwangerschappen vaak voor. Er moest 
worden ingegrepen. Via via kwamen we in 
contact met SOS Kinderdorpen. Het SOS 
familieversterkend programma heeft de 
gemeenschap geholpen met het opzetten 
van vijf lokale kinderrechtenclubs. Deze clubs 
die door de gemeente worden gefaciliteerd 
en worden georganiseerd door SOS, zijn 
ontzettend leerzaam voor kinderen. Tijdens 
deze kinderrechtenclubs wordt er niet alleen 
gesproken over kinderrechten, er worden ook 
onderwerpen aangesneden als seksualiteit, 
assertiviteit, genderbewustzijn, emancipatie 
en beroepskeuzes. Ook leert het de kinderen 
zich te uiten, voor zichzelf op te komen en te 
spreken in het openbaar. De impact van de 
clubs is geweldig: scholen met voorheen veel 
tienerzwangerschappen registreren er nu 
aanzienlijk minder. En ook heeft het de leer
prestaties van de kinderen sterk verbeterd.”

 “De impact van de 
kinderrechtenclubs 
is geweldig.”

KEN JE 
RECHTEN

FINANCIËLE CIJFERS
BELANGRIJKSTE



STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2021

bedragen in euro
werkelijk 

2021
Begroot 

2021
werkelijk 

2020

BATEN

Baten van particulieren 17.619.653 16.790.000 16.762.143 

Baten van bedrijven 1.551.854 1.250.000 1.129.935 

Baten van loterijorganisaties 1.353.372 1.360.000 1.354.208 

Baten van subsidies van overheden 7.103.653 8.000.000 9.546.956 

Baten van verbonden organisaties zonder winststreven    

Baten van andere organisaties zonder winststreven 1.022.180 1.300.000 830.065 

Som van de geworven baten 28.650.712 28.700.000 29.623.306 

LASTEN

Besteed aan doelstellingen

Directe hulp 21.562.795 20.663.463 21.988.316 

Voorlichting en bewustmaking 2.931.834 3.080.361 2.371.388 

Som besteed aan doelstellingen 24.494.629 23.743.824 24.359.704 

Wervingskosten 4.329.914 4.605.827 4.094.895 

Kosten beheer en administratie 971.700 1.139.701 1.027.485 

Som van de lasten 29.796.243 29.489.352 29.482.084 

Saldo voor financiële baten en lasten (1.145.531) (789.352) 141.223 

Saldo financiële baten en lasten 578.189  494.467 

RESULTAAT (567.342) (789.352) 635.689 

Resultaatbestemming:

Vrije reserve  694.482  446.357 

Bestemmingsreserve toekomstige dagelijkse kosten  130.000  1.328.661 

Continuïteitsreserve  (200.000)  100.000 

Bestemmingsreserve activa  (124.750)  (206.731) 

Bestemmingsfonds geoormerkte giften  (481.393)  (574.657) 

Bestemmingsfonds noodhulp Haïti 0  (57.181) 

Bestemmingsfonds SOS Simba familiehuis  (595.606)  (402.782) 

Bestemmingsfonds Doris Tuapante  9.925  2.023 

 (567.342)  635.689 

BALANS PER 31 DECEMBER 2021 (NA RESULTAATBESTEMMING)

bedragen in euro 31-12-2021 31-12-2020

ACTIVA

Vaste activa

Immateriële vaste activa 17.762 132.934 

Materiële vaste activa  75.486  85.064 

Financiële vaste activa 0 298.622 

Som der vaste activa 93.248  516.620 

Vlottende activa

Vorderingen en overlopende activa 1.332.791 1.777.186 

Liquide middelen 19.947.175 18.849.017 

Som der vlottende activa 21.279.966 20.626.202 

TOTAAL ACTIVA  21.373.214  21.142.822 

PASSIVA

Eigen vermogen

Vrij vermogen

Vrij vermogen  1.140.839 446.357 

Reserves

Continuïteitsreserve  4.500.000  4.700.000 

Bestemmingsreserves  7.876.248  7.870.998 

Fondsen

Bestemmingsfondsen  1.562.828  2.629.902 

Totaal eigen vermogen  15.079.915  15.647.257 

Langlopende schulden  
(met een looptijd van langer dan 1 jaar)

450.000 0

Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar)

Nog te betalen inzake SOS projecten

op korte termijn  4.157.037  4.613.284 

Vooruitontvangen schenkingen

Overige schulden en nog te betalen kosten  1.686.261 882.282 

Som der kortlopende schulden  5.843.299  5.495.566 

TOTAAL PASSIVA  21.373.214  21.142.822 
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Scan de QRcode 
voor het volledige
jaarverslag 2021

FINANCIËLE CIJFERS
BELANGRIJKSTE
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Voorzitter Raad van Toezicht Menno Antal
Leden Raad van Toezicht Philip van Verschuer, Mariëlle Bruning, Martijn van der Zee,  
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Steeds meer mensen nemen een goed  
doel op in hun erfenis. Omdat ze het  
belangrijk vinden dat er ook na hun over 
lijden wordt doorgewerkt aan hun idealen.  
Jurja Kammeijer (71) besloot SOS  
Kinderdorpen een mooie plek in haar  
testament te geven. “Na het overlijden  
van mijn partner heb ik dit vijf jaar voor me 
uitgeschoven, maar nu is het moment.” 

Hoe is de relatie met goede doelen ontstaan?
Jurja: “Mijn inmiddels overleden vrouw Joke en ik hebben 
altijd gezegd dat we graag kinderen en gezinnen willen 
steunen in gebieden waar het minder gaat dan hier.  
Wij hebben beiden nooit de behoefte gehad aan eigen  
kinderen. We zaten in het onderwijs dus hadden bijna 
iedere dag al een hok vol!” 

Hoe zijn jullie met SOS Kinderdorpen in  
aanraking gekomen?
“Het staat me bij dat we eind jaren zeventig ergens zagen 
dat jullie actief waren in ZuidAmerika. Dat jullie straatkin
deren in een familiesetting opvingen. Toen zeiden  
we tegen elkaar: ‘Wat heerlijk dat die moeders er zijn’.  
Vanaf dat moment zijn we SOS Kinderdorpen gaan  
steunen. Het gegeven dat ‘als er geen familie meer is,  
er een familie wordt gecreëerd’ vind ik geweldig. 

Samen met Joke besloot u later ook aan  
SOS Kinderdorpen na te laten. Hoe kwam u  
tot dat besluit? 
“Bijdragen aan veiligheid en geborgenheid van kinderen 
is wat wij in ons werk met heel ons hart gedaan hebben en 
wat ik ook na mijn dood wil blijven doen. Ik heb al veel van 
de wereld gezien en ga geen grote reizen meer maken.  
Ik heb ook geen familie die het geld hard nodig heeft.  
Dus blijft er genoeg over om na te laten. Toen ik las dat 
SOS ook kan optreden als executeur, heb ik contact met 
jullie opgenomen. Het is een fijne gedachte dat ik met het 
financiële stuk mijn familie niet hoef te belasten. Ik leef  
in de overtuiging dat geven en ontvangen hetzelfde is. 
Jullie zorgen ervoor dat ik zeker weet dat wat ik geef,  
goed terechtkomt. Namelijk bij de kinderen en  
families die het nodig hebben. Die wetenschap, 
dat is ook een geschenk voor mij.” 

 “Het is een 
geschenk om 
te weten dat 
mijn geld 
straks goed 
terechtkomt.”

Bedankt voor uw steun!

MEER WETEN OVER NALATEN? 
Op soskinderdorpen.nl/nalaten vindt u meer 
informatie en kunt u de brochure aanvragen.

INTERVIEW

Casa Catharina en  
Morelia Fonds 

Doris Tuapante Kinderfonds
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Impact Hub Bamako, Mali
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KRP Communications, Nigeria
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Kenya Institute of Business Training 

(KIBT) – Kenya
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SNV, GHANA
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UNCDF, Ghana
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Volg ons op 



SOS Kinderdorpen gelooft in de kracht van familie als sleutel tot een mooie 

toekomst. Helaas staat 1 op de 10 kinderen wereldwijd er grotendeels alleen 

voor. Daarom ondersteunen we kinderen in hun eigen familie of nemen ze op 

in een SOS familie zodat ze verzekerd zijn van aandacht, voeding en scholing. 

Want alleen met een sterke en liefdevolle familie hebben kinderen een kans.

Geef kinderen een toekomst, geef ze een sterke familie.

Ieder kind verdient  
de liefde van een familie.

De kracht van familie
soskinderdorpen.nl

HELP MEE


