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Project info

De missie van SOS Kinderdorpen
Een familie is de beste plaats voor een kind om op te groeien. Toch zijn er 40 miljoen kinderen in de wereld die er helemaal alleen voor staan. Voor die kinderen wil SOS Kinderdorpen er zijn. SOS
Kinderdorpen is een internationale organisatie, opgericht in 1949 en actief in 133 landen, die zich al meer dan 60 jaar inzet voor het welzijn van kinderen die hun ouders hebben verloren of die
dreigen deze in de nabije toekomst te verliezen. SOS Kinderdorpen werkt onafhankelijk en is zowel politiek als religieus neutraal.

Wat doet SOS Kinderdorpen?
De SOS Kinderdorpen: kinderen die er alleen voor staan, vinden een nieuwe thuis in een kinderdorp bij een SOS familie. Zo'n kinderdorp is het beste te vergelijken vergelijken met een sociale
wijk in belgië. Elk kinderdorp bestaat meestal uit een tiental familiehuizen. In elk huis zorgt een SOS moeder voor 5 tot 10 kinderen. Biologische broers en zussen wonen samen in hetzelfde
gezin. De kinderen gaan allemaal naar school in de buurt. Het kinderdorp maakt integraal deel uit van zijn omgeving en vaak start SOS van daaruit ook andere projecten die de hele
gemeenschap ten goede komen.
De SOS Familieversterkende programma's: soms hebben kinderen wel nog familie maar raakt die familie (al dan niet tijdelijk) in de problemen. SOS wil de kinderen, die vaak het eerste
slachtoffer zijn, bij hun familie houden door steun te bieden op vlakken waar die families nog weerbaar kunnen zijn.
De SOS Scholen: kwaliteitsvol onderwijs helpt kinderen de nodige vaardigheden te ontwikkelen om later een beroep uit te oefenen en actief deel te nemen aan het leven in de gemeenschap.
SOS probeert ervoor te zorgen dat alle kinderen in de gemeenschap waarin SOS werkt naar school (kleuter, lager en middelbaar) kunnen gaan, en daarna eventueel ook nog een voortgezette
opleiding of een hogere studie kunnen volgen.
SOS Medische Centra: toegang tot medische basiszorgen is essentieel, zeker voor kwetsbare kinderen. SOS zorgt ervoor dat iedereen uit de kinderdorpen naar de dokter kan als hij of zij ziek
is. Verder helpt SOS ook de kwetsbare families uit onze familieversterkende programma's om toegang te krijgen tot gezondheidszorgen, bijvoorbeeld door hen te laten aansluiten bij een
lokale ziekenkas. Zo kunnen ook zij verzorgd worden wanneer het nodig is.
Noodhulpprogramma's: noodhulp verlenen is niet de eerste prioriteit van SOS. Maar dankzij een sterke lokale aanwezigheid (in 133 landen) kan SOS snel en efficiënt noodhulp mee
organiseren, vaak in samenwerking met andere hulporganisaties. In noodsituaties focust SOS op het opvangen van en zorgen voor kinderen. Ook hier zijn het de lokale mensen die de
noodhulp coördineren. De fondsen voor de noodhulpacties worden meestal ingezameld door de SOS organisaties uit Europa en Noord-Amerika.

Voorbeelden van projecten
In België
SOS Kinderdorp Chantevent: het SOS kinderdorp Chantevent vangt op lange termijn een 40-tal kinderen in problematische
opvoedingssituaties op in een kleinschalige en familiale omgeving. Er zijn zo'n 7 'SOS-gezinnen', elk met een SOS-moeder aan het hoofd, die
totaal aan een 43-tal kinderen en nieuwe thuis bieden.
SOS Jongerenhuis 'l'Olivier' (Hollogne): na hun 18e kunnen jongeren (voor wie nog extra begeleiding nodig is) terecht in l'Olivier. 4 jongeren
wonen er elk in een studio, en worden begeleid door een opvoeder die hen helpt met het uitbouwen van een toekomstproject en met de
praktische kant van het leven (administratie, sociale wetgeving...)
Het Simbahuis (Liedekerke):biedt tijdelijke opvang aan kinderen in een moeilijke gezinssituatie. De kinderen kunnen er op adem komen en
worden individueel en samen met hun ouders begeleid. Samen wordt er naar oplossingen gezocht om de situatie positief te veranderen en de
relaties binnen het gezin duurzaam te herstellen. Zodat het gezin zo snel mogelijk weer samen verder kan.
Opvanghuis Hejmo (Kraainem): door de vluchtelingencrisis kwamen in 2015 meer dan 5.000 niet-begeleide minderjarige vluchtelingen in België
toe. Daarom startte SOS Kinderdorpen het kleinschalige, familiale opvanghuis ‘Hejmo’. Negen kinderen en jongeren tussen acht en achttien
jaar vinden er een warme thuis in een kleine leefgroep. Met voldoende aandacht voor ieder kind en kleurrijke gepersonaliseerde woon- en
slaapruimtes. Zodat de kinderen zich écht thuis kunnen voelen.

In het buitenland

In Poã, Brazilië: sportief microproject
In Les Cayes, Haïti: lagere school
In Syrië, Tartous: twee SOS Kinderdorpen

In Kinshasa, DR Congo: SOS Kinderdorp, medisch centrum, scholen (kleuterschool en primaire school) en familieversterkend programma
In Bukavu, DR Congo: SOS Familieversterkend programma
In Kara, Togo: SOS Moeder- en Kind Hospitaal en medical supply chain
In Dapaong, Togo: SOS Familieversterkend programma
In Gitega, Burundi: SOS Medisch centrum en Familieversterkend programma
In Agadir, Marokko: SOS Kinderdorp
In Kigali, Rwanda: SOS Technische school
In Fatick, Senegal: SOS Familieversterkend programma
In Bissau, Guinee-Bissau: SOS Technische school
In Hyderabad, India: SOS Kinderdorp

Hoe kan jij SOS Kinderdorpen helpen?
Financiële steun
SOS is voor alle projecten continu op zoek naar financiële middelen. Meer informatie over de projecten vind je op http://www.sos-kinderdorpen.be/projecten.
Dringende financiële steun is nodig voor
het Simbahuis: dat wordt voor een groot deel gefinancierd met private fondsen.
het SOS Kinderdorp Chantevent: wordt gefinancierd uit middelen afkomstig via fondsenwerving.
de projecten in DR Congo en het familieversterkend programma in Dapaong (Togo), gezien ook deze niet ondersteund worden dmv publieke fondsen.

Vrijwilligers in België
administratie/secretariaat
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logistieke hulp (campagnes, evenementen)
animatie, informatie, sensibilsering
karweitjes, onderhoud
boekhouding
fondsenwerving
vertalingen: NL-FR/EN-FR/EN-NL
vervoer/mobilitieit van personen in nood
andere: een vrijwillige kok voor het Simbahuis

Vrijwilligers in het buitenland
SOS werkt niet met vrijwilligers in het buitenland, aangezien alle projecten er door lokale mensen gerund worden. In uitzonderlijke gevallen is vrijwilligerswerk in het buitenland wel mogelijk.
Als het voor een langere periode (minimum 3 maanden) is en indien de kandidaat door zijn/haar opleiding een speciﬁeke meerwaarde kan betekenen voor een bepaald project. Voor meer info
contacteer Marie op 02-538.57.38 of via marie.wuestenberghs@sos-kinderdorpen.be.

Materiaal
informatica/burotica
speelgoed/knutselmateriaal
werkgereedschap
kinderverzorging
didactisch- en schoolmateriaal
meubilair/elektro-huishoudtoestellen
kledij/huishoudlinnen

Algemene info
Raad van bestuur

Bruno van Lierde (voorzitter), Piet Dejonghe en Aernout van der Mersch (vicevoorzitters), Johan
Cottenie, Filiep Deforche, Yvan de Launoit, Alain Goldschmidt, Paul Leyman, Jean-Pierre
Marchant, Filip Tanghe, Evelyne Titeca.

Dagelijkse leiding

Hilde Boeykens (managing director)

Opgericht in

1963

Gemiddeld aantal werknemers in voltijdse equivalenten (VTE)

80

Aantal vrijwilligers

35

Commentaar over vrijwilligers/medewerkers/bestuurders

De bestuurders worden niet vergoed

Rekeningnummer(s)

BE80 3100 1447 1577 projecten/projets België/Belgique - BE17 3100 4034 5521 projecten/projets
buitenland/étrangeruitenland - met vermelding ‘via donorinfo.be’

Fiscaal attest

Wordt uitgereikt voor giften die, binnen het kalenderjaar, een gecumuleerd bedrag van 40 €
bereiken

Nieuwsbrief

Trimestrieel magazine 'Village' plus maandelijkse e-news
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Financiële info

2016
Audit info : Deze cijfers zijn afgeleid van de jaarrekening die door Joiris-Rousseaux, bedrijfsrevisoren IBR-IRE, werd gecontroleerd.

Kosten 2016

Opbrengsten 2016

Totaal = 9.518.399 € (100%)

Totaal = 9.286.885 € (100%)

Projecten, activiteiten excl. bezoldigingen60/61

3.960.532 €

Fondsenwervingskosten excl. bezoldigingen60/61

834.901 €
60/61

Informatie, sensibilisering en educatie excl. bezoldigingen
Algemene kosten excl. bezoldigingen61
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen62
Afschrijvingen en waardeverminderingen630/634
Voorzieningen voor risico's en kosten635/638
Andere bedrijfskosten, belastingen64/67
Financiële kosten65
Uitzonderlijke kosten66

Totaal kosten 2016

0€

Particuliere giften en bedrijfsmecenaat 73

4.771.775 €

Legaten73

594.309 €
73

Lidmaatschapsbijdragen

0€

272.771 €

Opbrengsten uit activiteiten, sponsoring of evenementen70

0€

4.293.936 €

Opbrengsten uit dienstverleningen aan de begunstigden70

0€

138.073 €

Overheidssubsidies73

0€

Tombola 70

0€

Andere bedrijfsopbrengsten74

18.186 €
0€

9.518.399 €

3.895.543 €
0€
23.914 €

Financiële opbrengsten75

1.344 €

Uitzonderlijke opbrengsten76

Totaal opbrengsten 2016

0€

9.286.885 €

Saldo van het boekjaar : -231.514 €

Activa 2016

Passiva 2016

Vaste activa 20/28

1.526.040 €

Eigen vermogen10/15

2.950.369 €

Vlottende activa 29/58

3.414.065 €

Schulden en voorzieningen16/49

1.989.736 €

Totaal activa 2016

4.940.105 €

Totaal passiva 2016

4.940.105 €

Het beschikbare bedrag op 31/12/2016 bedraagt 1.424.329 €. Het beschikbare bedrag wordt gedefinieerd als het verschil tussen de vlottende activa en de som van de schulden en voorzieningen.

Opmerkingen

Fondsenwervingskosten: een deel van de fondsenwerving gebeurt via een extern bedrijf. Wilt u liever niet dat uw gegevens worden gedeeld met andere verenigingen? Informeer je bij de
organisatie over de manier waar ze met persoonsgegevens omgaat. Laat indien nodig schriftelijk weten dat je niet wilt dat je gegevens worden gedeeld met derden.
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2015
Audit info : Deze cijfers zijn afgeleid van de jaarrekening die door Joiris, Rousseaux & Co, bedrijfsrevisoren IBR-IRE, werd gecontroleerd.

Kosten 2015

Opbrengsten 2015

Totaal = 9.073.466 € (100%)

Totaal = 9.691.201 € (100%)

Projecten, activiteiten excl. bezoldigingen60/61

3.830.602 €

Particuliere giften en bedrijfsmecenaat 73

5.122.544 €

Fondsenwervingskosten excl. bezoldigingen60/61

1.003.450 €

Legaten73

1.254.448 €

Informatie, sensibilisering en educatie excl. bezoldigingen60/61
Algemene kosten excl. bezoldigingen61
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen62
Afschrijvingen en waardeverminderingen630/634

Lidmaatschapsbijdragen73

0€

172.514 €

Opbrengsten uit activiteiten, sponsoring of evenementen70

0€

3.902.976 €

Opbrengsten uit dienstverleningen aan de begunstigden70

0€

0€

132.694 €

Overheidssubsidies73

Voorzieningen voor risico's en kosten635/638

0€

Tombola 70

Andere bedrijfskosten, belastingen64/67

0€

Andere bedrijfsopbrengsten74

Financiële kosten65
Uitzonderlijke kosten66

Totaal kosten 2015

31.230 €
0€

9.073.466 €

Financiële opbrengsten75
Uitzonderlijke opbrengsten76

Totaal opbrengsten 2015

3.232.854 €
0€
81.335 €
20 €
0€

9.691.201 €

Saldo van het boekjaar : 617.735 €

Activa 2015

Passiva 2015

Vaste activa 20/28

1.614.570 €

Eigen vermogen10/15

3.181.882 €

Vlottende activa 29/58

3.697.900 €

Schulden en voorzieningen16/49

2.130.588 €

Totaal activa 2015

5.312.470 €

Totaal passiva 2015

5.312.470 €

Het beschikbare bedrag op 31/12/2015 bedraagt 1.567.312 €. Het beschikbare bedrag wordt gedefinieerd als het verschil tussen de vlottende activa en de som van de schulden en voorzieningen.
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2014
Audit info : Deze cijfers zijn afgeleid van de jaarrekening die door Joiris, Rousseaux & Co, bedrijfsrevisoren IBR-IRE, werd gecontroleerd.

Kosten 2014

Opbrengsten 2014

Totaal = 8.887.481 € (100%)

Totaal = 9.407.638 € (100%)

Projecten, activiteiten excl. bezoldigingen60/61
Fondsenwervingskosten excl. bezoldigingen60/61
Informatie, sensibilisering en educatie excl. bezoldigingen60/61
Algemene kosten excl. bezoldigingen61
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen62
Afschrijvingen en waardeverminderingen630/634

3.593.222 €
1.158.551 €

Particuliere giften en bedrijfsmecenaat 73

4.522.604 €

Legaten73

1.663.398 €

Lidmaatschapsbijdragen73

0€

201.555 €

Opbrengsten uit activiteiten, sponsoring of evenementen70

0€

3.790.289 €

Opbrengsten uit dienstverleningen aan de begunstigden70

0€

0€

128.689 €

Overheidssubsidies73

3.220.612 €

Voorzieningen voor risico's en kosten635/638

0€

Tombola 70

Andere bedrijfskosten, belastingen64/67

0€

Andere bedrijfsopbrengsten74

674 €

Financiële opbrengsten75

350 €

Financiële kosten65
Uitzonderlijke kosten66

Totaal kosten 2014

15.175 €
0€

8.887.481 €

Uitzonderlijke opbrengsten76

Totaal opbrengsten 2014

0€

0€

9.407.638 €

Saldo van het boekjaar : 520.157 €

Activa 2014

Passiva 2014

Vaste activa 20/28

1.811.113 €

Eigen vermogen10/15

Vlottende activa 29/58

2.527.136 €

Schulden en voorzieningen16/49

Totaal activa 2014

4.338.249 €

Totaal passiva 2014

2.566.465 €
1.771.784 €

4.338.249 €

Het beschikbare bedrag op 31/12/2014 bedraagt 755.352 €. Het beschikbare bedrag wordt gedefinieerd als het verschil tussen de vlottende activa en de som van de schulden en voorzieningen.
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2013
Audit info : Deze cijfers zijn afgeleid van de jaarrekening die door Joiris-Rousseaux, bedrijfsrevisoren IBR-IRE, werd gecontroleerd.

Kosten 2013

Opbrengsten 2013

Totaal = 8.613.968 € (100%)

Totaal = 8.856.934 € (100%)

Projecten, activiteiten excl. bezoldigingen60/61

3.669.927 €

Particuliere giften en bedrijfsmecenaat 73

4.411.604 €

Fondsenwervingskosten excl. bezoldigingen60/61

1.005.158 €

Legaten73

1.414.294 €

Informatie, sensibilisering en educatie excl. bezoldigingen60/61
Algemene kosten excl. bezoldigingen61
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen62
Afschrijvingen en waardeverminderingen630/634

Lidmaatschapsbijdragen73

0€

175.782 €

Opbrengsten uit activiteiten, sponsoring of evenementen70

0€

3.626.165 €

Opbrengsten uit dienstverleningen aan de begunstigden70

0€

0€

120.942 €

Overheidssubsidies73

2.977.717 €

Voorzieningen voor risico's en kosten635/638

0€

Tombola 70

Andere bedrijfskosten, belastingen64/67

0€

Andere bedrijfsopbrengsten74

51.211 €

Financiële opbrengsten75

2.108 €

Financiële kosten65
Uitzonderlijke kosten66

Totaal kosten 2013

15.994 €
0€

8.613.968 €

Uitzonderlijke opbrengsten76

Totaal opbrengsten 2013

0€

0€

8.856.934 €

Saldo van het boekjaar : 242.966 €

Activa 2013

Passiva 2013

Vaste activa 20/28

1.605.920 €

Eigen vermogen10/15

Vlottende activa 29/58

1.985.655 €

Schulden en voorzieningen16/49

Totaal activa 2013

3.591.575 €

Totaal passiva 2013

2.048.624 €
1.542.951 €

3.591.575 €

Het beschikbare bedrag op 31/12/2013 bedraagt 442.704 €. Het beschikbare bedrag wordt gedefinieerd als het verschil tussen de vlottende activa en de som van de schulden en voorzieningen.

Fiche door Donorinfo opgemaakt – laatste wijziging : 07/05/2019

SOS Kinderdorpen
Gachardstraat 88
1050 Brussel
Tel.: 0032 (2) 538 57 38
E-mail: info@sos-kinderdorpen.be
Web: http://www.sos-kinderdorpen.be

2012
Audit info : Deze cijfers zijn afgeleid van de jaarrekening die door Joiris-Rousseaux, bedrijfsrevisoren, werd gecontroleerd.

Kosten 2012

Opbrengsten 2012

Totaal = 8.013.143 € (100%)

Totaal = 8.032.826 € (100%)

Projecten, activiteiten excl. bezoldigingen60/61
Fondsenwervingskosten excl. bezoldigingen60/61
Informatie, sensibilisering en educatie excl. bezoldigingen60/61
Algemene kosten excl. bezoldigingen61

3.525.459 €
961.568 €
0€
215.045 €

62

Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen

3.290.632 €

Particuliere giften en bedrijfsmecenaat 73

4.231.342 €

Legaten73

817.767 €

Lidmaatschapsbijdragen73

0€

Opbrengsten uit activiteiten, sponsoring of evenementen70

0€

70

0€

Opbrengsten uit dienstverleningen aan de begunstigden

Afschrijvingen en waardeverminderingen630/634

0€

Overheidssubsidies73

Voorzieningen voor risico's en kosten635/638

0€

Tombola 70

Andere bedrijfskosten, belastingen64/67

0€

Andere bedrijfsopbrengsten74

119.779 €

Financiële opbrengsten75

22.835 €

Financiële kosten65

20.439 €
66

Uitzonderlijke kosten

Totaal kosten 2012

0€

8.013.143 €

2.841.103 €
0€

76

0€

Uitzonderlijke opbrengsten

Totaal opbrengsten 2012

8.032.826 €

Saldo van het boekjaar : 19.683 €

Activa 2012
Vaste activa 20/28

Passiva 2012
1.093.331 €

Eigen vermogen10/15

1.830.548 €

Vlottende activa 29/58

2.388.091 €

Schulden en voorzieningen16/49

1.650.874 €

Totaal activa 2012

3.481.422 €

Totaal passiva 2012

3.481.422 €

Het beschikbare bedrag op 31/12/2012 bedraagt 737.217 €. Het beschikbare bedrag wordt gedefinieerd als het verschil tussen de vlottende activa en de som van de schulden en voorzieningen.

Opmerkingen

1. De cijfers betreffen de geconsolideerde rekeningen van de twee vzw's 'SOS Kinderdorpen helpt de Wereld vzw/SOS Kinderdorpen België vzw'.<br> 2. Bezoldigingen: 2.544.081 € van de
bezoldigingen dient voor de projecten, 130.000 € is fondsenwerving en 616.552 € voor algemene kosten.
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