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Leen Gysen, Voorzitter

Régine Debrabandere, Directeur

Beste vrienden van Plan International België,
Welke gebeurtenissen van 2018 zullen ons bijblijven?
Misschien wel dit: het doorbreken van de stilte die jarenlang heerste over discriminatie van en geweld
tegen meisjes en vrouwen. Op het web, in de klas, in bedrijven, in kleine dorpen en grote steden…
Ze waren met velen, de meisjes en vrouwen die zonder taboes durfden getuigen over de aanvallen
op hun integriteit. Nu een aantal wereldleiders angst aanwakkeren bij de grote massa en ze het liefst
terugwillen naar een achterhaald rollenpatroon, vergt het moed en doorzetting om te strijden voor
kinderrechten en meisjesrechten.
Gelijkheid is er nog niet, nog lang niet.
Los van leeftijd, afkomst of sociale klasse, engageren meisjes en vrouwen zich wereldwijd om gelijkheid te verkrijgen. Ze nodigen jongens en mannen uit om zij aan zij dat doel te bereiken. Dit jaar
hernieuwen we de belofte om vooruitgang te boeken voor kinderrechten en gelijkheid voor
meisjes, hier en elders, ook in noodsituaties en bij natuurrampen. We bedanken iedereen die ons
het voorbije jaar steunde en zo mee zorgde voor waardigheid en gelijkheid voor de meest kwetsbaren.
Dit jaarrapport geeft een overzicht van de activiteiten, inkomsten en uitgaven van Plan International
België van 1 juli 2017 tot 30 juni 2018. U ontdekt er hoe Djamila in Niger strijdt tegen tienerzwangerschappen en kindhuwelijken, hoe Sabina in haar dorp in Bolivia de allerjongsten, zowel meisjes
als jongens, een goede start bezorgt en hoe jonge kinderen in Oeganda gered werden van ernstige
ondervoeding. En dat dit alleen mogelijk is dankzij uw bijdrage als Plan Ouder of schenker, en in
samenwerking met onze lokale partners en collega’s.
We zijn trots om te zien hoe kinderen en jongeren – zowel meisjes als jongens – hun dagelijkse leven
veranderen. En ook u heeft alle redenen om daar trots op te zijn.
Laat ons samen met hen volop blijven gaan voor een toekomst waarin iedereen dezelfde kansen krijgt
om zich te ontwikkelen, ver weg van stereotypen of seksistische vooroordelen.
We bedanken u van harte voor de onmisbare steun en wensen u een optimistisch, authentiek
en solidair 2019.
Régine Debrabandere
Directeur Plan International België
Leen Gysen
Voorzitter Plan International België
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Videotechnieken brengen mentaliteitsverandering in Niger

Wanneer meisjes zichzelf
emanciperen en sociale
verandering brengen
“

Het werk dat we doen is een werk van transformatie. Verandering in hoe gezinnen
en samenlevingen de positie en toekomst van meisjes zien. Meisjes zijn, ook als
ze niet of nauwelijks naar school gingen, in staat om op korte tijd enorm veel te
leren

”

Dit vertelt Ramatou Kane, verantwoordelijke voor het Weyborey Ma Farhan-project in Niger. Dat onderwijs en opleidingen cruciaal zijn in het voorkomen van ongewenste tienerzwangerschappen of kindhuwelijken, overtuigt haar nog meer om die fenomenen – die vandaag driekwart van de meisjes treffen
– omlaag te halen. De sleutel is de sociale normen die ze in stand houden om te buigen.

Samen filmen, evalueren, nadenken en …
verandering creëren
In mei 2018 deed Ramatou een beroep op de expertise van de organisatie
Visual Exchange om 12 jonge vrouwen uit Dosso de kans te geven om het
effect van het Weyborey Ma Farhan-project in hun dorpen te evalueren.
Dankzij participatieve videotechnieken maakten deze meisjes kennis met de
camera en microfoon, interviewden ze elkaar en legden ze hun ideeën en
hun noden uit. Daarna gingen ze er in de dorpen op uit om te ontdekken
welke mentaliteitsveranderingen er nodig zijn. Een innovatieve benadering
van emancipatie, die de sociale dialoog bevordert en de machtsverhoudingen
tussen generaties en tussen geslachten in beweging zet.
Ramatou, verantwoordelijke
voor het Weyborey Ma
Farhan-project.

De inzet is hoog, legt Ramatou uit: “bij dit project
hechten we enorm veel belang aan de dialoog
tussen generaties. Dat mag misschien banaal lijken
in bepaalde omstandigheden, maar hier in Niger zie
je zelden een meisje, of zelfs een volwassen vrouw,
een religieuze chef aanspreken.”

“

Je ziet zelden een
meisje de dorpschef
aanspreken.

”

Interview met een religieuze
leider door de deelnemers
aan het participatieve
videoproject.
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Vandaag stellen de jongeren de vragen!
"Het doel van de evaluatie via participatieve video in Dosso was om jonge ongeschoolde of
laaggeschoolde vrouwen het middelpunt te maken van veranderingen die hen aangaan en die
hun vaardigheden versterken. Twee weken lang konden ze hun stem laten horen en zaken als
kindhuwelijken onderzoeken via verschillende activiteiten zoals het samen maken van een film. De
film geeft het verloop weer van hun zorgen en hun hoop.” legt Federico Varrasso, antropoloog van
Visual Exchange, uit.
" Video is een ludieke, toegankelijke activiteit voor iedereen, los van leeftijd of opleidingsniveau.
Wanneer je het bewust inzet, wordt het een krachtige tool die aan het denken zet, die mensen inzichten
geeft, meningen laat herzien en machtsverhoudingen verplaatst. De deelnemende meisjes en vrouwen
hebben er ook plezier aan beleefd. Ze konden hun eigen verhaal en dat over hun leefomgeving kwijt
op hun manier. In de loop van de workshop zie je hun zelfvertrouwen groeien, leren ze hun standpunten uiten en communiceren met volwassenen, ook die met aanzien, zoals imams en vroedvrouwen.
Dit heeft het maatschappelijk debat geopend, voorbij bepaalde drempels."
Djamila en de
deelneemsters aan
het participatieve
videoproject stellen
hun beeldmateriaal
voor aan de
inwoners van het
dorp Dosso.

Issaka Boureima, coördinator van het programma volgde de workshop
van begin tot einde mee. " Die participatieve videotechniek, dat is pure magie!
Voordien zouden die personen nooit op de vragen van de meisjes hebben
geantwoord. Ze zouden te horen gekregen hebben dat kinderen zich niet
horen uit te spreken over een huwelijk… Maar vandaag waren het de eerste
betrokkenen, de jonge vrouwen zelf, die vragen stelden. En de gerespecteerde
volwassenen beantwoordden vragen die voordien strikt taboe waren!”

De dialoog tussen meisjes en de
dorpsleiders is een feit
Djamila, 16 jaar, vertelt wat zij en haar 11 vrienden hebben beleefd: “We zijn
langs de dorpen getrokken om vragen te stellen over kindhuwelijken. En we
kregen antwoorden over de gevolgen ervan: van imams, dorpsleiders, vroedvrouwen … en ook van enkele jongens en meisjes. We leerden interviewen,
filmen, stukken film opdelen en monteren. Eenmaal afgewerkt, zijn we de film
in de dorpen gaan tonen om iedereen in te lichten over kindhuwelijken.”

Issaka, coördinator van
het programma in Dosso,
volgt het participatieve
videoproject van begin tot
einde.

Issaka, is trots op de ontstane dynamiek: “het feit dat kinderen, ook meisjes,
praten over een onderwerp dat zo taboe is als het huwelijk, dat is delicaat.
Maar de mensen hebben echt begrepen dat de tijd rijp is om erover te discussiëren. De barrières zijn weg nu, en dat heeft onze gemeenschap op geen enkele manier ontwricht.”
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Ramatou had vooraf wat twijfels, maar bevestigt nu: “de dialoog tussen jonge
vrouwen en lokale leiders is er. Ze hebben sleutelfiguren ondervraagd, en
niet alleen op lokaal, maar ook op nationaal niveau. Het was een stap die
we moesten zetten. Geen obstakel, maar … we waren er wat bang voor. We
ontdekten nu samen dat het mogelijk is, dankzij participatieve video.

De barrières zijn
“
weg nu, en dat heeft
onze gemeenschap
op geen enkele
manier ontwricht.

“De traditionele gezagsdragers zijn nu toegankelijk geworden,” vertelt ze nog.
Nu weten meisjes: "de imam is bereikbaar. Ik kan naar hem toestappen met vragen en ik weet dat hij
me een antwoord zal geven. En exact daar draait het om in ons werk."

”

Participatieve video, een aanpak die werkt op elk
continent
Het proces van participatieve video is niet nieuw en wordt voor heel verschillende doelen en situaties
ingezet: “Participatieve video wordt overal in de wereld gebruikt in tal van contexten en met een gevarieerde waaier aan doelgroepen,” legt Federico uit. “De techniek kan perfect werken bij ontwikkelingsprojecten, maar net zo goed als therapeutische activiteit, bijvoorbeeld voor mensen met een beperking.
Ze werkt in stedelijke of landelijke omgevingen, met kinderen of volwassenen, in het openbaar of net
in gevoelige situaties, met kwetsbare mensen of bedrijfsleiders, …”
De expert van Visual Exchange maakt wel een kanttekening: “de techniek moet altijd met de grootste
zorg en ethiek toegepast worden om leefgemeenschappen niet uit evenwicht te brengen, maar nog
meer om een dynamiek van verandering op gang te trekken die echt van binnenuit komt.”

“

Participatieve
video moet een
dynamiek van
verandering op
gang trekken die
echt van binnenuit
komt.

In deze context in Dosso, om het Weyborey Ma Farhan-project te evalueren,
bleek participatieve video een hefboom voor de onafhankelijkheid van meisjes
en voor sociale veranderingen: “het proces kan erg krachtig zijn omdat het
een nooit geziene mogelijkheid creëert voor deelnemers en de hele omgeving
om hun noden en verwachtingen te uiten. Tegelijk brengen de videobeelden
deze informatie soms voor het eerst tot bij de mensen die hoger op de sociale
ladder staan en veranderingen kunnen doorvoeren,” vertelt Federico van
Visual Exchange. “In Dosso kon je duidelijk zien dat de meisjes, die plots

”

Phot

Plan International België - Jaarverslag 2018

p. 7

vanuit een andere positie naar hun samenleving konden kijken, zichzelf ook heel anders konden zien
en bereid waren om kindhuwelijken terug te dringen, ook voor hun zussen en andere meisjes. Het was
geweldig om dat te zien.”

Taboes doorbreken en mensen sensibiliseren over
de gevolgen van kindhuwelijken, het nieuwe doel van
Djamila en haar vrienden
De deelnemers aan het evaluatieproject met participatieve video zijn
veranderd en willen op hun beurt
het leven van meisjes veranderen.
Issaka is vastberaden om hen te
steunen: “vroeger wisten meisjes
niet wat een kindhuwelijk betekende,
de gevaren, de problemen, de
moeilijkheden die je als piepjonge
moeder kan ervaren. Nu zijn ze zich
daar goed van bewust en hebben ze
als doel om ook andere meisjes in
te lichten.”
Barakatou, 16 jaar, was één van
de eerste meisjes die dankzij Plan
International België en haar lokale
partners een vakopleiding kreeg.
Met vurige blik onder haar azuurDe deelneemsters aan het participatieve videoproject in Dosso.
blauwe sjaal, getuigt ze in het filmpje
dat Djamila maakte: “Ik heb sinds
drie jaar een klein winkeltje. Dat
maakt een groot verschil voor mij. Ik
heb een geit gekocht die al veel opbracht en dat nog altijd doet. Ik ben van niemand afhankelijk. Als ik
een kledingstuk of iets anders wil, dan koop ik het voor mezelf. Ik hoef aan niemand iets te vragen en
ik ben niet van plan dat ooit te doen.”
Honderden jongeren als Barakatou ontsnapten aan een kindhuwelijk en een tienerzwangerschap
sinds het project in 2015 van start ging in Dosso en Tillabéry. In dit straatarme Sahel-land waar 3 op 4
meisjes trouwt voor haar 18de en 1 meisje op 7 moeder wordt voor haar 19de, ging in 2017 het project
Weyborey Ma Farhan (wanneer meisjes openbloeien) van start. Het is het nieuwe programma van
Plan International België met de steun van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking en het heeft een
ambitieus doel: de komende vijf jaar onderwijs, opleidingen en bescherming bieden aan 8.000 meisjes
en jonge vrouwen.

..
..
..

Lees de resultaten van het Weyborey Ma Farhan-programma en van het
project tegen kindhuwelijken in Niger in dit jaarrapport (p. 33).

Ontdek de making-of van het participatieve videoproject en het eindresultaat
(de film die de meisjes draaiden) op planinternational.be.
Meer info over participatieve videotechnieken op de site van Visual Exchange:
www.visualexchange.eu
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leren
Alle kinderen - meisjes en jongens - hebben recht op een
kwaliteitsvolle opleiding en een goede job.
Plan International investeert in kleuter-, basis- en secundair
onderwijs dat meisjes en jongens gelijk behandelt: in
vakopleidingen, in spaar-en leengroepen en in tijdelijke
scholen in noodsituaties.
www.planinternational.be/leren
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BOLIVIa
Sterker in de schoenen, van in de
peutertuin tot op de werkvloer
In Bolivia is de economische vooruitgang overal zichtbaar: veelkleurige kabelliften
sieren de heuvels van La Paz, gloednieuwe wegen kronkelen door de stad, netjes
geplaveide, goed uitgeruste scholen staan er te blinken, groene voetbalvelden
nodigen uit tot een match en elke gemeente heeft een keurig groen centraal plein …
maar als je goed kijkt, geniet niet iedereen mee van de voordelen. Kinderen van de
oorspronkelijke etnische bewonersgroepen blijven aan de zijlijn staan.
Een ambitieus programma op nationaal niveau wil een eind maken aan ongelijkheid tussen meisjes en
jongens , maar concrete vooruitgang laat op zich wachten. In middelbare scholen is het aantal jongens
en meisjes dan wel gelijk, maar het aantal tienerzwangerschappen swingt de pan uit: 71 baby’s op
1.000 in Bolivia heeft een mama tussen de 15 en 19 jaar oud.
Meisjes en jongens uit oorspronkelijke bevolkingsgroepen starten vaak onvoorbereid aan de lagere
school omdat ze nooit kleuteronderwijs kregen. Al heel jong worden ze thuis ingeschakeld om voor
broertjes en zusjes te zorgen. Voor en na schooltijd moeten ze vaak aan het werk. Eenmaal tiener gaan
ze naar de middelbare school, maar ze blijven daarnaast ook kostwinner, wat de kans kleiner maakt
dat ze later ooit zullen kunnen doen wat ze zelf graag willen. Daarnaast krijgen kwetsbare gezinnen
regelmatig af te rekenen met alcoholisme en huiselijk geweld.
Plan International België en haar lokale partners maken volwassenen – ouders, leerkrachten, zorgverleners, autoriteiten – bewust van hoe belangrijk het is om je capaciteiten en talenten te kunnen
ontplooien als kind en als jongere. Onafhankelijk van je etnische of sociale origine of van je geslacht.
Van nu tot 2022 zorgt het programma in de regio’s Altiplano en Sucre dat 7.346 jonge kinderen
terecht kunnen bij onthaalcentra, dat 14.907 mama’s en papa’s een vormingscursus krijgen en
dat 9.500 jongeren afkomstig van oorspronkelijke etnische bewoners, waaronder vooral meisjes,
zich goed voelen op school.

Dankzij dit project kunnen 1.556 kinderen terecht in kleuterklassen, 2.242 ouders
krijgen een specifieke vorming en 830 jongeren richten een leerlingenraad op om
inspraak te krijgen in het cursusprogramma en hun professionele toekomst gerichter
vorm te geven.

Sabina op huisbezoek in de
regio Zudanez, in het dorp
Mandinga (Sucre).
Foto: Plan International/
Rodrigo Argandona Roca
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“

Ik stopte na het zesde leerjaar met school. Mijn vader vond school niet langer nodig, mijn
moeder kon me niet steunen. […] Ik wil me graag blijven bijscholen met Plan International
om mijn omgeving te helpen. Als gezondheidswerker help ik moeders het gewicht van hun
kleintjes op peil houden, ik bezoek ze als ze ondervoed zijn en ik begeleid zwangere
vrouwen, zodat ze goed eten. Ik vertel hen dat het even belangrijk is om bezig te zijn met
hun dochters als met hun zonen. En ik moedig papa’s aan om mee voor de kinderen te
zorgen. Ze krijgen ook een vorming voor ouders. Een belangrijke oplossing voor
ondervoeding is het geven van borstvoeding in plaats van flesvoeding. Kinderen moeten
voedsel eten dat bij hun leeftijd past, ook groenten. We kregen zaden voor lokale groententuintjes en instructies over hoe we ze succesvol moeten zaaien en verzorgen. Het project
helpt. We leren, we gaan vooruit, we zijn op de goede weg …

”

Sabina, 18 jaar, gezondheidswerker, mama van Mario (3) en zwanger van een meisje, legt ettelijke
kilometers af om de families in haar gemeenschap te begeleiden in de zorg voor hun jonge kinderen.

Foto: Plan International/Rodrigo Argandona Roca

Deze veranderingen kwamen er voor kinderen van
oorspronkelijke etnische groepen
Ouders beginnen geïnformeerd aan de opvoeding
2.242 ouders (1.730 mama’s en 512 papa’s – het aantal deelnemende mannen blijft in de minderheid,
maar die verhouding verbetert) vormen familieclubs, leren bij, krijgen tips over voeding voor jonge
kinderen en over het belang van gelijkheid in onderwijs vanaf een zeer jonge leeftijd. Een gelijke verdeling van huishoudelijke taken tussen beide ouders heeft voordelen en een stimulerende, geweldloze
gezinsomgeving is goed voor de ontwikkeling van jonge kinderen.
1.848 ouders ontvangen zaaigoed en een vorming over gezonde voeding voor de allerkleinsten. Ze
kunnen zo een eigen moestuintje starten.

Kinderen worden sterker
1.556 kleintjes, evenveel meisjes als jongens (764 versus 792), kunnen deelnemen aan activiteiten
in leercentra waar boeken en spelletjes ter beschikking staan. Ze ontwikkelen hun taalcapaciteiten,
motoriek en kunnen zo zonder stereotypen hun identiteit en interesses ontdekken.
Hun ouders begrijpen nu het belang van kleuteronderwijs om vol zelfvertrouwen te kunnen starten op
de basisschool. Ze zijn zich bewust van de vooroordelen en stereotypen verbonden aan de rol van
meisjes en jongens. Ze leren reageren op conflict- of geweldsituaties in het gezin of in de omgeving.
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Jongeren richten een leerlingenraad op
830 jongeren zetten een schoolraad op poten in hun
middelbare school om hun toekomstplannen uit te stippelen en de inhoud van de vakken mee te bepalen. Ook
hun ouders zijn betrokken en organiseren samen met
hun tieners activiteiten om de dialoog tussen generaties
te bevorderen.
De leerlingen hebben goed zicht op de factoren die
jongeren tegenhouden om hun ambities waar te maken.
Ze gaan zelf op zoek naar oplossingen. Zo speelt alcoholisme vaak een rol, net als geweld of tienerzwangerschappen. Ze helpen hun medestudenten bij het vinden
van morele of praktische ondersteuning, met de hulp van
leerkrachten en gezondheidswerkers van het dorp.

Judith, 16 jaar, lid van de leerlingenraad.
Foto: Plan International/Rodrigo Argandona Roca.

Deze resultaten haalden we dankzij :
Efficiënte en vernieuwende strategieën

..
..
..

Via familieclubs, huisbezoeken en het uitdelen van zaden helpen lokale vrijwilligers jonge ouders te
informeren en te helpen om al hun kinderen goed te voeden én op te voeden, zowel hun dochters
als hun zonen.
Er zijn nu uitgeruste onthaalcentra, schoolboeken en pedagogisch materiaal over de ontwikkeling van kinderen, over gelijkheid voor meisjes en bescherming tegen geweld ter beschikking van
ouders, leerkrachten, opvoeders en ambtenaren.
Via infosessies op middelbare scholen en het oprichten van schoolraden worden tieners aangemoedigd om te participeren, een leiderschapsrol op te nemen en betrokkenheid te eisen bij het
bepalen van het schoolprogramma. Speciale ‘communicatiebrigades’ uit de leerlingenraad informeren hun medeleerlingen over alcoholisme, tienerzwangerschappen, gelijkheid tussen meisjes en
jongens en milieubehoud.

Lokale partners met expertise

..
..
..

We wisselden waardevol educatief advies uit met CEPOS over etnische groepen aymara, quechua,
chiquitano om rekening te houden met specifieke culturele, sociale en economische eigenheden
van deze bevolkingsgroepen.
Fe y Alegria, een bekend onderwijsnetwerk van Bolivia, was een grote meerwaarde voor de kwaliteit
van het project omwille van hun kennis over de lokale context en de onderwijssector.
APROSAR (Associacion de Promodores de Salud de Area Rural) ontwikkelt pedagogisch materiaal
en leidt community trainers op.

Duurzame financiering
Dit programma is mogelijk dankzij de steun van de Belgische ontwikkelingssamenwerking en van de
vele schenkers van Plan International België.
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Zulema, verantwoordelijke
van een opvangcentrum voor
kleine kinderen in Sarufaya.
Foto: Plan International/
Rodrigo Argandona Roca

BOLIVIa
Een goede start in het leven
De eerste levensjaren van een kind zijn bepalend voor haar of zijn sociale
ontwikkeling en leercapaciteiten. Kwalitatief kleuteronderwijs draagt bij aan een
samenleving waar meisjes en jongens van in het begin dezelfde kansen krijgen
en waar mannen en vrouwen ouderlijke taken thuis én leidinggevende rollen in de
samenleving gelijk verdelen.
De Boliviaanse overheid heeft goed begrepen hoe belangrijk kleuteronderwijs is, maar voor de
meest kwetsbare gezinnen moeten de inspanningen omhoog.
Voeding en verzorging, leren tellen en lezen, het aanmoedigen van spel en ontdekking: moeders
en vaders kunnen alle advies en tips gebruiken om de sociale en relationele vaardigheden van hun
kinderen jonger dan 8 jaar te ondersteunen.
In december 2017 sloten Plan International en haar lokale partners het project af met succesvolle
resultaten in 15 plattelandsdorpen in de departementen La Paz, Chuquisaca, Santa Cruz, Tarija en
Cochabamba.

Het project zorgde ervoor dat maar liefst 19.262 kinderen in kleutercentra terecht
kunnen en dat 22.220 ouders van oorspronkelijke bevolkingsgroepen vorming krijgen
over optimale opvoeding van de allerkleinsten, zowel meisjes als jongens.

“

Toen ik al die groenten oogstte uit mijn tuintje dat ik dankzij het zaaigoed van Plan International kon aanleggen, besloot ik om zelf nieuwe zaden te kopen voor volgend jaar. Zo kan
ik mijn kinderen gezonde voeding blijven geven. Ik had salade, kool, snijbiet, … heel wat
groenten groeien heel snel, in minder dan 2 maanden. Met die groenten kook ik en maak ik
soep, waardoor mijn kinderen kracht opdoen.

Marcelina, mama uit het dorp Tucma Alta

”
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Deze veranderingen
kwamen er voor
kinderen uit
oorspronkelijke
bevolkingsgroepen
Speel- en leerruimten in de
dorpen
Er kwamen 635 onthaalcentra voor
kleuters: 156 nieuwe centra en
479 bestaande, die werden uitgerust met meubeltjes, spelletjes en
boeken. 544 kleuterleiders en -leidsters werden opgeleid met educatieve technieken, met kennis over de
ontwikkeling van kinderen en gelijkheid tussen jongens en meisjes.
19.262 kinderen, waarvan 10.214
meisjes en 9.048 jongens onder
de 8 jaar nemen deel aan speelen leeractiviteiten die hen voorbereiden op de basisschool. Dat ook
137 kinderen met een beperking
deelnemen, zorgt voor een open
en bewuste schoolcultuur, waar
iedereen welkom is.

Jonge kinderen in een opvangcentrum in Sarufaya.
Foto: Plan International/Rodrigo Argandona Roca.

Evenwichtige voeding dankzij gezinsmoestuintjes
3.356 ouders, waarvan 2.303 mama’s en 1.053 papa's, kregen vorming over het zelf telen van groenten
in de tuin.
In samenwerking met landbouwers werd aan gezinnen zaaigoed bezorgd dat geschikt is voor de
moestuin. Doel: een veelzijdig en voedzamer voedingspatroon.

Opvolging aan huis ondersteunt jonge gezinnen
51.330 huisbezoeken bij kinderen onder de 5 jaar (25.671 meisjes en 25.659 jongens) en 4.219
bezoeken aan zwangere vrouwen zorgden voor goede opvolging van de allerkleinsten, nog vóór de
geboorte.
In de dorpen vonden 1.269 infosessies voor ouders plaats over het belang van kleuteronderwijs en van
gelijkheid tussen jongens en meisjes. Vaders worden extra aangemoedigd om deel te nemen in een
cultuur waar de zorg voor kinderen traditioneel overgelaten wordt aan meisjes en vrouwen.

Gemeenten op de bres voor de allerkleinsten
5 dorpen besloten via een gemeentelijk decreet budget vrij te maken voor de ontwikkeling van jonge
kinderen en gendergelijkheid.
Alle gemeentebesturen kregen een opleiding over hoe ze te werk moeten gaan om participatieve
activiteiten voor peuters en kleuters in te plannen. Gezondheids- en onderwijspersoneel nam deel aan
1.146 opleidingsdagen.
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Deze resultaten haalden we dankzij :
Efficiënte en vernieuwende strategieën

..
..
..

We hadden een verrijkende samenwerking met onderwijsadviesraden van oorspronkelijke bevolkingsgroepen aymara, quechua en chiquitano (CEPOS) om een effectieve inclusieve en open pedagogische aanpak te kunnen opzetten.
Om gezinnen langdurig van gevarieerd eten te kunnen voorzien, werden gezinsmoestuintjes
opgezet.
De betrokkenheid van verschillende lokale overheden en een specifiek budget om te investeren in
de allerjongsten is een grote stap vooruit.

Lokale partners met expertise

..
..

We wisselden waardevol educatief advies uit met CEPOS over etnische groepen aymara, quechua,
chiquitano om rekening te houden met specifieke culturele, sociale en economische eigenheden
van deze bevolkingsgroepen.
Overleg met nationale onderwijs- en gezondheidsoverheden, de bisschoppelijke commissie en
organisaties van oorspronkelijke bevolkingsgroepen.

Duurzame financiering
Dit project konden we realiseren dankzij de trouwe schenkers van Plan International België en de
samenwerking met Plan International Finland.
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Een kleutertuin in Kon Tum.
Foto: Plan International/Régis Binard

Vietnam
Kwaliteitsonderwijs wapent kinderen
tegen natuurrampen
Vietnam is een erg diverse samenleving die tal van culturen en religies bundelt. Wist
je dat er bijna 75 etnische groepen leven die een talenpalet spreken dat uniek is in
Zuidoost-Azië? Hoewel deze groepen van etnische minderheden in totaal slechts
15 % van de bevolking vertegenwoordigen, bereikt dat aandeel in bepaalde regio’s
in het noorden tot één derde en in sommige provincies zelfs meer dan de helft van de
inwoners.
De positieve effecten van de snelle ontwikkeling van Vietnam bereiken nog te weinig de kinderen van
deze etnische minderheden. De ongelijkheid neemt zelfs toe en armoede zorgt ervoor dat ze geen
toegang hebben tot bepaalde basisdiensten. Het land heeft moeite om voor deze kinderen kwalitatief
onderwijs te voorzien. Ook zijn ze te weinig voorbereid op (erg waarschijnlijke) toekomstige natuurrampen en klimaatverandering in de regio’s waar ze leven.
Van nu tot 2022 brengt een project van Plan International België en haar partners daar verandering in. In de districten Sin Ho (provincie Lai Chau) en Kon Plong (provincie Kon Tum) zullen 10.746
kinderen jonger dan 8, zowel meisjes als jongens, naar de peuter- en kleutertuin kunnen gaan om er
al spelend te leren. 3.382 leerlingen uit de basis- en de eerste graad van de secundaire school zullen
kwaliteitsonderwijs genieten en getraind worden over hoe ze moeten reageren op de gevolgen van
klimaatverandering.
Om de ongelijkheid tussen jongens en meisjes te doorbreken, hanteert het programma een
gendergelijke aanpak: alle informatie- en communicatiedragers worden in dat licht herwerkt,
vaders worden aangemoedigd om zich te engageren en we versterken leiderschapsrollen voor
meisjes en jonge vrouwen. Dit alles doen we in samenwerking met de erg invloedrijke Vietnam
Women’s Union.

Dankzij dit project kregen tot nu toe 3.456 kinderen jonger dan 8 en afkomstig uit
etnische minderheden kwalitatief kleuter- en basisonderwijs. 22 basis- en middelbare
scholen staan er al een stuk steviger en beter voorbereid tegenover natuurrampen met
een eigen ‘Safe Schools’-plan.
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“

Samen met onze leerkrachten zorgden we ervoor dat we nu een ‘Safe School’ zijn. Alle
leerlingen weten nu goed welke zones veilig zijn en welke niet. We weten hoe we moeten
reageren als er een natuurramp komt. Ook mijn ouders namen deel aan de klimaatlessen.
Ze begrijpen nu dat we het weerbericht goed moeten opvolgen, zodat we zo snel mogelijk
kunnen reageren.

”

Thu, leerlinge van de middelbare school in Mang Canh, Vietnam.

Meisjes en jongens samen op de speelplaats, Kon Tum.
Foto: Plan International/Régis Binard

Deze veranderingen kwamen er voor kinderen in Vietnam
Spel- en leesgroepen en een tweetalige kindertuin
36 speelgroepen voor peuters (jonger dan 3) zijn opgestart. Bijna 500 kinderen vonden er al een
plaatsje. 500 ouders komen er naar de maandelijkse oudergroep waar ze meer te weten komen over
ontwikkeling en bescherming van jonge kinderen.
1.279 kinderen tussen 4 en 8 jaar nemen deel aan speel- en leesgroepen voor kleuters die hen een
perfecte voorbereiding geven op de basisschool en die hen alvast laat wennen aan het onderwijssysteem.
780 lokale vrijwilligers ondersteunen de lees- en speelgroepen.
3.456 kinderen hebben toegang tot goed uitgeruste kleuter- en basisschoolklassen waar leermateriaal
en spelletjes te vinden zijn die aangepast zijn aan hun leeftijd. 222 leerkrachten schaafden hun kennis
bij en kunnen lesgeven in de moedertaal van hun leerlingen.

Kinderen en gemeenten zijn goed voorbereid op natuurrampen
22 basis- en middelbare scholen ontwikkelden aan de hand van het lespakket ‘Safe Schools’ een eigen
actieplan, waarmee ze zich voorbereiden op de impact van klimaatverandering. Ook checken ze hoe
ze de gevolgen van natuurrampen kunnen verminderen en trainen ze om optimaal te kunnen reageren
als er zich een ramp voordoet.
30 lokale vrijwilligers, 575 leerkrachten en 41 leerlingengroepen werden al opgeleid met de ‘Safe
Schools’-aanpak.
We ontwikkelden en verspreidden infomateriaal.
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Deze resultaten haalden we dankzij :
Efficiënte en vernieuwende strategieën

..
..
..

Ouders krijgen vormingen op de plek waar hun kinderen naar een speelgroep gaan, ze begrijpen
daardoor het belang van een goede en gelijkwaardige ontwikkeling voor hun dochters en zonen in
een veilige omgeving waar ze kunnen ontdekken en leren.
Kinderen, leerkrachten en lokale vrijwilligers uit alle betrokken sectoren (gezondheid, onderwijs,
leefmilieu) krijgen les over het belang van kleuteronderwijs én over de gevolgen van klimaatverandering voor scholen en leefgemeenschappen.
De kinderen ontwikkelen op school zelf een actieplan voor het geval zich een natuurramp voordoet,
aan de hand van het ‘Safe School’-model.

Lokale partners met expertise

..
..

De Vietnam Women’s Union vertegenwoordigt Vietnamese vrouwen uit alle lagen van de bevolking
en zet zich in voor gendergelijkheid en voor de allerjongste kinderen. De organisatie heeft maar
liefst 19 miljoen leden.
Live & Learn ijvert voor duurzame ontwikkeling en moedigt partnerschappen aan tussen scholen,
kinderen, leerkrachten, ouders, overheden, ngo’s en de pers. Ook zet ze zich in voor gendergelijkheid.

Duurzame financiering
Dit programma komt tot stand dankzij de Belgische Ontwikkelingssamenwerking en de schenkers van
Plan International België.
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Kleuters leren al spelend
in speelgroepen in Laos.
Foto: Plan International

LAOS
Ook kleuters in de meest afgelegen
regio’s hebben recht om al spelend
te leren
Kleutertuinen schieten in Laos als paddenstoelen uit de grond: de overheid heeft
het belang van kleuteronderwijs begrepen en voorziet er budget voor. Toch moeten
we aandacht blijven hebben voor de meest afgelegen regio’s van dit uitgestrekte
land. Kinderen van etnische minderheden hebben er nog altijd minder toegang tot
onderwijs.
In de provincie Bokeo heeft bijna de helft van de kinderen onder de vijf geen toegang tot onderwijs
vóór de basisschool. Ouders moeten hard werken op het veld en hebben niet de tijd om te spelen.
Ze spreken thuis een andere taal dan het officiële Lao. Gevolg: een derde van de kinderen maakt de
basisschool niet af omdat ze onvoldoende voorbereid zijn.
Deze uitsluiting heeft gevolgen voor de psychomotorische ontwikkeling van kinderen én voor hun
toekomst. Zoals elk kind ter wereld hebben ook zij recht op kwalitatief onderwijs. Wanneer deze
kinderen wél de kans krijgen, tonen ze zich als dynamische, leergierige, hardwerkende en getalenteerde studenten. Een schat voor het land.
Plan International België en haar lokale partners zetten sinds oktober 2016 in de dorpen in Bokeo
speelcentra op. Daar bewegen, springen, spelen, rekenen en lezen kinderen in het Lao. Meisjes en
jongens leren samen spelen en krijgen ondersteuning van volwassenen die zich volledig focussen op
hun groei en ontwikkeling.

Dankzij dit project leren 198 meisjes en jongens van etnische minderheden Lao en
ontwikkelen ze hun speel- en leervaardigheden in lokale speelgroepen.
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“

Mijn echtgenoot en ik nemen deel aan de bijeenkomsten van het dorpscomité om hier een
speelgroep op te zetten. We moeten een locatie vinden en beslissen over ieders bijdrage. We
hebben geholpen bij de bouw en wat geld gegeven. Ik ben erg trots want we bouwen hier samen
aan de toekomst van onze kinderen. Hier kunnen kleine meisjes en jongens de basis leggen voor
de lagere school en leren ze Lao. Dat is voor ons, etnische minderheden, echt nodig. Ik ben zeker
dat onze kinderen hier veel zullen leren

”

Yoi, 27 jaar, en haar zoon Sailom, 4 jaar, district Pha Oudom, provincie Bokeo.

Deze veranderingen kwamen er voor
kleuters in Bokeo
198 kinderen (waarvan 102 meisjes) tussen 3 en 5 nemen
deel aan een speelgroep in 10 verschillende gemeenschappen (3 in het district Paktha en 7 in het district Pha
Oudom).
Er zijn 8 klasjes gebouwd om de allerjongsten, meisjes en
jongens, op te vangen en twee andere klassen staan ter
beschikking voor opvang op handige tijdstippen als ouders
op het veld buiten de dorpen werken.
20 personen (waaronder 17 vrouwen) zijn door de dorpen
aangeduid en opgeleid om te werken met de groepen
kinderen. Ze volgen een nationaal educatief programma,
maar gebruiken aangepast lesmateriaal dat beter aansluit
bij de lokale cultuur.

Yoi, 27 jaar, en haar zoon Sailom.
Foto: Plan International

Deze resultaten haalden we dankzij :
Efficiënte en vernieuwende strategieën

..
..
..
..

Een ludiek kleuterklasmodel, aangepast aan de culturen van de etnische minderheden.
Het gebruik van lokale talen bij het aanleren van Lao om de overgang naar de lagere school vlot te
laten verlopen.
De continue bijscholing van de kleuterleerkrachten in de dorpen.
De betrokkenheid van bewoners bij het opzetten van de speelgroepen en hun financiële bijdrage om
de openingsuren te kunnen aanpassen aan hun werkschema.

Duurzame financiering
Dit project kwam integraal tot stand dankzij de giften van de trouwe schenkers van Plan International
België.
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Rachida, 16 jaar.
Foto: Plan International/
François Struzik - simply human

Benin
Impact’Elle, onderwijs voor meisjes
in een veilige omgeving
In Benin stappen kinderen uren door de vlakke zon vooraleer ze op adem kunnen
komen in de schaduw van de klas. De weinige scholen, die vaak ver van de dorpen
liggen, zijn zelden aangepast om kinderen met een handicap toegang te bieden. En
ook meisjes vinden minder vaak de weg naar school, omdat gezinnen in armoede er
de meerwaarde niet van inzien. Zij vallen vaakst en snelst uit het schoolsysteem, waar
intimidatie en verbale of fysieke straffen dagelijkse kost zijn.
1 meisje op 3 stopt voor haar 11de met school (tegenover 1 jongen op 4). Tegen de tijd dat ze tieners
zijn, krijgt bijna de helft van hen geen enkele vorm van onderwijs meer, zélfs geen niet-schoolse opleiding. De meisjes worden al heel snel in een moederlijke rol geduwd. Eén op 10 baby’s in Benin heeft
een piepjonge mama. Geen wonder, als je weet dat maar 4 % van de meisjes voorbehoedsmiddelen
gebruikt. Ze trouwen dan ook heel jong: 1 op 3 voor hun 18de verjaardag.
Wanneer we hen naar hun mening vragen en hen de ruimte geven om hun volle capaciteiten te
benutten, hebben ze nochtans duidelijke doelen. Met het project ‘Girl Power’, dat liep van augustus
2015 tot juni 2017, konden microkredieten en voetbalploegen-met-meerwaarde ervoor zorgen dat
bijna 500 jongeren uit Atacora de weg naar onafhankelijkheid vonden. ‘Girl Power’ inspireerde ons
voor ‘Impact’Elle’, een nieuw en uitgebreid programma dat meisjes in staat stelt om hun toekomst in
handen te nemen.
Van nu tot 2022 werken Plan International België en haar lokale partners hard om in het noorden van
het land (Atacora) 5.000 kinderen en jongeren, waarvan 3.500 meisjes en jonge vrouwen, terug op de
schoolbanken of in een opleiding te krijgen. In het zuiden (Atlantique en Littoral) werken we met 7.000
kinderen, voornamelijk minderjarige meisjes, aan het voorkomen van tienerzwangerschappen en
gedwongen kindhuwelijken. Ze leren zich bovendien verdedigen tegen arbeidsuitbuiting.

Dankzij dit project zetten 175 jongeren een leerlingenraad op poten, engageren 352
jonge meisjes zich in 16 voetbal- en andere sportclubs en zijn er drie keer minder
tienermeisjes zwanger dankzij de bewustmakingscampagne ‘Nul zwangerschappen
op school’.
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“

Het is dankzij voetbal dat veel meisjes de lessen
zijn blijven volgen. We organiseren infosessies
over liefde en seksuele relaties, tienerzwangerschappen, … heel veel zaken zijn hier bespreekbaar. Die nieuwe kennis motiveert ons om te
slagen en onze studies af te maken. Dankzij de
ploeg krijgen we zelfvertrouwen en zo worden
we nog beter.

”

Virginie, 22 jaar, kapitein van de meisjesvoetbalploeg
'les Gazelles'

Dit veranderde er voor meisjes in
Benin
Meisjes bewijzen zich op school en op het
voetbalveld

Foto: Plan International/François Struzik - simply human

175 kinderen en jongeren richtten op school een leerlingenraad op en sensibiliseren op die manier
1.117 schoolgenoten over seksuele intimidatie, over de gevolgen van tienerzwangerschappen en van
het stoppen met school voor meisjes. Samen pleitten ze bij lokale overheden voor een budget om
tienerzwangerschappen te voorkomen. Mét resultaat: vier burgemeesters in Atacora gingen al akkoord.
352 jonge meisjes werden lid van één van de 16 voetbalclubs, een sport die vroeger voorbehouden
was voor jongens. Ze bewijzen dat ze er staan en durven het woord te nemen. Ze ontdekken hun
rechten en leren manieren aan om zich te beschermen tegen geweld.
648 kinderen (354 meisjes en 294 jongens) kregen een geboortebewijs. Dankzij dit officiële identiteitsbewijs kunnen ze zich inschrijven op school en dit papiertje zorgt ervoor dat ze beter beschermd zijn.
In Benin is 1 op de 5 kinderen nog niet officieel geregistreerd.

Jongeren voorkomen tienerzwangerschappen en uitbuiting
In Atacora werden drie keer minder tienermeisjes zwanger na de start van de bewustmakingscampagne ‘Nul zwangerschappen op school’. Hierdoor daalde het aantal zwangere tienermeisjes van 714
naar 269.
In het zuiden van het land (Atlantique en Littoral) spijkerden sociale teams in de dorpen hun kennis
bij met de herziening van de ‘kindcode’. Deze teams ondersteunen 60 kinderen die slachtoffer werden
van kinderarbeid en integreren hen terug in de maatschappij. Ze zetten beschermende netwerken op
om arbeidsuitbuiting te voorkomen.
De beschermingsmaatregelen in de gemeenschappen werden nieuw leven ingeblazen en met het
gratis nummer 166 heeft iedereen er een noodlijn om in geval van misbruik onmiddellijk de autoriteiten
te bereiken.

Inclusieve scholen en geïnformeerde ouders
101 directies, leerkrachten en pedagogische personeelsleden van middelbare scholen leerden gebarentaal, leerden oog hebben voor gendergerelateerd geweld en organiseren een sociaal controlesysteem in hun scholen.
437 schoolkits (schriften, pennen, …) werden verdeeld onder de armste leerlingen en 20 driewielfietsen zorgen er nu voor dat kinderen met een motorische handicap mobiel zijn.
1.591 vaders en 2.643 moeders werden geïnformeerd dankzij oudercomités, moedergroepen, gemeentelijke dialogen en de lokale radio. Ouders begrijpen nu beter dat kinderen recht hebben op onderwijs
en dat dat in het bijzonder ook geldt voor meisjes en kinderen met een beperking. Ook over de gevolgen
van tienerzwangerschappen, gedwongen kindhuwelijken en kinderarbeid werden ze ingelicht.
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Deze resultaten haalden we
dankzij :
Efficiënte en vernieuwende strategieën

..
..
..
..

Middelbare scholen betrekken nu leerlingen, geven
hen zeggenschap en leiderschapsrollen. Zo hebben
jongeren reële impact op hun schoolomgeving, op
sensibiliseringsacties en gaan ze zelf pleiten bij hun
lokale overheden.
De ‘kindcode’, die de rechten en wetten rond kinderen,
jongeren en volwassenen uitlegt, is nu algemeen
bekend en gangbaar.
Regelmatig zijn er geschoolde pedagogische adviseurs op bezoek in de scholen om toe te zien op het
respecteren van kinderrechten.
Ouders zijn beter ingelicht en in staat om sociale
bescherming te bieden aan hun kinderen en in het
bijzonder aan hun dochters

Lokale partners met expertise

..

De inwoners van het dorp komen samen om
activiteiten te evalueren.
Foto: Plan International/François Struzik

..

In het noordwesten van het land, in de regio Atacora,
garanderen twee lokale partnerorganisaties met hun
knowhow de uitvoering van het project: CBDIBA
(Centre Béninois pour le Développement des
Initiatives à la Base) en FEE-Dev (Femme, Enfants et
Environnement pour le Développement).
In het zuiden, in de regio’s Atlantique en Littoral,
staan 2 andere partnerorganisaties in voor een
enthousiaste verderzetting van het project: CBO-EPT
(Coalition Béninoise des Organisations pour l’Education Pour Tous) en IFMA (Institut des Filles de Marie
Auxiliatrices) van de zusters van Don Bosco.

Duurzame financiering
Dit programma is mogelijk dankzij de steun van de Belgische ontwikkelingssamenwerking en de
schenkers van Plan International België die ervoor kozen om te investeren in een betere toekomst voor
meisjes via het Girls Fund.
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Sint- Lugardisinstituut in
Mol: eerste School for
Rights in België
Foto: Plan International/
Maui Druez

BELGIË
Kinderrechten in de praktijk, in het
bijzonder het recht op inclusief en
kwaliteitsvol onderwijs
De meeste mensen kennen kinderrechten van het Internationaal Verdrag voor de
Rechten van het Kind, een theoretisch kader waarop een groot deel van de werking
van Plan International steunt. Het is onze taak om kinderrechten ook in België in
praktijk te brengen, met als doel een positieve en tastbare impact hebben op het
leven van kinderen en jongeren. Een efficiënte manier om dat te verwezenlijken is
intensief samenwerken met scholen.
Eén van de kinderrechten waar Plan International bovendien al sinds haar ontstaan op focust, is het
universele ‘recht op leren’. Onderwijs is immers één van de belangrijkste sleutels voor de ontwikkeling van kinderen en jongeren, zowel in België als in onze partnerlanden.
Bram Mateusen, leerkracht in het Sint-Lutgardis in Mol: “Onze leerlingen zijn zich meer en meer bewust
van hun rechten, maar ook van de rechten van andere jongeren.” Elisabeth (16), leerling van de school:
“Door deel te nemen aan het traject School for Rights toont onze school ons dat we jongerenrechten
ook echt mogen gebruiken.”

Via de pedagogische pakketten die we opstuurden, bereikten we 20.519
Nederlandstalige leerlingen en 19.263 Franstalige leerlingen. Daarbovenop werden
5.587 pedagogische dossiers gedownload.
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Deze veranderingen kwamen er
voor kinderen en jongeren in België
Kinderen en jongeren leerden hun
rechten kennen en verdiepten zich in
wereldburgerschap
Het voorbije jaar bleven we de trekker van het partnerschap voor Kinderrechtenscholen. We begeleidden
verschillende scholen om kinderrechten deel te doen
worden van hun DNA. Dankzij de steun van de Belgische
ontwikkelingssamenwerking werd de school SintLutgardis in Mol de eerste middelbare ‘School for Rights’.
Daarnaast kregen vier basisscholen het officiële label
‘Kinderrechtenschool’. Een mooie beloning na een intensief participatief traject van twee jaar.
We verstuurden 569 pedagogische pakketten die
volgens de leerkrachten die ermee aan de slag gingen in
totaal 20.519 leerlingen aan Vlaamse kant en 19.263 aan
Franstalige kant bereikten. Via de websites www.kinderrechtenschool.be en www.ecoledroitsenfant.be werden
5.587 pedagogische dossiers gedownload.

Inspiratiedag voor
Kinderrechtenscholen en School for
Rights in het Vredeshuis in Gent.
Foto: Plan International/
Kevin van Looy

Bij de fototentoonstelling over gendergelijkheid ‘Allemaal gelijk, of niet?’ werd een nieuw pedagogisch
dossier ontwikkeld.
Vanuit een nieuw partnerschap startten we een pilootproject over wereldburgerschapseducatie in
het buitengewoon secundair onderwijs. We werkten rechtstreeks samen met 48 leerkrachten van 23
scholen.
We begeleidden de sessie ‘whole school approach to children’s rights’ tijdens de International
Conference on Human Rights Education in Montréal. We organiseerden ook een belevingssessie rond
kinderrechten tijdens het event ‘Kind in alle staten’ van het Kinderrechtencommissariaat.
Het spel ‘Speelvogel’ - over kinderrechten en in het bijzonder het recht op spel – en het bijhorende
educatief materiaal bereikte dankzij Wallonië-Brussel Internationaal een Franstalig publiek als ‘Le
voyage de Ludi l’oiseau’.

Meer aandacht voor onderwijs
Drie volksvertegenwoordigers uit Niger kwamen onder begeleiding van Plan International naar België
voor overleg met de Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking. Ze werkten ook samen met
Belgische volksvertegenwoordigers rond hun wetsvoorstel ‘Onderwijs voor meisjes’. In het wetsvoorstel werden bepalingen opgenomen rond de minimum huwelijksleeftijd voor meisjes.
Vanuit België stonden we aan het stuur van het netwerk rond ‘inclusief en kwaliteitsvol onderwijs’ van
onze internationale koepel. We speelden ook een actieve rol binnen Educaid en waren moderator
tijdens de lancering van het ‘Global Education Monitoring report’ van UNESCO.
We verzorgden een hoofdstuk over onderwijs in het alternatief rapport over ontwikkelingssamenwerking van het Franstalige CNCD-11.11.11.
Binnen Educaid leidden we een werkgroep die eerder een studie uitbracht rond ‘Technical and
Vocational Education and Training (TVET) for Girls’ Empowerment’. Op basis van die studie werd een
nieuwe website ontwikkeld.
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Deze resultaten kwamen er dankzij :
Efficiënte en vernieuwende strategieën

..
..
..
..

Traject- en procesmatig werken met schoolteams leidde tot verankering van een kinderrechtenbenadering in de schoolcultuur: Leerlingen, ouders, leerkrachten, directie, buren van de school,…
werden betrokken en er werd gewerkt binnen alle domeinen van het schoolleven (schoolreglement,
leerstof, de manier waarop leerlingen met elkaar omgaan,…).
Samenwerkingen met Belgische en internationale organisaties creëerden hefbomen om zoveel
mogelijk kinderen en jongeren te bereiken.
Via efficiënte beleidsbeïnvloedingsstrategieën en alternatieve rapportage werden kinderrechten
en het recht op inclusief en kwaliteitsvol onderwijs onder de aandacht gebracht van personen en
instanties die via het beleid verandering kunnen brengen.
Via digitale tools werden goede praktijkvoorbeelden gedeeld ter inspiratie van andere ngo’s en het
beleid.

Partners met expertise

..
..
..

Samenwerken met partners rond kinderrechten en het recht op onderwijs is een strategie op zich.
Voor de Kinderrechtenscholen/Schools for Rights werkten we samen met DGDE, Djapo, Kiyo, VIA
Don Bosco en Unicef België.
Voor het pilootproject rond wereldburgerschap werkten we samen met Kiyo, Kleur Bekennen en
School Zonder Racisme.
Zoals hoger aangehaald werkten we ook nauw samen met het Kinderrechtencommissariaat en met
Educaid.

Duurzame financiering
Via een meerjarenprogramma steunt de Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking ons beleidswerk rond inclusief en kwaliteitsvol onderwijs in ontwikkelingssamenwerking en onze activiteiten
met Kinderrechtenscholen/Schools for Rights. Daarnaast kregen we steun van Wallonië-Brussel
Internationaal.
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Leiden
Kinderen en jongeren - meisjes in het bijzonder - moeten
betrokken worden bij beslissingen die voor hen belangrijk
zijn op politiek en sociaal vlak. Plan International leert hen dat
ze rechten hebben en hoe ze die kunnen verdedigen. Doel:
wetten en budgetten voor meer gendergelijkheid.
www.planinternational.be/leiden
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België
Jongeren - meisjes in het bijzonder
- nemen het woord en beïnvloeden
beleidskeuzes
Ook in België streeft Plan International naar respect voor kinderrechten, met een
bijzondere focus op meisjesrechten. Om dat te bereiken moet er naar kinderen
en jongeren worden geluisterd. Ze moeten het woord krijgen, zodat ze zelf impact
kunnen hebben op het Belgische beleid en op de bredere samenleving.
Vanuit dit idee organiseerden we eind 2017 een opiniepeiling bij jongeren, waaruit bleek dat meisjes
in België regelmatig worden geconfronteerd met verschillende vormen van discriminatie: van seksuele
intimidatie op straat, tot druk om op school een bepaalde richting te kiezen, ongelijke verdeling van
huishoudelijke taken, enzovoort.
Verder stellen we vast dat meisjesrechten in België quasi onzichtbaar zijn binnen het
kinderrechtendiscours. Dat moet hoognodig veranderen. Vanuit onze expertise in partnerlanden weten
we immers dat het in de praktijk tastbaar maken van het recht op kwaliteitsvol onderwijs en het recht
op bescherming tegen gendergerelateerd geweld cruciaal zijn om te komen tot meer gelijkheid voor
meisjes. We pleiten bij de Belgische ontwikkelingssamenwerking om haar beleid vanuit die doelstelling
vorm te geven.
Ten slotte zijn we ook in België gestart met de uitbouw van een programma dat jongeren vanuit een
kinderrechtenkader de lead geeft om te streven naar maatschappelijke verandering, met een
focus op gendergelijkheid.

In België vonden maar liefst 8 girls takeover-acties plaats, gaven 476 jongeren hun
mening over gendergelijkheid via een opiniepeiling, gingen 150 jongeren in debat
over seksuele intimidatie in de openbare ruimte en namen 14 jongeren deel aan een
Brussels pilootproject rond datzelfde thema.

Jongeren gingen in debat
over seksuele intimidatie in het
Franstalig Brussels Parlement. De
betrokkenheid van jongens bij de
strijd tegen seksisme is onmisbaar.
Foto: Plan International/Bea Uhart
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Alice, jongerenactivist die deelnam aan de takeover-actie op Wereldmeisjesdag en een dag lang de
plaats nam van de programmadirectie van VTM.

“

Meisjesrechten interesseren
me. Ik ben er al een tijdje
mee bezig. Ik was dan ook
meteen enthousiast om mee
te doen aan de takeoveractie. Zeker toen ik hoorde
dat iemand een dag lang
programmadirecteur mocht
worden bij VTM. Ik gaf
onder meer een workshop
over gendergelijkheid in
de media en zat aan tafel
met de scenarioschrijvers
van de soap Familie. Over
het algemeen schuwen de
media stereotypen niet. Dat
heeft een grote invloed op
hoe kinderen denken over
meisjes, jongens of x en op
hun latere ambities. Als je
echt gendergelijkheid wil, dan
moet je van jongs af aan die
stereotypen doorbreken. De
media spelen daar een grote
rol in.

Alice nam de plaats in van de programmadirectie van VTM.
Foto: Plan International/Medialaan_md

”

“De voorbije jaren organiseerde Plan International honderden takeovers. Dat betekent dat heel wat
mensen – vooral mannen – van een meisje te horen kregen dat ze meisjes en vrouwen kansen moeten
geven en hun vooroordelen aan de kant moeten schuiven. Ik ben er zeker van dat dat indruk heeft
gemaakt en dat de takeovers dus voor een verschil zorgen.”

Deze veranderingen kwamen er voor kinderen, jongeren en voor
meisjes in het bijzonder
Meer aandacht voor beslissingsrecht van en gelijke kansen voor meisjes
Elk jaar op 11 oktober is het Wereldmeisjesdag. In oktober 2017 namen jongerenactivisten die dag
wereldwijd topfuncties over. Zo toonden ze dat ook meisjes de leiding kunnen nemen, dat ze ambitieus mogen zijn om machtsposities naar zich toe te trekken, dat ze het recht hebben om te worden
betrokken bij beslissingen die een impact hebben op hun leven en dat ze helaas nog vaak met vooroordelen te maken krijgen.
In België nam Tess de plaats in van minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo,
Diane werd minister van Buitenlandse Zaken in plaats van Didier Reynders, Mayada mocht op de stoel
gaan zitten van de rector van de Universiteit Antwerpen, Yasmine op die van de rector van de universiteit in Bergen, Delphine werd redactiechef bij Bel RTL, Tiffany werd voorzitter van de Voetbalbond,
Niesje presenteerde Gert Late Night en Alice ten slotte mocht de rol opnemen van programmadirecteur bij VTM.
De girls takeover-actie kreeg veel media-aandacht, waardoor het een hefboom werd om het brede
publiek te doen nadenken over clichés en vooroordelen tegenover meisjes.
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Mensen dachten na over gender(on)gelijkheid bij bezoek aan fototentoonstelling
In oktober 2017 opende de tentoonstelling “Allemaal gelijk, of niet?”, met portretten van jongeren uit
België, Benin, Cambodja en Ecuador. Plan International België werkte daarvoor samen met fotograaf
François Struzik en jongerenreporters uit die vier landen. De fototentoonstelling gaat in op stereotype
gendernormen en op verschillende vormen van discriminatie op basis van geslacht. Verspreid over een
tiental locaties in België, lokte de tentoonstelling 11.000 bezoekers.

Expliciete aandacht voor meisjesrechten in alternatief rapport IVRK
Landen die lid zijn van het Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind moeten in principe
om de 5 jaar een rapport maken over de vooruitgang die ze boekten op vlak van kinderrechten en
over de uitdagingen waar ze voor staan. Telkens maakt het middenveld een alternatief rapport op. Als
lid van de raad van bestuur van La CODE en als voorzitter van de Kinderrechtencoalitie, zorgde Plan
International ervoor dat de stem van meisjes gehoord werd binnen het VN-Kinderrechtencomité in
Genève. Er werd ook extra nadruk gelegd op kinderrechten in ontwikkelingssamenwerking.

Jongeren gaven hun mening bij een opiniepeiling over gendergelijkheid
Een efficiënte manier om jongeren aan het woord te laten, is hun mening vragen via een opiniepeiling. 476 jongeren gaven aan dat ze seksisme ervaren in de media, dat discriminatie van meisjes niet
zelden voorkomt en dat ze dat als problematisch ervaren. De peiling werd op touw gezet samen met
professioneel onderzoeksbureau Dedicated.

Jongeren gingen in debat over seksuele intimidatie in het Franstalig Brussels
Parlement
150 jongeren kregen de kans om hun mening te geven over de problematiek van seksuele intimidatie
in de openbare ruimte in Brussel. Huong, die deelneemt aan een project van Plan International in
Vietnam, kwam de Brusselse jongeren steunen met een getuigenis over seksuele intimidatie in haar
stad. Tijdens het jongerenevent – in het Frans le ‘Jeudi de l’Hémicycle’ genoemd – deden enkele parlementsleden inspiratie op voor een parlementaire resolutie over seksuele intimidatie in het openbaar
vervoer in Brussel.

Start project ‘BruxELLES’: jongeren brengen seksuele intimidatie in kaart via
fotografie
Met de steun van Canon en Equal.Brussels startte het pilootproject ‘BruxELLES’. Een week lang
kwamen jongeren samen om zich te buigen over de thema's ‘seksuele intimidatie in de openbare
ruimte’, storytelling via fotografie en gendergelijkheid. Daarop volgden het voorbije werkjaar nog
verschillende vormingsmomenten. Het project is de voorloper van het nieuwe programma “Champions
of Change”, dat volgend werkjaar wordt uitgerold.

Jongerenjury koos winnaar kinderrechtenprijs
Plan International organiseerde samen met het Kinderrechtencommissariaat en zijn Franstalige
evenknie DGDE de eerste Belgische Kinderrechtenprijs, met de steun van Fifty-One International.
Een jongerenjury formuleerde de criteria voor de winnaar en gaf de prijs aan de ‘School van het
Maximiliaanpark’.
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Deze resultaten kwamen er dankzij:
Efficiënte en vernieuwende strategieën

..
..
..
..

Luisteren naar jongeren en hen een platform geven zijn cruciaal om ervoor te zorgen dat ze invloed
hebben op zaken en beslissingen die over hen en hun leven gaan. Dat gebeurt enerzijds via
researchmethodes zoals opiniepeilingen, anderzijds via een actieve samenwerking met
jongerenactivisten.
Via doelgerichte beleidsbeïnvloedingsstrategieën worden politici aangezet om actie te nemen op
vlak van kinderrechten- en meisjesrechten in België en in de Belgische ontwikkelingssamenwerking.
Creatieve methodieken zoals fotografie.
Om te streven naar respect voor kinderrechten en gelijke kansen voor meisjes wordt pers als
hefboom ingezet.

Partners met expertise
Stevige partnerschappen zijn essentieel om impact te hebben. Streefden het voorbije werkjaar samen
met ons naar meer zeggenschap voor jongeren en meisjes in het bijzonder: Canon, Délégué General
des Droits de l’Enfants, La CODE, de Kinderrechtencoalitie en het Kinderrechtencommissariaat

Duurzame financiering
Bovengenoemde activiteiten werden gefinancierd door de Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking (DGD), door Equal.Brussels, door Canon en door Fifty-One International.
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beslissen
Alle kinderen - meisjes in het bijzonder - moeten kunnen
beslissen over hun eigen leven en lichaam. Ze moeten
beschermd worden tegen genitale verminking, kindhuwelijken
en tienerzwangerschappen.
Plan International investeert in seksuele opvoeding voor
meisjes en voor jongens, strijdt tegen genitale verminking en
kindhuwelijken en zorgt voor gezondheidsdiensten op maat
van jongeren, tienermoeders en hun baby's.
www.planinternational.be/beslissen
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NIGER
“Weyborey Ma Farhan” of “Wanneer
meisjes openbloeien”
In Niger, een droog woestijnland dat kampt met een groeiende instabiliteit, is
het dagelijkse leven geen pretje en is de situatie van kinderen en meisjes vaak
schrijnend. 1 tienermeisje op 7 is er al mama, 3 meisjes op 4 zijn getrouwd voor hun
18de verjaardag, waarvan dat bij 1 op 3 voor hun 15e is.
In die context van armoede is een kindhuwelijk een manier om de eer van meisjes en hun familie
te beschermen en zelfs een economische transactie. Het gebruik nekt elke ambitie van duizenden
meisjes, want ze staat vaders, broers, ooms en toekomstige echtgenoten toe om beslissingen te
nemen in de plaats van de betrokken meisjes.
Onderwijs is een excellente manier om te voorkomen dat minderjarigen trouwen en het is ook een
hefboom richting een onafhankelijk leven. Wie van de kleuterklas tot de middelbare school lessen
volgt, loopt minder risico om te vroeg te trouwen. Krijgen meisjes de kans om een beroep aan te
leren, dan krijgen ze vleugels. Met de juiste ondersteuning en aanmoediging, zijn Nigerese
tienermeisjes in staat om bergen te verzetten.
In Dosso kregen 12 deelneemsters aan de projecten van Plan International voor het eerst de kans om
hun punt te maken en de impact van de projecten in hun dorpen te evalueren. Ze deden dat via participatieve video, een aanpak die ter plaatse werd ondersteund door de organisatie Visual Exchange.
Dankzij die benadering waren de meisjes in staat om de visie van imams, jonge toekomstige echtgenoten, vroedvrouwen en traditionele vroedvrouwen over kindhuwelijken en de gevolgen ervan in beeld
te brengen, zonder taboes of angst.
Weyborey Ma Farhan betekent ‘Wanneer meisjes openbloeien’ en is de naam die de gemeenschap
gaf aan het nieuwe vijfjarige programma van Plan International Niger en haar lokale partners. Het
programma biedt oplossingen op maat van de noden van meisjes en jonge vrouwen: hun kinderen
voedzaam eten geven en goed laten groeien, hen beschermen tegen gendergerelateerd geweld, met
name een kindhuwelijk, en hun dochters toestaan om secundair onderwijs te volgen en een beroep te
leren.
Het programma is gebaseerd op het project ‘Voor een betere bescherming van meisjes in Niger’, dat
liep van april 2015 tot juni 2018, dat bij honderden meisjes een kindhuwelijk voorkwam, en bij anderen
de gevolgen ervan – zoals fistels door een te jonge bevalling –herstelde. Net zoals toen, loopt ook dit
project in Dosso en in Tillabéry.

Jonge meisjes in
Dosso leren een job
om zelfstandiger te
worden. Zo kan worden
voorkomen dat ze op
jonge leeftijd worden
uitgehuwelijkt.
Foto: Plan International/
An-Sofie Kesteleyn
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Dankzij dit programma sloten al 1000 meisjes zich aan bij 50 spaar- en kredietgroepen voor jongeren. Ze leren een beroep dat hen onafhankelijkheid geeft en
beschermt tegen kindhuwelijken. 12 deelneemsters evalueerden de impact van het
project op de sociale normen via participatieve videotechnieken.

“

Ik ben één van de meisjes die deelnam aan het project van Plan International in mijn
dorp. We waren met 3 geselecteerd voor het project van participatieve video in Dosso.
Eerst leerden we hoe we video’s konden maken. Daarna trokken we naar de dorpen om er
vragen te stellen over kindhuwelijken. De gesprekken die we voerden, met imams, dorpschefs, vroedvrouwen en andere jongeren, brachten ons veel bij. We leerden interviewen,
filmen en monteren. Toen de film klaar was, gingen we opnieuw naar de dorpen om hem te
laten zien aan iedereen. Praten met de mensen, hun blik verruimen en iedereen informeren
over de gevolgen van kindhuwelijken, dat is wat we hebben bereikt dankzij participatieve
video! Ik ben trots op mezelf en heb superveel zin om verder te doen!

”

Djamila, 16 jaar, deelneemster
workshop participatieve videotechnieken, Dosso.

Programmacoördinator Issaka
Boureima volgt Djamila en de andere
deelneemsters van het participatieve
videoproject.
Foto: Plan International
Federico Varrasso - Visual Exchange

Deze veranderingen kwamen er voor meisjes en jonge vrouwen
in Niger
Jonge kinderen kregen betere voeding en opvolging via huisbezoeken
1.567 kinderen kregen een behandeling voor acute ondervoeding in daarvoor opgezette voedingscentra. Ze worden opgevolgd via huisbezoeken door een lokaal netwerk.
30 opvoedsters verzorgen de kinderen en zorgen voor een aangepast voedingspatroon, terwijl 15
‘lichtmoeders’, lokale rolmodellen, de jonge mama’s informeren over gezinsplanning, het voorkomen
van soa’s, het belang van prenatale consultatie, de ontwikkeling van baby’s en peuters en hygiëne.
30 vrouwen vormen een moestuinbrigade. Ze leggen tuintjes aan en zien toe op het onderhoud.
15 spaar- en kredietgroepen bezorgen jonge mama’s van ondervoede kinderen de nodige financiële
onafhankelijkheid.
90 leden van de gemeenschap werden getraind over sanitaire voorzieningen en 30 lokale metsers
leerden hygiënische toiletten bouwen met materiaal dat voorhanden is.

Kwetsbare jonge meisjes beschermd
1.000 ongeschoolde of nauwelijks geschoolde meisjes sloten zich aan bij 50 spaar- en kredietgroepen
voor jongeren. Ze lenen er en dragen regelmatig een bedrag bij om financiële reserve op te bouwen.
Ze starten een opleiding naaister, opvoedster, borduren of bedrijfsbeheer...
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De sociale normen in de dorpen verschuiven dankzij informatie en dialoog tussen verschillende generaties, door opleidingen over kinderrechten, over bescherming van meisjes, en zo verder. Ook 50
dynamische en gedreven dorpscomités voor kinderbescherming (20 nieuwe en 30 al bestaande, waar
bijna 1.000 bewoners – 40 % vrouwen – lid van zijn) dragen enorm bij aan de mentaliteitsverandering.

Adolescenten geschoold en opgeleid
Het percentage meisjes en jongens dat hun lager middelbaar afmaakt, schommelt tussen de 10 en
18 %.
6.455 leerkrachten en leerlingen brengen hun kennis op peil via bijscholing en leermateriaal over
gendergelijkheid, inclusie van kinderen met een beperking en positieve leermethoden.
1.523 ouders kregen informatie over mogelijke beroepsopleidingen en engageerden zich om hun
dochters niet uit te huwelijken voor ze een beroep hadden aangeleerd in de vormingscentra, waar 100
leerkrachten paraat staan om hun kennis over te brengen.
579 jongens van 15 tot 25 jaar sloten zich aan bij ‘clubs van toekomstige echtgenoten’ en worden zich
bewust van hoe belangrijk onderwijs en onafhankelijkheid zijn voor meisjes.
Er werd een decreet goedgekeurd dat meisjes ondersteunt, beschermt en zorgt voor onderwijs. Het
uitvoeringsbesluit moet nog aangenomen worden. Een Nationaal Comité tegen Kindhuwelijken is
opgericht.

Deze resultaten haalden we dankzij :
Efficiënte en vernieuwende strategieën

..
..
..
..

Het oprichten van leercentra, spaar- en kredietgroepen voor kwetsbare jonge mama’s, in combinatie
met voedingsprojecten voor hun baby’s.
Het opstarten van een sociale en intergenerationele dialoog met jonge echtgenoten en met traditionele en religieuze leidersfiguren.
Lokale, regionale en nationale beleidsbeïnvloeding over het belang van onderwijs voor meisjes en
de nefaste gevolgen van (te vroege) huwelijken.
Participatieve videotechnieken brengen emancipatie en sociale verandering: na een workshop van
2 weken maakten 12 nauwelijks geschoolde deelneemsters een film, waarin ze het debat aangaan
in de dorpen van Dosso. Bij de vertoning van de film werden bewoners volop gesensibiliseerd en
geïnformeerd.

Partners met expertise
5 lokale partners staan samen met Plan International Niger in voor de uitvoering van het project: AEC
(Alternative Espace Citoyen), ANTD (Association Nigérienne pour le Traitement de la Délinquance),
CONIDE (Coalition Nigérienne des Droits de l’Enfant ), ASO-EPT (Coalition nigérienne des Associations,
Syndicats, ONG de la campagne Education Pour Tous) en DIMOL (Organisation pour la Promotion et
l'Epanouissement de la Femme Nigérienne).

Duurzame financiering
Dit programma wordt gefinancierd door de Belgische ontwikkelingssamenwerking en de schenkers
van Plan International België die er bewust voor kozen om meisjesprojecten te steunen via het Girls
Fund.
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Een moeder en
haar baby in het
gezondheidscentrum
DIMOL in Niger.
Foto: Plan International/
An-Sofie Kesteleyn

NIGER
Herstel en herintegratie van
kindbruiden
In Niger ligt de huwbare leeftijd voor jongens wettelijk vast op 18 jaar. Voor meisjes
is dat al vanaf 15 jaar. Opvallend: 1 op 3 meisjes stapt al vóór die leeftijd in het
huwelijksbootje. Driekwart van de Nigerese vrouwen is gehuwd voor haar 18de. 1 op
de 7 tienermeisjes wordt moeder, met enorme gezondheidsrisico’s: hun lichaam is
nog niet klaar en hun bekken is te smal.
Eén van de gevolgen voor meisjes die te jong bevallen is nog heel taboe: een fistel. Het is een perforatie tussen de vagina en de blaas of de darmen, die incontinentie veroorzaakt. Op lange termijn
ontstaan chronische medische problemen. De jonge vrouwen die incontinent zijn, worden verdreven
uit hun gemeenschap en zijn gedoemd tot een leven in de marge van de samenleving. Ze zijn onzeker
en kunnen nooit meer een normaal leven leiden. Nochtans is vaak een operatie mogelijk als je de
middelen hebt om naar een ziekenhuis in de hoofdstad te gaan.
Plan International België en haar lokale partners herstelden en re-integreerden van april 2015 tot
juni 2018 tientallen meisjes in 30 dorpen in Dosso en Tillabéri. Door hen de kans te geven om hun
zelfvertrouwen terug te winnen en door de dialoog te openen met jongvolwassen mannen, ouders
en invloedrijke volwassenen vermindert het traditionele gebruik van kindhuwelijken, worden seksistische sociale normen in vraag gesteld en leren honderden meisjes een beroep in een veilige
omgeving, zonder angst of geweld.
Ze timmeren aan hun weg naar onafhankelijkheid en kunnen hun talenten volop inzetten.

240 jonge meisjes met een fistel werden geopereerd en gere-integreerd in hun familie
en samenleving. 600 jonge meisjes leerden een beroep dat hen beschermt tegen een
kindhuwelijk en een tienerzwangerschap.
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“

Op mijn 15de werd ik uitgehuwelijkt aan mijn
neef. Ik werd zwanger, maar mijn kindje stierf
bij de bevalling. Ikzelf kon na de bevalling een
tijdlang mijn benen niet meer gebruiken en ik
kon mijn urine niet ophouden. Ik kwam in contact
met een DIMOL-centrum waar ik kon verblijven.
Geen enkele keer kreeg ik bezoek van mijn
schoonfamilie of mijn man, die wilde scheiden.
Na maanden afzien en intensieve verzorging was
ik opnieuw gezond, lichamelijk én psychisch. Ik
kreeg een kleine som om een opleiding te volgen
en te leren lezen, schijven en naaien. Ik leerde
zelfs juwelen maken met parels. DIMOL redde
mijn leven! Ik leef terug in mijn dorp, bij mijn
familie en ben trots dat ik de gezondheidswerker
kan helpen om hier de boodschap te helpen verspreiden over de gevolgen van kindhuwelijken
…

”

Asmaou Issa, 17 jaar, Niger.

Deze veranderingen kwamen er
voor jonge vrouwen in Niger
Identiteit erkend en huwelijken
geformaliseerd

Asmaou en een begeleidster van het centrum
DIMOL.
Foto: Plan International

7.807 geboortebewijzen en 4.511 huwelijksaktes werden opgemaakt tijdens 3 massa-campagnes.
Daardoor kregen duizenden jonge meisjes een officiële identiteit en zijn ze beter beschermd.

Jonge meisjes geopereerd en gere-integreerd in hun omgeving
240 jonge meisjes die bij de bevalling een fistel opliepen kregen een chirurgische ingreep, onderdak en
een opleiding in het onthaalcentrum van DIMOL. Eenmaal genezen, werden ze opnieuw bij hun familie
en in hun vertrouwde omgeving ondergebracht.
Gezondheidswerkers, vroedvrouwen en traditionele verloskundigen in de dorpen waar het project liep,
werden opgeleid om meisjes te kunnen verzorgen na een fistel-operatie.

Tienermeisjes leren een beroep dat hen beschermt
600 meisjes volgen een beroepsopleiding (naaien, borduren, onthaalouder …) en sluiten aan bij 30
spaar- en kredietorganisaties voor jongeren. Ze spijkeren hun vaardigheden bij, waardoor ze onafhankelijker in het leven staan en kritisch kunnen zijn in hun relatiekeuze en op sociaal vlak. Ze kennen hun
rechten en ze weten bij wie ze terecht kunnen als ze met geweld geconfronteerd worden.
De meisjes krijgen een basiscursus bedrijfsbeheer en onafhankelijk leven in de maatschappij, onder
leiding van lokale leerkrachten.
234 leerkrachten kregen een opleiding over bescherming van meisjes en preventie van gendergerelateerd geweld. Ze engageren zich om meisjes te beschermen, vooral dankzij een waarschuwings- en
meldingssysteem.
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Deze resultaten kwamen er dankzij :
Efficiënte en vernieuwende strategieën

..
..
..
..

Lokale religieuze en dorpsleiders, traditionele woordvoerders en woordvoersters en toekomstige
echtgenoten worden voorvechters van het stoppen van kindhuwelijken.
Onze aanpak houdt rekening met lokale culturele en sociale dynamieken en garandeert een intergenerationele betrokkenheid, in het bijzonder in de keuze van geloofwaardige begeleiders.
Een efficiënt systeem van dorpscomités voor kinderbescherming die werken aan belangenbehartiging en beleidsbeïnvloeding, en meldingen van misbruik en geweld behandelen.
Educatieve campagnes via de lokale radio over het belang van officiële registratie van geboorten
en huwelijken, onderwijs voor meisjes, gezinsplanning, prenatale consultaties en de preventie van
gendergerelateerd geweld op school en in gezinnen.

Lokale partners met expertise
We werken samen met 3 lokale partners om dit project te verwezenlijken: ANTD (Association Nigérienne
pour le Traitement de la Délinquance), ASO-EPT (Coalition Nigérienne des Associations, Syndicats et
ONG de la campagne Education Pour Tous) en DIMOL (Organisation pour la Promotion et l'Epanouissement de la Femme Nigérienne).

Duurzame financiering
Dit programma kreeg steun van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking, de Europese Unie en van
de schenkers van Plan International België die via het Girls Fund bewust investeren in meisjesprojecten en een betere toekomst voor meisjes.
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Vanuit België steunden
we een petitie in Mali om
genitale verminking te
stoppen. In de familie van
Fatoumata is dat al het
geval.
Foto: Plan International/Ilvy
Njiokiktjien

België
Focus op de wereldwijde
bescherming van meisjes
Het voorbije jaar vormde de bescherming van meisjes tegen geweld een rode draad
doorheen onze activiteiten. Van de strijd tegen genitale verminking in West-Afrika tot
het opzetten van studies over seksuele intimidatie in België: we mobiliseerden het
brede publiek en pleitten bij Belgische overheden om zich te engageren en haalden
daarbij bemoedigende resultaten.
13.318 mensen tekenden onze online petitie tegen genitale verminking in Mali. Daarmee steunden ze
het Malinese parlementslid Fomba Fatoumata Niambali in haar gevecht tegen genitale verminking in
haar land. In samenwerking met GAMS, een organisatie die in België werkt rond genitale verminking,
zetten we ook een mediacampagne op om eraan te herinneren dat initiatieven tegen genitale verminking nog steeds erg nodig zijn, zowel in België als in de landen waar de praktijk het meest voorkomt

“

Zoals alle vrouwen hier, ben ik zelf ook genitaal verminkt. Ik weet maar al te goed wat de
gevolgen kunnen zijn, want ik lijd er al m'n hele leven onder. Toen ik besloot om actie te
ondernemen tegen de praktijk, kreeg ik enorme tegenwind van mijn familie. Je moet weten
dat mijn grootmoeder zelf besnijdster is... Het was een gevaarlijke keuze voor mij, ik ben
letterlijk bedreigd geweest. Maar ik heb niet toegegeven.

”

Finda Iffono, projectverantwoordelijke van Plan International Guinee

13.318 mensen ondertekenden een online petitie om een Malinees parlementslid te
steunen in haar strijd tegen genitale verminking.
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Deze veranderingen kwamen er voor meisjes
Er kwam meer aandacht voor het thema
‘genitale verminking'
We brachten de thematiek onder de aandacht in de voornaamste media van het land. In het kader van de internationale dag tegen genitale verminking, namen we Belgische
media mee naar Guinee, waar 97% van de meisjes en
vrouwen verminkt is. Dat resulteerde in een online documentaire van 26 minuten op de websites van De Standaard en
Le Soir en reportages in de krant. Er werd ook een opiniestuk over politieke maatregelen gepubliceerd op knack.be en
levif.be. In totaal bereikten we tienduizenden kijkers en lezers.

Meer zichtbaarheid voor meisjes in België en in
het ontwikkelingsbeleid

Finda Iffono leidt een debat over genitale
verminking in een dorp in het district Manfran,
Guinee.
Foto: Plan International/ Johanna de Tessières

Na jarenlang beleidsbeïnvloedingswerk stemde het federaal
parlement unaniem een resolutie goed gebaseerd op het
rapport ‘Counting the Invisible’, over de nood aan meer data
over de levensomstandigheden van en verschillende vormen
van discriminatie tegen meisjes. Met de resolutie vraagt het
parlement aan de Belgische overheid om sterker te focussen
op genderspecifieke gegevensverzameling en –analyse en
om de partnerlanden van de Belgische ontwikkelingssamenwerking daarin te ondersteunen.

Uit een meta-studie van professor Els Leye (UGent), uitgevoerd in opdracht van Plan International België, bleek onder meer dat 24,8% van de meisjes in België
tussen 12 en 17 jaar (14,6% jongens) al is geconfronteerd met ongewenste seksuele aanrakingen. In
de leeftijdscategorie 18 tot 24 jaar gaf 13,8% van de vrouwen en 2,4% van de mannen aan dat ze al te
maken kregen met seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Deze resultaten kwamen er dankzij :
Efficiënte en vernieuwende strategieën

..
..

Via intensief beleidsbeïnvloedingswerk konden we de genderdimensie van de Belgische ontwikkelingssamenwerking versterken.
Sterke digitale content en pers vormden een hefboom om het brede publiek en beleidsmakers te
sensibiliseren over de thematiek ‘genitale verminking’.

Partners met expertise
We werkten samen met professor Els Leye van UGent en met GAMS.

Duurzame financiering
Bovengenoemde activiteiten waren mogelijk dankzij de structurele steun van de Belgische
Ontwikkelingssamenwerking.
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Zich
ontplooien
Alle kinderen - meisjes en jongens - moeten zich van jongs af
aan kunnen ontplooien, vrij van angst, discriminatie en geweld.
Plan International moedigt ouders, gemeenschappen en
overheden aan om meisjes gelijke kansen te geven, om
op te treden tegen elke vorm van misbruik en geweld, en
om in noodsituaties te zorgen voor een veilige speel- en
leefomgeving.
www.planinternational.be/zich-ontplooien
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LAOS
Bescherming van de meest
kwetsbare meisjes en jonge
vrouwen
In de provincie Bokeo in Laos, een bergachtig gebied vlak bij China, gaan meer
en meer mensen werken op commerciële bananenplantages. Ook uit naburige
regio’s migreren massa’s mensen naar de plantages voor werk. Maar het werk op
die plantages is niet zonder risico’s. Zo worden chemische bestrijdingsmiddelen
gebruikt, waarvan arbeiders de gevaren niet kennen. Het gevolg is dat ze ziek
worden en longproblemen krijgen. Doorgaans kennen ze ook hun rechten niet. Dat
maakt de werkcontext nog moeilijker.
Voor vrouwelijke arbeiders zijn de uitdagingen enorm. Het werk is zwaar en zelfs zwangere vrouwen
zitten voortdurend tussen de pesticiden. De leefomstandigheden zorgen er bovendien voor dat meisjes
en vrouwen worden geconfronteerd met seksuele intimidatie en geweld.
Lokale medewerkers en partners van Plan International werken sinds 2016 op en rondom de bananenplantages om de arbeiders en hun gezinnen te beschermen. Bijzondere aandacht gaat daarbij naar
meisjes en vrouwen en hun specifieke noden.

“Er wordt meer naar meisjes en vrouwen geluisterd”

“

We organiseerden dorpstheater over de rechten van meisjes en vrouwen en over gelijke
kansen. Zo leerden de mensen dat het belangrijk is om meisjes en vrouwen te betrekken
wanneer er beslissingen worden genomen die een impact hebben op hun leven. Een
voorbeeld: vroeger mochten vrouwen niet naar de dorpsvergaderingen komen, nu wel. Dat
ze dankzij het project een extra inkomen hebben en dus zelfstandiger zijn geworden, heeft
daar zeker toe bijgedragen. De mensen leerden ook dat geweld tegen vrouwen en kinderen absoluut onaanvaardbaar is. En ik merk dat ze beter begrijpen waarom het belangrijk is
om hun dochters naar school te sturen.

”

Douangchan Douangpachan, projectmedewerker van partnerorganisatie CAMKID
Foto: Plan International/
Phoonsab Thevongsa
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733 meisjes en 1.865 vrouwen leerden via theater over hun rechten en hoe ze die
kunnen afdwingen. Via radio werden 468 vragen beantwoord over onder meer geweld
tegen meisjes en vrouwen.

Deze veranderingen
kwamen er voor meisjes,
jonge vrouwen en hun
gezinnen
Meisjes en vrouwen kennen
hun rechten en weten meer
over gendergerelateerd geweld
dankzij theater
Theater is een ideale hefboom om
belangrijke boodschappen over te
brengen en mensen te doen nadenken.
In Laos heeft dat bijzonder goed gewerkt
om mensen in 14 dorpen te informeren
over de risico’s van werken op bananenplantages, over de impact die het heeft
op de gezondheid, en vooral ook over
verschillende vormen van geweld specifiek gericht tegen meisjes en vrouwen.
733 meisjes en 1.865 vrouwen leerden
zo welke rechten ze hebben en hoe ze
die kunnen afdwingen.

Foto: Plan International/Phoonsab Thevongsa

Echte impact kan er natuurlijk alleen maar zijn als ook jongens en mannen geïnformeerd worden.
Daarom richtten onze lokale medewerkers zich met het theater ook tot 638 jongens en 1.521 mannen.

Mensen kregen antwoorden op hun vragen dankzij interactieve radio
Naast theater is radio in veel landen nog steeds een heel efficiënte manier om maatschappelijke
impact te hebben. De luisteraars van de provinciale radiostations kregen programma’s te horen over
hun werkomstandigheden, geweld tegen meisjes en vrouwen, enzovoort. Daarop volgden doorheen
het jaar 298 telefoontjes en 170 sms-berichten met vragen.

Vrouwen werden mondiger en zelfstandiger
Er werden 8 groepen opgericht, specifiek voor vrouwen. Ze komen regelmatig samen om te leren over
hun rechten, om problemen te bespreken en om voor zichzelf op te komen. De groepen sparen ook om
te investeren in nieuwe activiteiten, zoals het weven van traditionele stoffen. Dat biedt vrouwen kansen
op een extra of alternatief inkomen.

Er kwamen betere werkomstandigheden
Onze lokale partner CAMKID richtte in 8 dorpen groepen voor de bescherming op het werk op. Die
volgen arbeidsomstandigheden op en geven mensen informatie. Daarnaast werden 56 vrijwilligers
opgeleid over mensenrechten en over de rechten van arbeiders. Ze werden ook getraind in onderhandelingstechnieken om hun gezinnen en de andere families in hun dorpen beter te kunnen beschermen
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en verdedigen. Heel specifiek ten slotte werden 163 mensen opgeleid om chemische bestrijdingsmiddelen te leren gebruiken met maskers, laarzen en handschoenen, wat een grote impact heeft op de
gezondheid van de mensen die op de plantages werken en op hun gezinnen.

Deze resultaten kwamen er dankzij:
Efficiënte en vernieuwende strategieën

..
..
..
..

Strategische activiteiten opzetten met de mensen in de dorpen als motor voor verandering. De
mensen worden serieus genomen door met hen te communiceren in de plaatselijke taal en rekening
te houden met hun tradities.
Werken met groepen van vrouwen, die daardoor aan zelfvertrouwen winnen en zelfstandiger
worden.
Informatieve en sensibiliserende boodschappen verspreiden via populaire activiteiten en media
zoals theater en radio.
Mobiliseren van sleutelpersonen in de dorpen, hen opleiden en ondersteunen zodat mensen –
meisjes en vrouwen in het bijzonder- steeds bij hen terechtkunnen.

Lokale partners met expertise
Plan International België werkt sinds 2016 samen met de lokale ngo CAMKID. Hun focus ligt enerzijds
op de bescherming van werknemers en hun rechten, en anderzijds op meer autonomie creëren voor
vrouwen en meisjes en hen leren om zich te beschermen. In de provincie Bokeo is CAMKID de eerste
erkende lokale ngo.

Duurzame financiering
Dit project wordt gesteund door de Europese Unie en door de trouwe schenkers van Plan International
België.
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Het Andesgebergte in
Ecuador.
Foto: Plan International/
Fabricio Morales

Ecuador
Erkenning voor de specifieke
onderwijsnoden van kinderen van
oorspronkelijke bevolkingsgroepen
In Ecuador, een groen en toeristisch land op de uitlopers van de Andes, leeft
driekwart van de kinderen van oorspronkelijke bevolkingsgroepen in armoede.
Economische uitsluiting en racisme zorgen ervoor dat deze groep in de marge van
de samenleving gedrukt wordt.
Maar hoe verbreek je die cirkel van uitsluiting als kinderen – en al zeker meisjes – zelfs geen toegang
hebben tot onderwijs? De helft van deze kinderen die dan toch op school belanden, stopt op het einde
van de lagere school of eerder.
In 2017 kondigde de minister van Onderwijs een sluiting aan van 13.000 dorpsscholen. De impact
voor de gezinnen is enorm. Dankzij een krachtige burgermobilisatie behielden de plattelandskinderen
voorlopig hun recht op onderwijs.
Wanneer oorspronkelijke bevolkingsgroepen niet langer toegang hebben tot onderwijs is dat dubbele
discriminatie die de toekomstdromen van de meest kwetsbaren, en dan voornamelijk meisjes, aan
diggelen slaat.
Plan International België ondersteunt de burgerbewegingen met financiële en logistieke
middelen. Doorheen het hele land staan ze op om het recht op inclusief onderwijs, mét garanties voor culturele diversiteit en gendergelijkheid, op te eisen.

Dankzij dit project ondertekende de president van Ecuador het nationale decreet dat
het recht op onderwijs voor meer dan 450.000 meisjes en jongens van oorspronkelijke
afkomst garandeert.
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“

We hebben ongelooflijk belangrijke stappen gezet. We slaagden erin om onderwijswetten
te hervormen en een openbare universiteit op te zetten voor studenten van oorspronkelijke
bevolkingsgroepen. Het decreet van het ministerie voor het oprichten van een dienst voor
intercultureel tweetalig onderwijs zal een grote impact hebben, zowel op basis- als op secundair onderwijs. En ons werk gaat door! We willen meer onafhankelijkheid bij het opzetten van onderwijs- en opvoedingsprojecten voor kinderen van oorspronkelijke bevolkingsgroepen. We moeten de krachten bundelen om zo officieel erkende aangepaste leerdoelen
te kunnen lanceren die beantwoorden aan de specifieke noden van deze kinderen.

”

Luis, lid van CONAIE, Quito

Deze veranderingen
kwamen er voor kinderen
van oorspronkelijke
bevolkingsgroepen
Op initiatief van CSE (Contrato Social
por la Educación) en van CONAIE
(Confederación
de
Nacionalidades
Indígenas del Ecuador), starten er in
het hele land burgercollectieven op die
samenwerken voor inclusief onderwijs
dat beantwoordt aan de culturele diversiteit en gendergelijkheid.
Op het Nationaal Congres van Volkeren
en Nationaliteiten van Ecuador in
september 2017 kwamen meer dan
2.200 leiders van oorspronkelijke bevolKayambi kinderen krijgen onderwijs met respect voor hun
kingsgroepen samen. Ze eisten een
cultuur en hun taal.
tweetalig intercultureel onderwijssysteem, de heropening van basisscholen
Foto: Plan International
in de dorpen, de oprichting van een
inheemse universiteit en een instituut
van voorouderlijke kennis en wijsheid. Kortom: een rechtvaardige toegang tot onderwijs en educatief
beleid dat aandacht besteedt aan de meest uitgesloten kinderen.
Na acht maanden discussies, workshops, conferenties en levendige debatten volgde de ondertekening, op 6 juli 2018, van een nationaal decreet dat op middellange termijn de toegang tot onderwijs
voor 450.000 meisjes en jongens van oorspronkelijke bevolkingsgroepen vastlegt.

Een harde strijd is dus gewonnen en dit zijn de eerste sleutelveranderingen:

..
..
..

In 2020 heropent de interculturele universiteit Amawtay Wasi met een publiek en communautair
statuut dat academische, administratieve en financiële autonomie verleent. De overheid moet
budget voorzien voor de functioneringskosten.
Daarna opent het instituut van voorouderlijke kennis en wijsheid.
5 tweetalige scholen voor intercultureel onderwijs staan op de planning.
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Deze resultaten haalden we dankzij:
Efficiënte en vernieuwende strategieën

..
..

Vastberaden burgercollectieven van ouders, kinderen en jongeren strijden voor het belang van
onderwijs en gelijkheid voor meisjes. Ze formuleren concrete beleidsoplossingen naar de overheid.
Een eensgezinde visie tussen de verschillende oorspronkelijke bevolkings over een meer rechtvaardige, toegankelijke, interculturele onderwijsvisie.

Lokale partners met expertise

..
..

CSE (Contrato Social por la Educación) begeleidt de politieke dialoog van de burgercollectieven met
lokale en nationale overheden om een rechtvaardiger onderwijsbeleid in de praktijk om te zetten.
CONAIE (Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador) brengt de verschillende bevolkingsgroepen samen, zodat hun eisen gebundeld worden.

Duurzame financiering
Dit project konden we realiseren dankzij een cofinanciering van de Belgische ontwikkelingssamenwerking (tot eind 2016) en de schenkers van Plan International België.
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Overleven
In crisisregio’s bereiden we meisjes en jongens voor op
natuurrampen en conflicten. Bij een humanitaire ramp bieden
we bescherming en helpen we hen om hun leven herop te
bouwen.
We schenken bijzondere aandacht aan meisjes en jonge
vrouwen, omdat zij een groter risico lopen om te worden
uitgehuwelijkt of seksueel misbruikt. We werken samen met
andere ngo’s, onder meer binnen het Consortium 12-12, om
getroffen families zo efficiënt mogelijk te helpen.
www.planinternational.be/overleven
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OEGANDA
Humanitaire hulp aan vluchtelingen
uit Zuid-Soedan en hun
gastgemeenschappen
De oorlog die sinds 5 jaar woedt in Zuid-Soedan dwong meer dan 2 miljoen mensen,
waarvan de meerderheid vrouwen en kinderen, te vluchten naar buurlanden.
Oeganda vangt het grootste aantal vluchtelingen op, vooral in het noorden van het
land. In enkele jaren ontstonden daar gigantische vluchtelingenkampen om elke dag
meer mensen op te vangen, die volledig afhankelijk zijn van internationale hulp om te
overleven. Net buiten deze kampen ontstonden talrijke samenlevingen in of aan de
rand van bestaande dorpen.
In een regio die al getekend is door armoede, zorgt deze situatie soms voor spanningen met lokale
gemeenschappen. De inwoners van de betrokken dorpen merken dat er concurrentie ontstaat voor
voedsel en begrijpen niet waarom alle humanitaire hulp gericht is op de noden van de vluchtelingen
uit Zuid-Soedan, zonder oog te hebben voor de penibele leefomstandigheden van de gastbevolking.
In de zomer van 2017, toen al om en bij een miljoen vluchtelingen hun toevlucht had gezocht in
Oeganda, financierde Plan International België een project om de leefomstandigheden van de vluchtelingengezinnen en van de lokale dorpen te verbeteren in het district Adjumani. Doelstelling: de strijd
aangaan met ondervoeding van kinderen, hun gezondheid verbeteren, inzetten op kinderbescherming en ervoor zorgen dat gezinnen zelf eten kunnen produceren in tijden van onzekerheid en schaarste.
Plan International ondersteunt al van bij het begin van het conflict de mensen uit Zuid-Soedan. Naast
het project dat door Plan International België werd gefinancierd, zijn teams van Plan International
Oeganda en hun partnerorganisaties in de weer om 35.000 vluchtelingen in 19 kampen te helpen. Dat
is in de regio’s Adjumani, Yumbe en Arua.

Het project dat door Plan International België wordt gefinancierd, zorgt ervoor dat
2.715 ondervoede patiënten met ernstige infecties medische hulp of hospitalisatie
kregen. 1.519 kwetsbare gezinnen (vluchtelingen- en lokale gezinnen) ontvingen
zaaigoed van hoge kwaliteit om toekomstige oogsten te doen slagen.

Vluchtelingenkampen in het
district Adjumani.
Foto: Plan International /
Anne Ackermann
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“

Sinds het begin van deze crisis zijn de Zuid-Soedanese vluchtelingen sterk afhankelijk van
voedselhulp van de VN. Om budgettaire redenen staat deze hulp op een laag pitje en is ze
zelfs in gevaar. Het was dus belangrijk om snel te handelen, de samenlevingen zo onafhankelijk mogelijk te maken en intussen de directe risico’s van ondervoeding en ziekten die
via het water worden overgedragen aan te pakken. We zetten daarom een project op dat
noodhulp combineert met het weerbaar maken van gezinnen met langetermijneffecten voor
lokale én vluchtelingengezinnen.

”

Caroline Celis, verantwoordelijke noodhulp van Plan International België

Deze humanitaire hulp kregen kinderen en hun gezinnen
Strijden tegen ondervoeding en ziekten
In de dorpen Agojo en Ciforo deelden teams van Plan International voedselpakketten uit en
organiseerden ze twee grote gezondheidscampagnes gericht op kinderen, zwangere vrouwen en
jonge mama’s. Onze collega’s detecteerden tekenen van ondervoeding, bloedarmoede, malaria, pre/
postnatale complicaties, enzovoort.
In totaal kregen 2.715 patiënten medische zorgen en in de ergste gevallen, zoals bij acute ondervoeding
en ernstige infecties, werden patiënten getransporteerd naar gespecialiseerde ziekenhuizen.
Naast deze campagnes werden 68 vrijwillige gezondheidswerkers uit de dorpen getraind om mensen
te informeren. Zij zullen boodschappen verspreiden over gezondheid, hygiëne, voeding en hoe je
tekenen van ondervoeding herkent en behandelt bij kinderen.
Individuele opvolging van de meest kwetsbare gezinnen is verzekerd: 1.682 van deze gezinnen
ontvingen keuken- en sanitaire spullen (veldflessen, zeep, maandverband, keukenspullen …) die
ervoor zorgen dat ze hun leefomstandigheden kunnen verbeteren en ziektes kunnen vermijden.

Kooktechnieken verbeteren
Gezond en voedzaam eten aan je kinderen
geven, is lang niet vanzelfsprekend wanneer
voedsel schaars is. Nochtans zijn er enkele
makkelijke recepten die hun nut bewezen
hebben.
Negen grootscheepse culinaire demonstraties zorgden ervoor dat ouders meer leerden
over het voorkomen van ondervoeding.
Geïnspireerd door de vrouwen uit hun wijk,
namen ook andere moeders de technieken
over en veranderden hun gewoonten.
In totaal bereikten de demonstraties en
voedingsinformatiecampagnes
meer
dan
5.000 personen.

Zaaigoed voor de toekomst
Vrouwen en kinderen in een vluchtelingenkamp
in het district Adjumani.
Foto: Plan International

Om voedselveiligheid voor gezinnen te verbeteren is het van het grootste belang om hun
afhankelijkheid van internationale hulp te
verminderen. Daarom werden zaden van
hoge kwaliteit uitgedeeld aan 1.519 kwetsbare
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gezinnen (zowel lokale als vluchtelingenfamilies), net vóór de zaaiperiode. Dit zorgt voor een goede
oogst in hun eigen tuintjes.
12 landbouwersgroepen werden gestart (387 vrouwen en 33 mannen). Iedereen werd geïnformeerd
over de beste landbouwtechnieken en ontving tuiniermateriaal zoals schoffels, schoppen, harken en
kruiwagens.

Beschermen van kinderen en jonge meisjes
Crisissituaties verhogen het risico op het niet respecteren van kinderrechten. Tijdens dit project
brachten de teams van Plan International bestaande organisaties en structuren in kaart (dorpscomités,
vluchtelingencomités, overheidsinstanties …) om kinderen in en buiten de kampen te beschermen. 78
gemeenschapswerkers werden getraind om schendingen van kinderrechten beter te onderkennen.
Voor honderden mensen werden informatiesessies georganiseerd, waarbij de rechten van meisjes in
het bijzonder in de kijker stonden, meer specifiek hun voedsel-, hygiënische en gezondheidsnoden.

DEZE RESULTATEN HAALDEN WE DANKZIJ :
Een snelle en reactieve aanpak

..
..

Naast urgente gezondheidszorg en aanpak van ondervoeding lag de nadruk op de onafhankelijkheid van de gezinnen en de mogelijkheden om zelf hun leven, gezondheid en voedingspatroon te
verbeteren.
Door de aanpak aan te passen aan lokale gebruiken en door de lokale expertise uit te breiden,
worden veranderingen sneller aanvaard en doorgevoerd.

Noodfinanciering
Dit project kreeg de steun van het Consortium 12-12 waar Plan International België deel van uitmaakt.
Consortium 12-12 verenigt 7 humanitaire organisaties die wereldwijd hulp bieden bij ernstige crisissen
of natuurrampen. Onze respons ter plaatse had nooit zo snel en efficiënt kunnen verlopen zonder de
enorme vrijgevigheid van duizenden mensen die een gift deden na de oproep ‘Hongersnood 12-12’.
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Verdeling van granen in
de regio Amhara.
Foto: Plan International /Michael
Tewelde

ETHIOPIË
Jonge kinderen en hun moeders
gered van ondervoeding
De bevolking in Ethiopië moet het hoofd bieden aan de ergste droogte in 50 jaar.
Het uitblijven van regen in combinatie met het El Niño-fenomeen, verlengt de
droogteperiode, die startte in 2016. De gevolgen zijn ronduit dramatisch: er is geen
water meer, oogsten zijn bedroevend of mislukken totaal, vee verzwakt of sterft.
De voedselprijzen stijgen en de verkoopprijs van vee daalt. Gezinnen worden dus armer en kunnen
niet langer eten op de tafel zetten. Acute ondervoeding neemt overal toe. Vooral jonge kinderen zijn
hiervoor erg kwetsbaar. Zwangere vrouwen en moeders die borstvoeding geven verliezen hun laatste
restje kracht om dat tweede leven dat ze dragen te voeden.
Om die problemen op te vangen, organiseerden Plan International Ethiopia en Plan International
België van april 2017 tot december 2018 humanitaire noodhulp in Dehana en Sehala, in de regio
Amhara in het noorden van het land.
Voornaamste doel: de allerzwaksten redden, de voedselonzekerheid en ondervoeding verminderen,
andere manieren bieden om in levensonderhoud te voorzien en gezinnen voorbereiden op toekomstige humanitaire crisissen. Ook schoon drinkwater en betere hygiënische voorzieningen zijn noodzakelijk om ziekten en infecties te voorkomen.
Naast dit project dat opgezet werd met de steun van Plan International België, startten teams van Plan
International Ethiopië en hun lokale partnerorganisaties ook grote nood- en voedselhulpprojecten voor
voeding, sanitaire en drinkwatervoorzieningen, voedselzekerheid en kinderbescherming. Dit gebeurde
in de regio’s Afar, Amhara, Oromia en SNNPR (Southern Nations, Nationalities and Peoples’ Region).
Begin maart 2018 hadden deze initiatieven al 702.888 mensen bereikt.

Het project dat werd ondersteund door Plan International België zorgde ervoor dat
30.376 zwangere vrouwen, moeders die borstvoeding geven en kinderen jonger dan
5 gered werden van ernstige hongersnood in het noorden van Ethiopië.
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“

Heel wat gezinnen kregen 5 geiten, anderen 10 kippen. In totaal zijn er 250 geiten en
4.000 kippen verdeeld over 450 gezinnen. Ook eieren en melk werden uitgedeeld om
ondervoede kinderen onmiddellijk te voorzien van beter eten en om gezinnen wat te laten
sparen voor de moeilijke toekomst. Dit initiatief verlichtte de zorgen van heel wat mensen,
en in het bijzonder van alleenstaande moeders. Het creëerde ruimte om iets verder in de
toekomst te denken en weer wat hoop te hebben.

”

Zufan, 35 jaar, vrouwelijk lid van een kebele (buurtraad), Dehana, Ethiopie

Deze humanitaire hulp kregen
kinderen en gezinnen in Ethiopië
30.376 ondervoede zwangere vrouwen, borstvoeding
gevende moeders en kinderen jonger dan 5 werden medisch
opgevolgd en kregen therapeutische herstelvoeding.
133 ton voedingssupplementen werden verdeeld.
1.070 gezinnen pasten hun landbouwtechnieken aan.
250 melkkoeien werden uitgedeeld aan 50 gezinnen met
kinderen die ernstig ondervoed waren.
Dagelijks werd 9.000 liter water geleverd om 5.225 personen 3
maanden uit de nood te helpen. 4 regenwateropvangsystemen
werden geïnstalleerd bij scholen en gezondheidsdiensten.
9.500 ouders namen deel aan culinaire demonstraties om
ondanks de penibele omstandigheden voedzaam te kunnen
koken. Ze kregen daarnaast informatie over gezinsplanning
en vaccinatie van kinderen.

Drinkwatervoorziening in de regio Amhara.
Foto: Plan International/Petterik Wiggers

Deze resultaten haalden we dankzij :
Een snelle en reactieve aanpak

..
..
..
..
..

Logistieke en technische ondersteuning om ziekten te voorkomen in 39 kebeles (de kleinste administratieve entiteiten in Ethiopië).
Het uitdelen van voedsel.
Het opleiden van 63 dorpsleiders voor het garanderen van kinderbescherming in noodsituaties en
het herenigen van 45 kinderen met hun ouders.
Het voorzien van 10 veterinaire posten om vee te onderhouden en zo de gezondheid in gezinnen
te garanderen.
Technische ondersteuning voor 7 centra voor therapeutische voeding en 10 gezondheidscentra: we
zorgden voor het nodige materiaal en de snelle capaciteitsversterking om therapeutische voeding
en andere dringende gezondheidszorgen te kunnen voorzien.

Noodfinanciering
Dit project kreeg de steun van het Consortium 12-12 waar Plan International België deel van uitmaakt.
Consortium 12-12 verenigt 7 humanitaire organisaties die wereldwijd hulp bieden bij ernstige crisissen
of natuurrampen. Onze respons ter plaatse had nooit zo snel en efficiënt kunnen verlopen zonder de
enorme vrijgevigheid van duizenden mensen die een gift deden na de oproep ‘Hongersnood 12-12’.
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Meisjes en jongens in een
ruimte die speciaal voor
hen is ingericht.
Foto: Plan International / Will
Ayemoba

Nigeria
Jonge kinderen gered van ernstige
ondervoeding
De jihadistische opstand van de terroristische groepering Boko Haram die in 2009
startte in het noorden van Nigeria, leidde tot één van de grootste humanitaire rampen
in de wereld, waar intussen vier landen bij betrokken zijn: Nigeria, Niger, Tsjaad en
Kameroen.
Miljoenen mensen vluchtten weg van het geweld, en dat in moeilijke klimaats- en natuuromstandigheden. In 2018 hadden 10,7 miljoen burgers, waarvan de meerderheid vrouwen en kinderen, nood aan
dringende humanitaire hulp. Alleen al in Nigeria waren dat er 6 miljoen.
Van september 2017 tot december 2018 bood Plan International België financiële steun aan een noodvoedingsproject in de regio Borno, in het noordoosten van Nigeria. Het werd gestart na een noodkreet
van de Verenigde Naties over een dreigende hongersnood in die regio. Het project focuste op dringende noodvoeding voor kinderen jonger dan 5, en op het versterken van de capaciteiten van teams
van gezondheidswerkers en gemeenschappen om beter te leren omgaan met de noden op vlak van
voeding en om de zwaarst ondervoede kinderen beter te kunnen helpen. Ook dorpen werden gesteund
met betere voeding voor hun acuut ondervoede kinderen.
Naast het project dat door Plan International België werd gesteund, gingen de teams van Plan
International Nigeria en hun partners aan de slag met het opzetten van scholingsprojecten voor
kinderen, nood- en voedselhulp, en financiële steun aan gezinnen. Op die manier konden in 2018
130.073 jongens en meisjes terug naar school, 160.874 kinderen jonger dan 5 werden behandeld voor
ondervoeding en 3.719 gezinnen kregen noodhulp en cash.

In 2018 zorgde het project dat door Plan International België werd gefinancierd
ervoor dat 753 jongens en 940 meisjes jonger dan 5 jaar behandeld werden voor
ernstige ondervoeding in consultatiecentra.
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“

Meteen nadat we in het
ziekenhuis aankwamen, kreeg
Hussaima therapeutische voeding op basis van pindakaas en
verrijkt met vitamines. Binnen
de week mocht ze terug normale voeding eten. Ik volgde in
tussentijd kooklessen bij de vrijwilligers van Plan International.
Ze leerden me lokale specialiteiten klaarmaken met groenten
van hier. Zelfs met mijn beperkt
budget kan ik verse ingrediënten vinden op de markt en
voedzame maaltijden klaarmaken voor mijn dochtertje

”

Mariam, 23 jaar, mama van Hussaima, 11 maanden, Nigeria
Foto: Plan International / Will Ayemoba

Deze noodhulp kregen kinderen en hun gezin in Nigeria
3.511 kinderen tussen 6 en 24 maanden kregen zakjes met micronutriënten in poedervorm.
753 jongens en 940 meisjes werden behandeld voor ernstige ondervoeding in consultatiecentra.
6.240 gezinnen volgden lessen voor ouders over ontwikkeling en voeding voor jonge kinderen.

deze resultatent haalden we dankzij:
Een snelle en reactieve aanpak

..
..
..
..

Het opzetten van een therapeutisch centrum en het versterken van 8 bestaande centra.
Het opleiden van 30 gezondheidswerkers en 60 lokale vrijwilligers (28 mannen en 32 vrouwen) om
acute ondervoeding te kunnen vaststellen.
Het bijschaven van kennis bij 480 mama’s over de optimale voeding voor baby’s en jonge kinderen.
Het opstarten van 40 mother-to-mother-groepen over andere manieren om te koken en om te gaan
met voeding, met tien workshops en kookdemonstraties.

Noodfinanciering
Dit project was mogelijk dankzij de steun van het Consortium 12-12 en de Samuel Freeman Charitable
Trust.
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Een ruimte voor kinderen.
Foto: Plan International/
Carlos Aguirre

Ecuador
Zorgen voor je baby na een
aardbeving
April 2016: een zware aardbeving treft Ecuador. De balans was zwaar: 660 doden,
30.000 gewonden en 80.000 mensen die plots geen huis meer hadden.
Twee jaar na de ramp blijven jonge kinderen en hun moeders de meest kwetsbare groep. Maar
ze herstellen zich stilaan dankzij solidariteit tussen gezinnen en ondersteuning door sociale
gemeentediensten.
Na de eerste hulpacties is het cruciaal om gezinnen te ondersteunen bij het verwerken van emoties en
verlies en bij het hernemen van hun gewone leven. Ngo’s die dicht bij de bevolking staan, blijken daar
succesvol in.
De overheid besloot dan ook om vanaf januari 2018 hun samenwerking met ngo’s, waaronder Plan
International, te versterken. Het ministerie van Economische en sociale inclusie ondertekende een
conventie die het overleven en de ontwikkeling van de jongste kinderen verzekert. Prioriteiten? Positief
ouderschap, betrokkenheid van vaders en een preventiemethode om geweld tegen meisjes, en in het
bijzonder intrafamiliaal seksueel geweld, tegen te gaan.

Dankzij dit project kwamen 276 gezinnen en 333 meisjes en jongens jonger dan 6
jaar langs bij speciaal voor hen ingerichte onthaalcentra.

“

We leerden dat de ontwikkeling van heel jonge kinderen heel belangrijk is. We hadden daar
weinig oog voor, hadden geen speelgoed in huis en eigenlijk speelde mijn zoontje nooit.
Hier in het centrum kreeg ik een wagentje, dat onmiddellijk zijn aandacht trok. Tijdens de
lessen krijgen we tips om zelf met eenvoudige middelen speelgoed te maken, en we weten
nu welk speelgoed past bij de ontwikkeling van onze kinderen.

Mama van een deelnemend gezin, Ecuador

”
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Deze ondersteuning kregen jonge kinderen in Ecuador
3 gemeentecomités met in totaal 30 vrijwilligers ontvingen 276 gezinnen en 333 meisjes en jongens
jonger dan 6 jaar in 3 onthaalcentra die speciaal hiervoor werden ingericht.
In deze veilige omgeving voor kinderen volgen de vrijwilligers op of ze voldoende en gevarieerd eten,
of ze gezond zijn, goed ontwikkelen en de hygiënische basisvoorschriften volgen.
Moeders en zwangere vrouwen krijgen lessen over voeding en verzorging voor de allerkleinsten, over
preventie van geweld, in het bijzonder tegen meisjes. Ze betrekken vaders bij de opvoeding en opleiding van de kinderen. 204 ouders namen deel aan workshops om te spelen met hun kinderen en hun
veerkracht en psychomotorische ontwikkeling aan te wakkeren.
377 vrouwen en 37 mannen namen deel aan de lessen over hoe ze zelf een eigen inkomen kunnen
genereren of een eigen onderneming runnen. Financiële onafhankelijkheid is van cruciaal belang om
op lange termijn
te voorzien in
de noden van
hun kinderen.

Kinderen en vrijwilligers
van Plan International in
Perdenales in de provincie
Manabì.
Foto : Plan International/
Carlos Aguirre

Deze resultaten haalden we dankzij :
Een reactieve aanpak

..
..
..

Vorming van lokale vrijwilligers die de onthaalruimten voor kinderen en hun ouders mogelijk maken.
Het versterken van de lokale overheid om beter gecoördineerde diensten voor de allerjongste
kinderen te voorzien.
Opzetten van eigen ondernemingen voor mama’s en papa’s. Die zorgen voor financiële onafhankelijkheid en een rooskleurigere toekomst voor de kinderen.

Lokale partners met expertise

..
..

Dankzij de lokale kennis van organisatie Vivir stemmen we onze acties nog beter af op de doelgroep.
Het netwerk van financiële instellingen en ontwikkeling adviseert de kleine ondernemingen en de
vormingen over budgetbeheer bij gezinnen. Enkele veelbelovende trajecten vormen nu de basis van
opleidingen voor jonge moeders, de meest kwetsbare groep.

Noodfinanciering en duurzame financiering
Dit project was mogelijk dankzij de giften van de vele schenkers van Plan International België.
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Onze corporate
partners
www.planinternational.be/bedrijven
Contact: corporates@planinternational.be
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De Belgian Red Flames en
voetbalmeisjes in Benin:
#1team1goal
“

Ik ben heel trots om met Plan International België
samen te werken. Het is alsof we er een nieuwe
teamgenoot bij hebben. We hebben hetzelfde doel:
discriminatie tegen meisjes bestrijden en ervoor zorgen dat meisjes kunnen groeien door de sport, door
het voetbal.

”

Aline Zeler, kapitein van de Belgian Red Flames

Sinds 2016 scoren de Belgian Red Flames, onze nationale vrouwenvoetbalploeg, voor meisjesrechten. Samen
zetten we gelijke rechten voor meisjes en vrouwen op én
naast het veld in de kijker.

De Red Flames lopen voor meisjesrechten in de
Urban Trail in Hasselt.

Het partnerschap met de Belgian Red Flames is een
perfecte match. De damesvoetbalploeg begrijpt als geen
ander de hindernissen die meisjes en vrouwen dagelijks
moeten overwinnen: op het voetbalveld, op het werk of
thuis.

Foto: Plan International/Kevin Van Looy

Zo steunen de Red Flames het meisjesvoetbalproject in Benin

..
..
..
..
..

Het engagement van de Red Flames kent geen grenzen :
Als projectsponsor steunen zij maandelijks het voetbalproject in Benin waar meisjes dankzij sport
meer zelfvertrouwen krijgen.
Tijdens de matchen in Leuven vragen we samen met onze vrijwilligers aandacht voor meisjesrechten met allerlei stadionacties.
Tijdens de match vermeldt de stadionspeaker onze samenwerking, roepen ze op tot meer aandacht
voor meisjesrechten en zien duizenden supporters de ledboarding van
Plan International tijdens de wedstrijd.
In januari 2018 gaven we een workshop rond gender aan alle speelster
en de staffleden.
We verkochten een exclusieve katoenen tas ontworpen door Eva
Mouton.

Illustratice Eva Mouton zette samen met de Red Flames hun engagement
om in een tekening voor een totebag, Deze totebag werd verkocht tijdens
de matchen van de Flames in Leuven en via de Plan Cadeau webshop.
50% van de opbrengst gaat naar het project in Benin.
Meer informatie over deze samenwerking:
www.planinternational.be/nl/partner/redflames
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De jongerenactivisten die
deelnamen aan het door
Canon ondersteunde
project BruxELLES.
Foto: Plan International/
Bea Uhart

Canon: Visual storytelling door
jongeren
“
”

Via fotografie en positieve storytelling kaarten jongeren belangrijke thema’s aan en willen
ze zorgen voor verandering in de maatschappij. In deze filosofie vulden Canon en Plan
International België elkaar perfect aan.

Emma Hope, EMEA sustainability Manager Canon

In 2017 werd het project BruxELLES geboren, een creatieve samenwerking tussen de jongeren van
Plan International België en de medewerkers van Canon. Tussen februari en oktober 2018 werden 14
jongeren gecoached rond meisjesrechten en de kracht van fotografie, om de problematiek in hun stad
in beeld te brengen en naar oplossingen te zoeken. Gecoached door gerenommeerde fotografen en
Canon-ambassadeurs Bieke Depoorter en Mashid Mohadjerin trokken zij erop uit.
Meer informatie over deze samenwerking:
www.planinternational.be/nl/partner/canon-visual-storytelling-door-jongeren
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Het Run Team van Plan
International bij de Urban
Trail in Brussel.
Foto: Plan International/
Kevin Van Looy

Golazo kiest resoluut voor
meisjesrechten
“
”

Een loopwedstrijd, zoals de Urban Trail, bevat de ideale mix: goed voor de gezondheid én
de sfeer op de werkvloer. Wanneer je als bedrijf, samen met je werknemers, een goed doel
kan steunen via een sportieve uitdaging, is het plaatje helemaal compleet. Zeg nu zelf:
geen betere motivatie dan lopen voor het goede doel!

Greg Broekmans, Head of Running Events Golazo

Sinds 2014 zijn wij de running mate van Golazo voor de Urban Trails, stadslopen in 9 Belgische steden
waarbij de belevenis, het parcours en het sportplezier belangrijker zijn dan de loopprestatie. Onze
gezamenlijke missie is dan ook om iedereen aan het bewegen te krijgen, onafhankelijk van leeftijd of
conditie.
Dit jaar werd de Urban Trail in Brussel wel een heel speciale editie, met het parcours dat dwars door
ons kantoor liep.

Hoe werkt het partnerschap?

..
..
..

Bij het inschrijven krijgt elke Urban Trail-deelnemer de kans om €5 meer te betalen, dat integraal
aan ons sportproject in Benin wordt besteed. Golazo schenkt daarnaast zelf €0.25 voor elke deelnemer aan de Urban Trails.
Het Run Team van Plan International krijgt een mooie plaats aan het begin van een wave en kan
rekenen op heel wat visibiliteit. We mogen onze stand gratis in het sportdorp plaatsen om er onze
lopers te ontvangen. Langs het loopparcours hangen onze banners en vlaggen prominent in het
zicht.
Dankzij het partnerschap met Golazo kunnen we aan bedrijven heel fijne teambuildings aanbieden.

Meer informatie over deze samenwerking :
www.planinternational.be/nl/golazo
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Andere partners
BDO: pro bono advies en partner
Dankzij de consultancyfirma BDO kunnen we rekenen op pro bono financieel en
fiscaal juridisch advies. BDO hielp onze organisatie bij de implementatie van de
nieuwe privacywetgeving (GDPR) die van start ging in mei 2018 en adviseerde
ons bij de overname van Vormen vzw,… Daarnaast verzorgen we samen met hen
en Music Hall een culturele namiddag voor 1.000 jongeren.

Connections: gratis vluchten
Reisbureau Connections sponsorde dit jaar alle vliegtickets naar ons safer and
smarter cities project in Vietnam. Een heuse operationele kost die dankzij hun
sponsoring kan geïnvesteerd worden in het project.

De Luierhoek : een goede start
Sinds 2017 schakelt trouwe Plan Ouder Catty haar bedrijf ‘De Luierhoek’ in met
enkele toffe Cause-Related marketing acties. Per aankoop van een wasbare luier
startpakket, natuurlijk verzorgingsproducten of het ‘Iv’e got the power’-body’tje
schenkt De Luierhoek 5% aan ons project voor de allerkleinsten in Bolivia.
Meer informatie:
https://www.planinternational.be/nl/blog/bedrijven/
ik-wil-een-verschil-maken-ook-met-mijn-bedrijf

Etnik Cosmetics :
doelbewust sociaal ondernemen, van bij de start
Cosmeticabedrijf Etnik Cosmetics is een webshop met een mooi gamma huidverzorgingsproducten. Alle producten zijn gemaakt van 100% natuurlijke ingrediënten
en niet getest op dieren. De oprichters van het gloednieuwe merk steunen sinds
2017 resoluut ons meisjesproject in Benin dat focust op onderwijs. Ze doneren
jaarlijks 2% van hun winst.
Meer informatie:www.planinternational.be/nl/blog/bedrijven/
een-sociale-onderneming-moet-dat-met-hart-en-ziel-uitstralen

Litiguard: pro bono advies en financiële steun
Dankzij het engagement van advocatenkantoor Litiguard kunnen we rekenen op
gratis juridisch advies zoals bijvoorbeeld het nakijken van bepaalde contracten,
juridisch advies bij et opmaken van samenwerkingsakkoorden,… Naast deze pro
bono ondersteuning is elke medewerker binnen Litiguard ook Plan Ouder.

Marc Cain : solidair shoppen
Marc Cain is een internationaal vrouwenmodemerk. De fashiongigant ontwierp
een handtas in beperkte oplage speciaal voor Moederdag. De exclusief ontworpen
lederen tas met hart symboliseert de speciale band tussen een moeder en haar
kind. Met de aankoop van elke tas doneerde Marc Cain 50% van de nettowinst
aan onderwijsprojecten voor meisjes, goed voor € 27.000.
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De toegevoegde waarde van lokale
expertise
Om het verschil te maken voor kinderrechten en gelijkheid voor meisjes bundelen
we onze krachten met andere ngo’s en organisaties. Het gaat om lokale, regionale
of internationale partners die gespecialiseerd zijn in de thema’s die we willen
aanpakken, ze zijn goed verankerd in de samenleving en vormen een grote
meerwaarde om onze gezamenlijke doelen te behalen. Een overzicht.

BeNIN
CBDIBA
CBDIBA (Centre Béninois pour le Développement des Initiatives à la Base) is vooral actief in het
noorden van het land. Het centrum heeft grote expertise in het beschermen van meisjes en in het
opzetten en begeleiden van lokale spaar- en kredietgroepen (Associations Villageoises d’Epargnes et
Crédits of ook wel AVEC). CBDIBA is al meerdere jaren partner van Plan International.
www.cbdiba.org

CBO-EPT
CBO-EPT (Coalition Béninoise des Organisations pour l’Education Pour Tous) ijvert voor het recht
op onderwijs en vertegenwoordigt burgers in Benin. Ze zet zich actief in bij projecten en campagnes
om toegang tot kwaliteitsonderwijs te verbeteren. CBO-EPT is al meerdere jaren partner van Plan
International.
www.cbo-ept.org

FEE-Dev
De FEE-Dev (Femmes Enfants et Environnement pour le Développement) is vooral in het noorden van
Benin actief en focust op de ondersteuning van onderwijs en jeugd.

IFMA
IFMA (Institut des Filles de Marie Auxiliatrice) is een organisatie van de zusters van Don Bosco, die
specifiek meisjes in moeilijkheden ondersteunen en begeleiden in de zuidelijke provincies van Benin.
Plan International werkt met IFMA samen voor het luik bescherming, via hun onthaalcentra voor
mishandelde meisjes.
www.salesianedonboscobenin.org

BOLIVIa
APROSAR
De ngo APROSAR (Associacion de Promodores de Salud de Area Rural) werkt in plattelandsdorpen
aan gezondheid en ontwikkeling van de allerjongste kinderen. Aprosar werkte met Plan International
samen tot en met november 2018.
http://aprosarbolivia.org.bo
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FAUTAPO
Fautapo heeft als doel mannen en vrouwen sterker te maken op sociaal en economisch vlak. Ze
bieden opleidingen aan jongeren en jongvolwassenen om een beroep aan te leren in de productiesector (landbouw, commercieel, techniek …). Fautapo is een belangrijke speler bij het opleiden van de
jongste generatie.

Fe y Alegría
Fe y Alegría is een beweging voor ‘Integraal volksonderwijs en sociale promotie’. In de meest arme en
uitgesloten regio’s zijn ze actief om persoonlijke ontwikkeling en sociale participatie te realiseren. Het
gaat om een uitgebreid netwerk van 1.092 schoolcentra, 53 radiostations, 703 centra voor afstandsonderwijs en 876 centra voor alternatief onderwijs. In totaal bereiken ze 1.259.541 leerlingen.
https://www.feyalegria.edu.bo

ECUADOR
CSE
Het CSE (Contrato Social por la Educación) is een burgerbeweging, gestart in 2002. Ongeveer 100 organisaties
maken er deel van uit, waaronder Plan International
Ecuador. CSE ondersteunt en promoot collectieve arbeid
en zorgt ervoor dat kwaliteitsonderwijs voor iedereen
geïmplementeerd wordt in het Ecuadoraanse beleid.
www.contratosocialecuador.org

JUCONI
JUCONI (Foundation Junto con los Niños) werkt sinds
1995 aan duurzame oplossingen voor kwetsbare
kinderen en jongeren in Guayaquil. De organisatie focust
onder meer op geweld, onderwijs en kinderarbeid.
http://www.juconi.org.ec

VIVIR
De organisatie Vivir bestaat sinds 1987 en zet zich in
Ecuador via een menselijke aanpak in rond de thematiek gezondheid. Ze werkt met actieve participatie van
mensen in de leefgemeenschappen. De organisatie licht
voornamelijk moeders in over gezonde voeding bij jonge
kinderen.

Lokale medewerkster Carolina
begeleidt een project in Sucre, Bolivia.
Foto: Plan International/Rodrigo Argandona Roca

www.avivir.org

LAOS
CAMKID
CAMKID (Community Association for Mobilising Knowledge in Development) is een ngo die zich in de
noordelijke regio Bokeo inzet voor plattelandsontwikkeling. CAMKID is de eerste non-profit organisatie
die geregistreerd werd in de provincie. Het team van CAMKID helpt gemeenschappen om vaardigheden te ontwikkelen waardoor alle etnische groepen hun levenskwaliteit kunnen verbeteren.
www.lao-cso-network.org/camkid.html
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Niger
AEC
AEC (Alternative Espaces Citoyens) is een ngo die sinds 2001 erkend is. Haar missie? Werken aan
een sociale en democratische samenleving, gebaseerd op gelijke mensenrechten, een nieuw evenwicht tussen mannen en vrouwen en solidariteit tussen mensen in een gezonde omgeving. AEC begeleidt de staat Niger bij haar ontwikkelingsinspanningen, en dan voornamelijk met het bekomen van
gedragsveranderingen, de analyse van het overheidsbeleid en begrotingen, het recht op voeding en
voedselautonomie en het promoten, beschermen en verdedigen van mensenrechten.
www.alternativeniger.net

ANTD
Het ANTD (L’Association Nigérienne pour le Traitement de la Délinquance et la Prévention du Crime)
is een Nigerese ngo die in 2001 werd erkend. De organisatie beschermt kinderrechten en is vooral
actief in de strijd tegen armoede, het voorzien van basisontwikkeling, de strijd tegen jeugdcriminaliteit
en uitbuiting van kinderen, en preventie van recidive bij kinderen.
www.antd-niger.blogspot.be

ASO-EPT Niger
De ASO-EPT Niger (La coalition nigérienne des Associations, Syndicats et ONG de la Campagne
Education Pour Tous) bestaat uit 58 organisaties die samen gaan voor duurzaam kwaliteitsonderwijs
voor alle kinderen en jongeren in Niger. De lidorganisaties worden geholpen om nog meer democratisch, sterk, dynamisch, gemotiveerd en efficiënt te worden en geëngageerd om te pleiten voor gratis
toegang tot kwaliteitsonderwijs in Niger.
www.asoeptniger.com

CONIDE
CONIDE is gestart in 2010 en bestaat uit een groep ngo’s en organisaties die actief zijn in het kinderen jeugdwerk in Niger. CONIDE zet acties op om kinderrechten in de kijker te zetten, mensen bewust
te maken en wakker te schudden, mogelijkheden te scheppen om zaken aan te klagen, maar vooral
om aan beleidsbeïnvloeding te doen voor de rechten en bescherming van kinderen in Niger.

DIMOL
DIMOL is een ngo die startte in 1998 om te zorgen voor gezonde zwangerschappen en een moederschap
zonder risico’s in Niger. De organisatie strijdt tegen nefaste traditionele praktijken die samenhangen
met een zwangerschap. Ze focust in het bijzonder op fistels die het gevolg zijn van kindhuwelijken en te
jonge zwangerschappen. DIMOL zet haar schouders ook onder beleidsbeïnvloeding voor de ratificatie
en toepassing van internationale verdragen voor bescherming van meisjes.
www.dimolniger.org
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Do Van Nguyet, Directrice
Live & Learn, Vietnam.
Foto: Plan International/
Régis Binard

VIETNAM
VWU
De Vietnam Women's Union is een sociaal-politieke organisatie die de rechten en de belangen van
Vietnamese vrouwen in alle lagen van de maatschappij vertegenwoordigt. De VWU ijvert voor de
ontwikkeling van vrouwen en voor gendergelijkheid. Op dit ogenblik telt de organisatie meer dan 19
miljoen leden, verspreid over heel het land.
www.hoilhpn.org.vn

L&L
L&L (Live and Learn) werkt aan duurzame ontwikkeling in Vietnam en moedigt partnerschappen
aan tussen scholen, kinderen, leerkrachten, ouders, overheden, ngo’s en pers. L&L streeft ook naar
gendergelijkheid.
www.livelearn.org
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Samen voor meer impact
Acodev
ACODEV, de beroepsfederatie van Franstalige en Duitstalige ontwikkelingsngo’s, brengt ngo’s samen
om drijvende en proactieve krachten te delen, om zich samen te positioneren en met gezamenlijke
standpunten naar buiten te komen om gemeenschappelijke doelen te bereiken.
www.acodev.be

ARGO
De Adviesraad Gender en Ontwikkeling (ARGO) werd opgericht bij Koninklijk Besluit om bij te dragen
aan de beslissingen van de minister van Ontwikkelingssamenwerking en de federale regering over de
thema’s gender en ontwikkeling. ARGO adviseert en draagt bij aan een betere integratie van gender
in het Belgische ontwikkelingsbeleid en de standpunten die ons land inneemt op internationaal niveau.
De Adviesraad bundelt de expertise van de Nederlandstalige en Franstalige academische wereld,
vrouwenraden, ngo’s en het Instituut voor gelijkheid tussen vrouwen en mannen.
www.argo-ccgd.be

Consortium 1212
Het Belgische Consortium voor Noodhulpsituaties verenigt 7 grote humanitaire organisaties, waaronder Plan International België. De samenwerking laat toe om efficiënt en snel wereldwijd hulp te
bieden bij natuurrampen of humanitaire catastrofes. Het consortium moedigt de Belgische bevolking
aan om financieel te steunen bij noodsituaties.
www.1212.be

DGDE
De DGDE (Délégué général de la Communauté française aux droits de l’enfant) bewaakt kinderrechten
en -belangen in Wallonië en Brussel. Kinderen tot 18 jaar die te maken hebben met kinderrechtenschendingen kunnen hier terecht. Ze voorzien ook informatiepakketten en advies over kinderrechten
voor diverse doelgroepen.
www.dgde.cfwb.be

Djapo
Djapo is een Belgische ngo die verschillende organisaties samenbrengt. Gespecialiseerd in onderwijs en
duurzame ontwikkeling, moedigt Djapo leerkrachten aan
om te werken rond duurzaam burgerschap met hun leerlingen. Ze begeleidt en vormt leerkrachten en voorziet
lesideeën voor kleuter-, basis- en middelbaar onderwijs.
www.djapo.be

Educaid
Educaid.be is het Belgisch platform voor onderwijs en
vorming binnen de ontwikkelingssamenwerking. Het platform dient ter versterking, verdediging en ondersteuning
van de educatieve en vormingssector in de Belgische
ontwikkelingssamenwerking. Kennis en ervaring wordt
uitgewisseld en de kwaliteit van onderwijs in ontwikkelingslanden verbetert.

De uitreiking van de Belgische
Kinderrechtenprijs, 2017.
Foto: Plan International/Kevin Van Looy

www.educaid.be
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GS-VGV
De Gezamenlijke Strategie voor de strijd tegen Vrouwelijke Genitale Verminking (GS-VGV) is een
netwerk dat verschillende personen die op één of andere manier te maken krijgen met genitale verminking, verenigt. Het gaat bijvoorbeeld om: professionals uit de gezondheidszorg, permanente vorming,
jeugdzorg, juridische sector of asielsector, maar ook om personen die genitale verminking hebben
ondergaan, politici, enzovoort.
http://www.strategiesconcertees-mgf.be

Kinderrechtencoalitie
De Kinderrechtencoalitie bundelt de krachten van 25 middenveldorganisaties – waaronder Plan
International België – rond het thema kinderrechten. Door deze ngo’s samen te brengen voor overleg,
informatie-uitwisseling en gezamenlijke actie creëert de Kinderrechtencoalitie een forum en een
netwerk. Als netwerk treden ze samen naar buiten, wat de impact van de acties van het middenveld
verhoogt. En dat komt dan weer de emancipatie van kinderen ten goede.
De Kinderrechtencoalitie ziet toe op de naleving van het VN-Kinderrechtenverdrag in België door o.a.
informatie en expertise rond kinderrechten samen te brengen en te verspreiden, kinderrechten actief
te promoten en bekend te maken en te rapporteren aan het Kinderrechtencomité in Genève.
www.kinderrechtencoalitie.be
Aan Franstalige zijde werken we samen met www.lacode.be

Kiyo
Kiyo is een ontwikkelings-ngo gespecialiseerd in kinderrechten en actief in België en in het buitenland.
In arme regio’s wijst de organisatie overheden op hun verantwoordelijkheid omtrent het implementeren
van het Kinderrechtenverdrag in hun beleid. In België moedigt Kiyo jongeren en volwassenen aan om
zich te engageren voor kinderrechten.
www.kiyo-ngo.be

Mirabal
Elk jaar op 25 november, de Internationale dag voor het bannen van geweld op vrouwen, organiseert
het platform Mirabal een manifestatie om een hart onder de riem te steken van slachtoffers en om
massaal wereldwijd engagement te eisen van machthebbers en te vragen om hun rol op te nemen
in het bannen van geweld op vrouwen. De strijd tegen geweld is een collectieve verantwoordelijkheid
van de hele samenleving. In heel de wereld geven mannen en vrouwen op deze dag een sterk signaal
tegen geweld op vrouwen.
https://mirabalbelgium.org/

Nationale Commissie voor de Rechten van het Kind
De NCRK (Nationale Commissie voor de Rechten van het Kind) is een overlegplatform tussen ruim 90
kinderrechtenactoren die door de betrokken Belgische overheden zijn aangeduid. De werkzaamheden
zijn gericht op een bijdrage aan
Belgische rapporteringsopdrachten
ten aanzien van internationale
instanties en op het formuleren van
algemene beleidsaanbevelingen.
https://ncrk-cnde.be/

Op Pukkelpop doen festivalgangers
enthousiast mee met de actie van
Plan International.
Foto: Plan International/Kevin Van Looy
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Partners voor Kinderrechtenscholen
De Partners voor Kinderrechtenscholen verenigen 6 organisaties, gespecialiseerd in kinderrechteneducatie. Ze willen leerkrachten en scholen coachen om een kinderrechtenaanpak te integreren in de
dagelijkse realiteit van de school en in het onderwijstraject. Ze ondersteunen scholen die het traject
volgen om Kinderrechtenschool of School of Rights te worden.
www.kinderrechtenschool.be

Perspective 2030
Het samenwerkingsverband Perspective 2030 ziet erop toe dat de Belgische regering haar beloftes
over de 17 Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties (SDG’s) nakomt. Plan International
België heeft daarbij vooral aandacht voor SDG 4 (kwaliteitsonderwijs) en SDG 5 (gelijkheid tussen
mannen en vrouwen). Samen met de andere deelnemende ngo’s ijvert Plan International België met
Perspective 2030 tegen armoede, voor vrouwenrechten en een beter milieubeleid en adviseert over
het behalen en financieren van de SDG’s.
www.11.be/wat-doet-11-11-11/campagnes/perspective-2030

Platform Kinderrechten in Ontwikkelingssamenwerking
Het Platform Kinderrechten in Ontwikkelingssamenwerking is een informeel samenwerkingsverband
met een expertise inzake kinderrechten en ontwikkelingssamenwerking. Het Platform Kinderrechten in
Ontwikkelingssamenwerking streeft ernaar om een zo breed mogelijk draagvlak te creëren in België
voor kinderrechten in ontwikkelingssamenwerking.
www.plateformedroitsdelenfant.be

Platform kinderen op de vlucht
Het Platform kinderen op de vlucht is een nationaal, tweetalig platform van 50 organisaties (leden en
waarnemers). Het Platform is ontstaan in 1999 en coördineert de acties van vakmensen die rechtstreeks werken met niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (NBMV) en kinderen die met hun
ouders in precair of zonder wettig verblijf in België zijn. Het Platform is ontstaan als project van de
Service Droit des Jeunes, een AMO (Aide en milieu ouvert) van de Bijzondere Jeugdzorg van de
Franse Gemeenschap, uit de vaststelling dat kinderen op de vlucht wegens hun juridische, sociale en
administratieve situatie niet volledig konden genieten van hun fundamentele rechten.
www.kinderenopdevlucht.be/

Speelgoedmuseum Mechelen
Plan International België en het Speelgoedmuseum Mechelen bundelen hun krachten met het project
‘Speelvogel’, een onderwijsproject voor kinderen van 9 tot 12 jaar over het recht op spel.
Het museum gebruikt speelgoed, een typisch element in de wereld van kinderen, als communicatiemiddel en pedagogisch materiaal om met diverse thema’s aan de slag te gaan.
www.speelgoedmuseum.be

UNICEF België
UNICEF België ijvert mee voor een wereld die alle kinderen een waardig bestaan biedt en waarin
de rechten van het kind gerespecteerd worden. Binnen het basisonderwijs in België werkt UNICEF
met lerarenopleidingen, scholen en (toekomstige) leerkrachten via diverse tools rond de rechten van
het kind bij ons en wereldwijd. We werken ook samen met andere organisaties, onderwijsactoren en
beleidsmakers opdat alle kinderen toegang hebben tot hun rechten waaronder kwalitatief onderwijs.
www.unicef.be
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VIA Don Bosco
VIA Don Bosco is een erkende Belgische ngo die onderwijsinstellingen en tewerkstellingsinitiatieven
voor jongeren in Afrika en Latijns-Amerika steunt. Al bijna 50 jaar bieden ze pedagogische en financiële
medewerking aan plaatselijke scholen. Door het opbouwen van sociale en professionele competenties
bij kansarme jongeren worden ze actieve wereldburgers en vinden ze een plaats op de arbeidsmarkt.
Tegelijk bouwt de organisatie bruggen tussen scholen in België en elders in de wereld. Zo timmert
VIA Don Bosco aan de weg naar een rechtvaardige samenleving die beantwoordt aan de Duurzame
Ontwikkelingsdoelstellingen.
www.viadonbosco.org

Vormen
Na een jarenlange steeds nauwere samenwerking in het kader van het project “Kinderrechtenscholen”
hebben Vormen vzw en Plan International België dit werkjaar besloten om de krachten te bundelen en
samen als Plan International België naar voor te komen. De visie en missie van Vormen pasten immers
volledig in deze van Plan International België: samen professionaliseren we onze procesbegeleiding bij
schoolteams in heel België die van hun school een echte School for Rights willen maken en overtuigen
we de overheid om “kinderrechten in het onderwijs” op te nemen in het onderwijsbeleid.

Werkgroep STOP kinderprostitutie
De groep STOP is een samenwerking tussen onder meer politie, justitie, buitenlandse zaken, Childfocus
en Plan International België. Via de website ikzegstop.be kan je als burger kinderprostitutie die je in
het buitenland opmerkt melden. Via campagnes wil STOP mensen bewust maken van kinderhandel en
-misbruik en het mogelijk maken om deze praktijken een halt toe te roepen.
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Onze jaarrekening
Plan International België gaat op een transparante en correcte wijze om met haar
beschikbare fondsen. De jaarrekening wordt opgemaakt door de raad van bestuur
en goedgekeurd door de algemene vergadering. Ze wordt bovendien gecontroleerd
door onze commissaris PWC.
Daarnaast voeren zowel de Federale Overheidsdienst Financiën als de Directie-Generaal
Ontwikkelingssamenwerking (DGD) op regelmatige basis controles uit. Plan International België is ook
lid van de Vereniging voor Ethiek in de Fondsenwerving (VEF).
Voor 2017-2018 werden onze rekeningen zonder enig voorbehoud goedgekeurd.

Financiële resultaten
De inkomsten bedroegen € 17.448.715, een inkomstenstijging van € 1.775.897 ten opzichte van vorig
werkjaar. € 13.584.106 of 77,85% van onze inkomsten werd rechtstreeks gebruikt voor de promotie en
verwezenlijking van kinderrechten en gelijke kansen voor meisjes in de programmalanden en in België.
€12.405.933 ging naar internationale programma’s in 52 landen in Afrika, Azië en Latijns-Amerika;
alsook naar programma’s onder rechtstreekse begeleiding van onze Belgische medewerkers, in
Bangladesh, Benin, Bolivia, Centraal-Afrikaanse Republiek, Cambodia, Ecuador, Ethopie, Haiti, Laos,
Mali, Nepal, Niger, Nigeria, Oeganda, Peru, Togo, Vietnam en Zuid-Soedan.
€1.178.173 was bestemd voor programma’s in België: sensibilisering, mondiale vorming en
beleidsbeïnvloeding.
De kosten bedroegen € 3.564.609 of 20,43% van de totale inkomsten: 14,07% hiervan werd aangewend voor sensibiliserende en fondsenwervende activiteiten (jaarverslag, sensibiliserende campagne
rondom geweld op festivals, communicatie tussen Plan Ouders en Plan Kinderen, marketing en fondsenwervingscampagnes, dienstverlening aan schenkers en gerelateerde salariskosten) en 6,36%
beheerskosten (huisvesting en bijhorende kosten, communicatie, informatica en technologie, afschrijvingen van investeringen en financiële kosten, salaris van ondersteunend personeel). Plan International
België heeft bovendien de reserves laten verhogen van € 500.000 naar € 800.000.

Fiscale attesten
Plan International België is een door de Belgische overheid erkende ngo en heeft het recht om fiscale
attesten af te leveren, conform art. 104.4 van het wetboek van inkomstenbelasting 1992.
Kinderen spelen in
noodscholen in Peru. Die
werden opgericht na de
overstromingen in maart
2017, die 1.194 scholen
vernielden. Voor 1,9
miljoen kinderen moest
een oplossing worden
gezocht.
Foto: Plan International/Liz Tasa
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Over Plan International België
Plan International België wordt conform de Belgische vzw-wetgeving bestuurd door een algemene
vergadering en een raad van bestuur. Bij de samenstelling van de bestuursorganen streeft de organisatie een evenwicht na op basis van competenties, geograﬁsche spreiding, taal, gender en leeftijd.
De algemene vergadering is het allerhoogste bestuursorgaan, de raad van bestuur is verantwoordelijk
voor het dagelijkse bestuur. De bestuurders zijn onafhankelijk en hun mandaat is onbezoldigd.

Raad van bestuur en algemene vergadering
Raad van bestuur op 30 juni 2018
Voorzitter: Leen Gysen
Compliance Director: Matthieu Toussaint
Penningmeester: Olivier Lefebvre
Bestuurders: Eva Brems, Aintzane de Aguirre, Sabine De Veilder, Walter D’Hondt, Pierre Grega, Agnès
Philippart, Julie Steynen, Marijke Synhaeve, Mirjam Van Belle, Steven Van Belleghem.

Algemene vergadering op 30 juni 2018
Mieke Casier (voorzitter algemene vergadering), Brigitte Allart, Christa Cammaert, Rajan Coelho, Piet
Cooreman, Kervyn da Silva Lucas, Annemie De Clerck, Jo De Geest, Peter De Wilde, Kelly Decock, Ria
Delaere, Diane Delava, Luc Delbeke, Robert Delval, Thomas Deryckere,Samira Essiaf, Franck Geers,
Eric Hiernaux, Marie Hustinx, Inge Huygen, Peter Leclercq, Pierre Lefranc, Séverine Mitchell,Delphine
Parisis, Rodrique Platteau, Florence Renard, Marie-Françoise Renson, Lieve Sijsmans, Stefaan Smis,
Richard Steppe, Annelies Van Bauwel, Marleen Van den Eyndt, Wouter Van der Vurst, Rita Van de
Velde, Marga Van Laere, Sarah Van Laere, Laurent Vandorpe, Priscilla Wamu Ongemba, alsook de
leden van de raad van bestuur

Personeel Plan International België
Werkcapaciteit
Plan International België startte het werkjaar met 41,10 voltijdse equivalenten (VTE). Op het einde van
het werkjaar telde Plan International België 50,70 VTE. 17 nieuwe medewerkers gingen dit werkjaar
bij Plan International België aan de slag en 9 medewerkers namen afscheid van de organisatie. Op
het einde van het werkjaar 2017-2018 telde Plan International België 43 vrouwelijke en 11 mannelijke
collega’s. Plan International België versterkte de teams Monitoring & Evaluation binnen de afdeling
Internationale Programma’s en wierf aan ter ondersteuning van ons werk in België op de afdeling
Political & Social Change.

Team
Het personeelsteam van Plan International België telde bij de start van het werkjaar 44 medewerkers
en bestond op 30 juni 2018 uit 54 medewerkers.
Nationaal Directeur: Régine Debrabandere.
Management Team: Régine Debrabandere, Fiona Ang, Jeroen Brugge, François Defourny, Joke
Janssens, Jochem Roels
Medewerkers van de directie: Louise de Smedt, Sandra Galbusera, Olivia Gieskes.
Business Development & Innovation: Jochem Roels (Manager), MarieLaure De Brauwer.
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Finance & Operations: Joke Janssens (Manager), Diana Chatue, Kristof Saye, Sheela Sultan, Stefaan
Van Bossuyt, Aline Van Mol, Martien Verlinden.
Fundraising, Marketing & Communications: Jeroen Brugge (Manager), Ellen Baetens, Tamira Courtens,
Sandra De Weirdt, Inge Decrop, Sarah Grégoire, Anke Harthoorn, Ilse Heeren, Frédéric Janssens,
Bérangère Jouret, Alketa Molla, Sarah Mulongo, Anésie Nkanira ,Fidan Odabas, Caroline Picard,
Lisanne Ruyssinck, Lies Ryckeboer, Manuela Varrasso, Greetje Wassenberg.
International Programmes: François Defourny (Manager), Ineke Adriaens, Heleen Annemans, AnneLaure Baulieu, Caroline Celis, Floriane Decourty, Nolwenn Gontard, Pierre Laviolette, Isabelle Mapa
Tchinda, Miek Roegiers, An Vanhulle, Marie Vincent.
Policy & Social Change: Fiona Ang (Manager), Marie Claire Gorostegui, Magali Lowies, Romeo
Matsas, Magali Mivis, Jonathan Moskovic, Sofie Picavet, Wouter Stes, Tess Vanacker, Mieke Verwaest.

Lonen
De lonen van de medewerkers van Plan International België worden bepaald en op regelmatige basis
herzien op basis van twee criteria: afstemming op de lonen van de ngo-sector in België en het prestatieniveau van de medewerkers.
Naast het brutosalaris genieten medewerkers van extralegale voordelen: maaltijdcheques, terugbetaling van verplaatsingen met het openbaar vervoer, 13de maand... De lonen en voordelen van de leden
van de directie van Plan International (internationaal managementteam en nationale directies) zijn
eveneens gebaseerd op internationale normen. Deze worden jaarlijks gepubliceerd in het financieel
rapport van Plan International.

Sazeda, 16 jaar, strijdt om komaf te maken met kindhuwelijken in Bangladesh.
Foto: Plan International/Michael Rhebergen
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Overheidssteun
In de loop van boekjaar 2017 stegen de subsidies voor Plan International België
tot €5.019.706 (26 dossiers) die bestaan uit bijdragen door de EU, de Federale
Overheid, de Vlaamse Overheid maar ook uit inkomsten van het Consortium 12-12.
Dit werkjaar zette Plan International België een belangrijke stap voorwaarts. We werden in mei
2017 erkend als programma-ngo zodat we de komende vijf jaar (2017-2021) een programmafinanciering zullen ontvangen door de Federale overheid (DGD). Voor het boekjaar 2018 werd in totaal
€2.106.747,16 ingeschreven als DGD subsidie (dit bedrag maakt deel uit van de hiervoor vermelde
€5.019.706). Vier programma's worden gecofinancierd door de Belgische overheid (in Benin, Bolivia,
Niger en Vietnam).

Kinderen op school in afgelegen bergdorpen in Noord-Vietnam.
Foto: Plan International/Vincent Tremeau
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Private fondsenwerving
Je inzetten voor Plan International België kan op verschillende manieren. Als Plan
Ouder, Girls Fund sponsor, vrijwilliger, samen met de collega’s ... elke bijdrage - groot
of klein – maakt het verschil.

Plan Ouders en Girls Fund schenkers investeren in kinder- en meisjesrechten
Belgische Plan Ouders steunen 33.553 Plan Kinderen en hun leefomgeving in Afrika, Azië en LatijnsAmerika. Daarnaast investeren 8.023 Belgen maandelijks in de meisjesprojecten van Plan International
België via het Girls Fund. Met hun niet aflatende steun werkt Plan International aan een goede gezondheid, onderwijs en bescherming voor duizenden kwetsbare kinderen en in het bijzonder voor meisjes,
die het vaak extra moeilijk hebben.
Meer details op onze website of via info@planinternational.be

Crowdfunding en een Plan Cadeau voor meisjesrechten
Het afgelopen jaar hebben 1.261 schenkers gesport, gefeest, geknutseld of een virtueel cadeau
gekocht om de projecten van Plan International te steunen. Samen brachten ze daarmee niet minder
dan €66.249 in het laatje.
Meer details op www.superplan.be en www.planinternational.be/nl/plan-cadeau
of via info@planinternational.be

Plan International België opnemen in je testament
Ook als je er niet meer bent kan je nog heel veel betekenen … Afgelopen jaar ontving Plan International
België €293.310 uit nalatenschappen. Een blijvende blijk van generositeit, die rechtstreeks ten goede
komt aan kinderen. Goed om weten: een duolegaat biedt ook rechtstreekse erfgenamen de kans om
een fiscaal voordeel te genieten, dankzij verlaagde successierechten.
Meer details op onze website of via info@planinternational.be

Bedrijven staan achter meisjesrechten
Plan International België krijgt onder meer steun van Canon, BDO, Golazo Sports en de Red Flames
Meer details op onze website of via info@planinternational.be
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Financiële cijfers
(in euro)

30/06/2018

30/06/2017

Evolutie inkomsten

ACTiva
Immateriële en materiële vaste activa

million
10 10,5 11 11,5 12 12,5 13 13,5 14 14,5 15 15,5 16 16,5 17

413.336

Vorderingen en borgtochten in contanten

445.695
1.000

Totaal vaste activa

413.336

446.695

Overige vorderingen

7.211.886

11.458.687

Lange termijn deposito’s

600.000

600.000

Liquide middelen

2.381.061

1.380.705

Overlopende rekeningen

122.317

43.118

Totaal vlottende activa

10.315.264

13.482.511

10.728.600

13.929.206

Totaal activa

PASSIVA
Bestemde fondsen

800.000

500.000

Voorzieningen voor risico's en kosten

111.172

36.972

Handelsschulden

158.565

82.727

Intercompany schulden

110.544

453.008

383.931

319.967

Toe te rekenen kosten

295.101

92.693

Over te dragen subsidies

8.358.266

11.922.194

Vooruitbetalingen door Plan Ouders

511.021

521.645

Schulden mbt belastingen,
Bezoldigingen en Sociale lasten

Totaal passiva

2012-13

€ 12.753.579

2013-14

€ 13.679.030

2014-15

€ 14.525.636

2015-16

€ 15.350.545

2016-17

€ 15.672.818

2017-18

€ 17.448.715

Wat gebeurt er met uw
bijdrage?

10.728.600

13.929.206

OPBRENGSTEN
Bijdragen van Plan Ouders

9.437.353

9.574.614

Structurele project- &
programmabijdragen

2.110.132

2.073.139

Eenmalige project- &
programmabijdragen

686.046

501.750

Subsidies

5.019.706

3.344.630

Andere & financiële inkomsten

195.477

178.686

17.448.715

15.672.818

Alg. werkings- en fin. kosten
Toevoeging aan bestemde fondsen

€ 17.448.715

Programmawerking in het Zuiden
Programmawerking in het Noorden
Fondsenwerving
Alg. werkings- en ﬁn. kosten
Toevoeging aan bestemde fondsen

UITGAVEN
Fondsenwerving

71%

14%

6,8%

Totaal ontvangen bijdragen en
inkomsten

1,7%

6,4%

2.454.690

2.046.315

1.109.919

872.562

Totaal uitgaven

3.564.609

2.918.877

Programmawerking in het Noorden

1.178.173

1.144.782

Programmawerking in het Zuiden

12.405.933

11.559.160
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Samen streven
naar respect
voor kinderrechten
en gelijke kansen
voor meisjes

www.planinternational.be

@planbelgie

@planfans

info@planinternational.be

@planbelgium

02/504.60.00
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