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Beste lezer,

Stel je even voor dat jouw zoon of dochter niet de kans 
krijgt om naar school te gaan. Hoe zou jij hun toekomst 
inschatten?  Maken ze nog kans op een goede job? 

Zullen ze later kunnen zorgen voor hun gezin? Of worden ze een gemakkelijk 
slachtoffer van misbruik? Het zijn vragen, waar je niet wil over nadenken want je 
hoopt dat (jouw) kinderen alle kansen krijgen die ze verdienen. 

Toch is dit niet zo voor meer dan 130 miljoen meisjes wereldwijd, die in 
vele landen nog steeds als ondergeschikt aanzien worden, en niet de 
toegang krijgen tot onderwijs. Dit cijfer is niet enkel alarmerend maar tevens 
onrechtvaardig. 

Plan International wil die ongelijkheid weg! Want jongen of meisje, iedereen 
verdient de kans om naar school te gaan. 

Dankzij onze trouwe donateurs, partners en vrijwilligers bereiken we met Plan 
International vandaag meer dan 50 miljoen kinderen wereldwijd. Maar om deze 
ongelijkheid te herstelllen is het nodig om nog meer kinderen, en meisjes in het 
bijzonder, te bereiken met onze activiteiten. 

Daarom lanceert Plan International België in deze periode van het jaar, de 
campagne ‘1.000 meisjes countdown’ waar we op zoek gaan naar 1.000 nieuwe 
Plan Ouders die meisjes en hun gemeenschap kansen willen geven om hun 
dromen waar te maken. 

We roepen onze Plan International gemeenschap op om deze campagne zoveel 
mogelijk te delen met vrienden, familie, collega’s, enzoverder om samen die 
mooie doelstelling van 1.000 meisjes te halen.  

Alvast bedankt! 

Bart Van Cauwenbergh  
Directeur fondsenwerving, marketing en communicatie bij Plan International België



Jongen of meisje, iedereen 
verdient de kans om naar school 
te gaan

Het verhaal van Evelyn, 
voormalig Plan Kind en nu 
basisschoolleerkracht

Bekijk haar videoboodschap:

www.1000meisjes.be/nl/plan-ouderschap

Wereldwijd gaan er 130 miljoen meisjes 
nog steeds niet naar school omdat in 
vele landen meisjes nog steeds een 
ondergeschikte positie hebben. 

Onderwijs is een recht voor 
iedereen! Hierdoor krijg 
je kansen om later zelfstandige 
beslissingen te nemen en een eigen 
toekomst uit te bouwen. Het 
vermindert ongelijkheid en zorgt 
ervoor dat de volgende generatie 
eerlijkere en betere kansen 
krijgt. Meisjes hiervan uitsluiten is 
onrechtvaardig!

Daarom lanceert Plan International 
België de campagne ‘1.000 meisjes 
countdown’ waar we op zoek gaan 
naar 1.000 nieuwe Plan Ouders die meisjes 
toegang willen geven tot onderwijs.  

Toen Evelyn (34) negen jaar was, werd ze ingeschreven 
in het planouderschapsprogramma. Hierdoor kreeg 
Evelyn betere toegang tot gezondheidszorg en kreeg ze 
de steun om naar school te gaan. Later, volgde ze een 
opleiding tot basisschoolleerkracht, en behaalde haar 
diploma. Vandaag geeft Evelyn met veel 
plezier en passie les en moedigt ze haar 
studenten en haar drie kinderen aan om 
groot te dromen. 

“Het Planouderschap heeft me 
gemaakt tot wie ik nu ben. Ik zal mijn 

tijd als Plan Kind nooit vergeten!” 

Evelyn, 34 jaar



Een dag uit het leven 
van Plan Kinderen

De impact van jouw Plan Ouderschap

Met een camera in de hand vertellen Plan Kinderen jou hoe Plan International een impact 
creëert op hun dagelijks leven. Neem een kijkje uit een dag van hun leven.

Als Plan Ouder steun je projecten in de gemeenschap van 
jouw Plan Kind.  Zo draag je als Plan Ouder bij aan betere 

levensomstandigheden en toekomstkansen van één Plan 
Kind, en ook voor alle kinderen en hun families in de 
gemeenschap.

“Plan International heeft 
vijftien peuterspeelzalen 
gebouwd waar de allerkleinsten 
al spelend leren zodat alle 
kinderen onder vijf jaar zich 
veilig kunnen ontplooien.”

Genesis, Plan Kind uit Peru

“Het is voor mij belangrijk dat 
ik naar school kan gaan, zodat 
ik een lerares kan worden en 
andere meisjes vooruit kan 
helpen.”

Nisha, Plan Kind uit India

“Plan Ouder worden was voor mij een logische keuze toen 
ik Plan International België leerde kennen, 21 jaar geleden. 

De evolutie van de gemeenschap waar het Plan Kind en 
het gezin woont, actief deelnemen aan de Plan International 

projecten waar de lokale bevolking beslist wat er zou moeten 
gebeuren in hun omgeving spraken mij aan.  Soms een klein 

steentje bijdragen maakt een groot verschil op lange termijn.” 

Alketa, Plan Ouder van Eli (7 jaar) uit de Dominicaanse Republiek

Bekijk hun 
videoboodschap:
www.1000meisjes.be

Je bent al Plan Ouder? Super, dankjewel! Je kan ons nog steeds 
helpen nieuwe Plan Ouders te vinden voor deze 1.000 meisjes 
door onze campagne ‘1.000 meisjes countdown’ te delen met je 
vrienden, familie, collega’s enzoverder.

Meer informatie over de campagne ‘1.000 meisjes countdown 
vind je op www.1000girls.be 



Hoe we wereldwijd kinderrechten verdedigen, 
zo ook in Benin
Benin kampt met een aanhoudende en 
hoge schooluitval. De meeste kinderen 
stoppen met school voor het einde 
van de basisschool. Hoe hoger het 
onderwijsniveau, hoe meer meisjes 
stoppen.

Hier zijn verschillende redenen voor, 
onder andere: 

• Armoede

• Kindhuwelijken

• Gebrekkige infrastructuur

Plan International België ondersteunt 
de lokale gemeenschap om de toegang 
tot school te bevorderen voor 34.000 
kinderen. Daarnaast zorgen we ervoor dat 
er aandacht wordt besteed aan de noden 
van meisjes op school. 

Onze acties

• 1.347 kinderen, waaronder 791 
meisjes krijgen bijles*

• 90 comités werden opgezet in 
scholen om de afwezigheid van 
kinderen vast te stellen

• Distributie van schoolmateriaal, 
zonnepanelen, lampen, 
maandverbanden en driewielers voor 
kinderen met een handicap

• Renovatie van klaslokalen, toiletten en 
waterpunten

* Dit zijn voorlopige resultaten, aangezien het 
project loopt tot 2023.



11 oktober
Meisjesrechten op de politieke 
agenda
Op 11 oktober was het Wereldmeisjesdag. 
Wereldwijd botsen meisjes en jonge 
vrouwen nog dagelijks op verschillende 
obstakels, gewoon omdat ze meisjes zijn. 

Om dit topic in België onder de aandacht 
te brengen en op de politieke agenda te 
plaatsen, namen twee meisjes, Margaux 
en Louise, voor één dag de plaats in van 
minister van Ontwikkelingssamenwerking, 
Meryame Kitir en minister van Buitenlandse 

Zaken en Vice-eersteminister, Sophie 
Wilmès.  

Zij toonden aan dat meisjes alles kunnen 
verwezenlijken als ze de kans krijgen. 
Beiden kregen de gelegenheid te 
spreken op nationale en internationale 
vergaderingen, waaronder de ministerraad, 
om hun standpunten over te maken. 

Ook scholen namen deel aan onze 
acties rond wereldmeisjesdag. Met 
behulp van educatief materiaal 
gingen ze aan de slag met thema’s 
als gendergelijkheid en gelijke rechten 
voor meisjes en jongens. Scholen 
zijn immers belangrijke plaatsen 
om jongeren bewust te maken van 
gelijke kansen en gelijke rechten voor 
iedereen! 

 Benieuwd naar hoe ze het 
gedaan hebben? Bekijk de 
video’s hier: 

www.planinternational.be/nl/IDG 

“Mijn boodschap is dat de rechten van meisjes 
een prioriteit zijn en op de internationale 
agenda moeten staan. We hebben allemaal 
hetzelfde potentieel maar niet dezelfde kansen. 
Laten we dat samen veranderen!”

Margaux, 24 jaar

“De booschap die ik vandaag wil meegeven 
is dat alle meisjes de capaciteiten én het 
potentieel hebben om een functie te vervullen 
met zo’n verantwoordelijkheden.” 

Louise, 20 jaar



Onze sportprojecten spelen een belangrijke rol in het bevorderen van meer gelijkheid voor 
meisjes over de hele wereld. Door deel te nemen aan sportactiviteiten krijgen meisjes meer 
zelfvertrouwen, worden ze gemotiveerd om leiderschapsrollen op te nemen en dagen ze 
genderstereotypen uit. Ze wagen zich letterlijk op een veld dat vroeger voorbehouden was 
voor jongens.

De afgelopen maanden stond sport centraal in de activiteiten met onze partnerbedrijven. 
Tijdens de Allianz Memorial Van Damme haalden acht bedrijven bijna €40.000 op voor ons 
sportproject in Senegal door te lopen op de Equal Rights Run.

Tijdens het WK wielrennen zette de Belgische 
wielerfederatie zich met de steun van haar sponsors in 
voor gendergelijkheid. Ze ontwierpen een outfit om dit 

doel te promoten. Deze outfit werd op een online veiling 
verkocht voor meer dan €1.500 ten voordele van de 

projecten van Plan International België. 

Ook de medewerkers van delaware en Van de Velde 
werden gemotiveerd om te sporten voor een goed 
doel. Voor elke afgelegde kilometer ontving Plan 
International een donatie. 

Voor meer informatie, contacteer corporates@planinternational.be

Partnerbedrijven zetten zich in 
voor gelijke rechten

“Voor mij betekent mijn deelname aan de Equal 
Rights Run lopen voor gelijke rechten en het 
vertegenwoordigen van de waarden van BDO.”

Therese Hellum, BDO Duurzaamheidsambassadeur 



Help jij 1.000 meisjes een 
betere toekomst te geven?

Dankzij onze trouwe donateurs, partners en vrijwilligers bereiken 
we met Plan International vandaag meer dan 50 miljoen kinderen 
wereldwijd. Maar nog steeds krijgen 130 miljoen meisjes niet de kans 
om naar school te gaan.  

Daarom lanceert Plan International België opnieuw de campagne 
‘1.000 meisjes countdown’ waar we op zoek gaan naar 1.000 nieuwe 
Plan Ouders om samen het verschil te maken.  

Ondersteun deze campagne en deel onze boodschap met familie, 
vrienden, collega’s enzoverder. Of waarom zelf geen Plan Ouder 
worden indien je dat nog niet bent? 

Meer informatie over de campagne ‘1.000 meisjes countdown vind je 
in dit Hello Magazine of surf naar www.1000meisjes.be 


