tussen jongens en meisjes blijft
“ Gelijkheid
problematisch. We praten er veel over maar zien er
niet veel van. Zelf wil ik vooruit. ”
Johanna, 18 jaar, lid van de jongerenclub van Plan International Ecuador in La
Pila.

Dankzij de steun van duizenden Plan Ouders, schenkers en vrijwilligers
boeken we vooruitgang op het gebied van gelijkheid voor meisjes en
respect voor kinderrechten. In dit jaarverslag van Plan International
België lees je wat er precies veranderde voor jongens en meisjes in 2017 en
hoe de inkomsten en uitgaven werden beheerd voor de periode van 1 juli
2016 tot 30 juni 2017.
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Ontdek in ons jaarverslag wat er in 2017 veranderde voor kinderen, tieners en jonge vrouwen in 3 Afrikaanse lande n door het werk van
Plan International België en haar partners.
Foto: Plan International/François Struzik

Meisjes uit Benin beslissen zélf over hun leven
In Benin trouwt 1 meisje op 3 voor ze 18 is. Tienerzwangerschappen zijn er een
alledaags fenomeen. In Atacora, in het noordoosten van het land ligt het aantal
kindhuwelijken en tienerzwangerschappen zelfs nog hoger omwille van armoede
en een gebrek aan informatie. Meisjes worden er uitgehuwelijkt zodat het gezin
weer een mond minder te voeden heeft, of om te voorkomen dat de familie
'onteerd' wordt door een ongehuwde zwangerschap. Maar de tol is zwaar: de
gezondheid en de toekomst van meisjes staan op het spel.
In 2017 konden 476 adolescente meisjes onafhankelijk op eigen benen staan dankzij
spaargroepen, microkredieten en sport.

had nooit verwacht dat sport mijn leven zou
“ Ikveranderen.
En ook ik kan levens veranderen. Ik ben
super gemotiveerd op school en mijn ouders
respecteren me nu. Zwanger worden, dat zal mij niet
overkomen! Voetballen kunnen we intussen even goed
als de jongens en pas nu wordt er naar ons geluisterd.
Ik wou dat meisjes evenveel aanzien hadden als
jongens.

”

Daouda, 17 jaar, voetbalt in Atacora
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276 meisjes leven op dankzij voetbal
Door een sport te beoefenen die voorheen 'gereserveerd' was voor jongens, bewijzen de
jonge vrouwen zichzelf. Na de trainingen - en dat is één van de sterktes van het project praten ze met elkaar over liefde, relaties en seksualiteit. De coaches zijn geselecteerd en
opgeleid door Plan International om op een goede manier nuttige informatie over taboes
door te geven en zo het risico op tienerzwangerschappen te verminderen. Gewapend
met deze informatie kunnen de jonge vrouwen ook beter ingaan tegen een gedwongen
huwelijk. Bovendien weten ze waar ze met problemen kunnen aankloppen.
84 jonge ambassadrices uit sportclubs in verschillende dorpen namen deel aan een
meerdaagse stage om er hun leiderschapsvaardigheden te trainen. Ze motiveerden
elkaar, hun zelfvertrouwen groeide zichtbaar en ze wisselden tips uit in kleine groepjes of
in publiek. De meerderheid van de deelneemsters haalde na de stage aanzienlijk hogere
punten op school.

200 tienermoeders nemen een nieuwe start
Meisjes die nooit de kans kregen om naar school te gaan of die hun studies stopten
omwille van een zwangerschap vormen spaar- en kredietgroepen in hun dorp. Ze sparen
op die manier voldoende om een eigen zaakje te starten. Net als voetbalclubs zijn deze
spaargroepen een middel voor meisjes om hun eigen leven in handen te nemen en zelf
te beslissen over relaties en gezondheid.

548 ouders, waaronder 60 chefs gaan voor gelijke rechten
De jongeren leren hoe ze in publiek het woord kunnen nemen en worden heuse
opiniemakers. Ze voeren vol zelfvertrouwen het woord en overtuigen jongens om mee op
te komen voor gelijke rechten. Ze beïnvloeden ook ouders, dorpsgenoten én chefs ervan
dat meisjesrechten gerespecteerd moeten worden. Het hele dorp bekijkt de meisjes (en
hun rechten) plots met andere ogen, onder meer door de voetbalcompetitie, dat een
uitgelezen moment blijkt om aandacht te vestigen en bewustzijn aan te wakkeren.

Innovatieve strategieën






Het opzetten van een degelijke sociale dienst die correcte, duidelijke en volledige
informatie verschaft over taboe-onderwerpen, zorgt voor grotere gelijkheid tussen
jongens en meisjes.
Een publiek engagement van lokale leiders pro onderwijs en gelijkheid voor
meisjes. Hun mening weegt zwaar door op beslissingen binnen gezinnen.
De deelname van ouders aan bewustwordingsactiviteiten en hun bereidheid om
hun mening bij te sturen als ze begrijpen dat iedereen erbij wint als hun dochters
meer zelfvertrouwen hebben, naar school gaan en hun eigen keuzes maken over
zwangerschap en huwelijk.

Deze effectieve aanpak kadert in het nieuwe programma van Plan International in Benin.
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Kwalitatieve lokale partners
Sinds augustus 2015 werkt Plan International België samen met de Beninse NGO's FEEDev (Femme, Enfants et Environnement pour le Développement) en GADEC om steun te
bieden aan de meest kwetsbare jongeren. De lokale partners hanteren innovatie
strategieën waardoor meisjes die nooit mochten beslissen over hun eigen lichaam of het
recht hadden om hun toekomst zelf te bepalen de touwtjes over hun leven in handen
nemen.

Duurzame financiering
Dit project kwam tot stand dankzij financiële steun van Brussels Airlines, de Belgian Red
Flames, Rotaryclub Sint-Truiden en de schenkers van Plan International België die
meisjesprojecten steunen via het Girls Fund.
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216.000 burgers tegen kindhuwelijken in Niger.
In Niger huwt drie kwart van de meisjes voor de leeftijd van 18 jaar. De wettelijke
leeftijdslimiet voor een huwelijk is er voor meisjes 15 en voor jongens 18 jaar.
Onderwijs voor meisjes is één van de beste manieren om kindhuwelijken te
bestrijden. Daarom moet de wet aangepast worden!
In 2017 riepen maar liefst 216.000 stemmen in Niger op om de wet te veranderen in het
voordeel van onderwijs voor meisjes en tegen gedwongen huwelijken.

nationale informatiecampagne die Plan
“ De
International op poten heeft gezet, zorgde ervoor dat
we op gemeentelijk niveau ook de dialoog konden
opstarten. We overtuigden onze ouders en ooms dat
geen enkele ouder vandaag een dochter zo jong mag
uithuwelijken. Heel de gemeenschap wint erbij
wanneer meisjes naar school gaan. Ze zetten hun
talenten in om hun familie, hun gemeenschap, en zelfs
hun land hogerop te helpen.
Fatoumata, jonge activiste, 17 jaar

”

Een wetsvoorstel tegen kindhuwelijken
Parlementairen schreven samen met jonge activistes een wetsvoorstel dat in teken staat
van onderwijs voor meisjes en een verhoging van de wettelijk toegestane huwelijksleeftijd
tot 18 jaar. De sterke meisjes kregen training in hun eigen dorpen om hun mening te
leren uiten. Doorheen het hele land werden 216.000 handtekeningen verzameld om het
voorstel kracht bij te zetten. Deze enorme mobilisatie is te danken aan een
grootscheepse nationale informatiecampagne die overal het debat over gevoelige taboeonderwerpen zoals onderwijs voor meisjes en gedwongen huwelijken heeft geopend.

600 ongeschoolde meisjes zetten hun leven op de rails
In Dosso en Tillabéri zetten 600 ongeschoolde meisjes hun beroepsopleiding verder.
Meer dan de helft durft intussen openlijk spreken over de gevolgen van een gedwongen
huwelijk en van niet naar school gaan. Ouders en religieuze en lokale leiders zijn
intussen overtuigd door hun verhaal en steunen waar ze maar kunnen. Meisjes weten nu
waar ze terecht kunnen als ze met geweld te maken krijgen of het risico lopen op een
gedwongen huwelijk. 1 meisje op 4 mag inmiddels zelf mee beslissen.
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221 jonge mama's en hun baby krijgen de beste zorgen
Bij 221 jonge vrouwen worden de gevolgen van tienerzwangerschappen, onder meer
fistels, verzorgd en aangepakt. Ook de gezondheid van hun baby's wordt opgevolgd.

Een innovatieve aanpak







vormingen voor jonge meisjes / activistes en een samenwerking met nationale
parlementairen om de Nigerese publieke opinie te beïnvloeden.
nauwe ondersteuning van ongeschoolde meisjes door een gespecialiseerd team.
het opzetten van gezondheidszorg en het opstarten van kleine zaakjes zodat
meisjes op eigen benen kunnen staan.
het betrekken van traditionele en religieuze chefs en alle inwoners van Dosso en
Tillabéri.

Des partenaires locaux efficaces
Plan International België werkt al enkele jaren aan betere toegang tot kwaliteitsvol
onderwijs voor meisjes in het westen van Niger, in de regio's Dosso en Tillabéri. Sinds
2015 ligt de focus op het herintegreren van ongeschoolde meisjes en/of slachtoffers van
gedwongen huwelijken, in samenwerking met onze lokale partners:






DIMOL ( Organisation pour la Promotion et l'Epanouissement de la Femme
Nigérienne) voor de strijd tegen fistels, een kwalijk gevolg van veel te jonge
zwangerschappen.
ANTD (Association Nigérienne pour le Traitement de la Délinquance et la
Prévention du Crime) en VEDDN (Volontaires de l'Education pour un
Développement Durable au Niger) voor inzet rond economische
onafhankelijkheid.
en ASO-EPT Niger (Coalition Nigérienne des Associations, Syndicats et ONG de
Campagne ) voor inspanningen rond onderwijs.

In 2017 lanceerde CONIDE (Coalition Nigériennes des Droits de l’Enfant) een
grootscheepse informatiecampagne in samenwerking met jonge activistes om de
publieke opinie warm te maken voor het veranderen van de wet.

Duurzame financiering
Dit programma kan rekenen op ondersteuning van de Belgische
ontwikkelingssamenwerking, de Europese Unie en de vele schenkers van Plan
International België die kiezen om te investeren in de toekomst voor meisjes via het Girls
Fund.
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Ouders uit Tchamba in Togo bestrijden
kinderhandel.
Een groot aantal jongens en meisjes belandt in Togo na een lange, gevaarlijke
tocht door West-Afrika in handen van kinderhandelaars. Armoede en een gebrek
aan beschermende maatregelen aan de grenzen maakt de strijd tegen uitbuiting
van minderjarigen en kinderarbeid erg complex.
In 2017 sloten 4.767 ouders uit Tchamba, waarvan 2/3 heel jonge moeders, zich aan bij
een spaargroep om hun kinderen naar school te kunnen sturen en te beschermen tegen
kinderhandel.

lid van de kinderclub verdien je geen geld, maar we
“ Als
doen een schat aan kennis op. Als ik naar school blijf
gaan in plaats van te gaan werken, zal ik later als
volwassene een betere job kunnen vinden en mijn
familie helpen. De kinderclub helpt me hierbij.
Maza, 15 jaar, lid van de kinderclub in Teheza

”

Sparen voor school
4.767 ouders, waaronder 3.288 jonge moeders, zijn aangesloten bij spaar- en
microkredietgroepen om voldoende middelen te hebben om alle kinderen in school te
houden.

Gratis telefoonnummer
Via ALLO 1011, een gratis telefoonnummer, kunnen volwassenen en kinderen melding
maken als er een risico is op kinderhandel of als er geweld gebruikt wordt tegen
kinderen. Justitie behandelt elke oproep serieus, óók als die van een kind komt, en zet
het gerechtelijk apparaat in werking om kinderhandelaars te vervolgen.

Preventie en herintegratie
Kinderen, allemaal aangesloten bij kinderclubs, religieuze leiders, dorpshoofden,
leerkrachten en ouders wisselen informatie uit en lichten andere bewoners in over de
belangrijke rol van onderwijs in de strijd tegen kinderhandel. Kinderen die het risico
lopen om verhandeld te worden of die slachtoffer werden van kinderhandelaars krijgen
gespecialiseerde begeleiding.
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Een innovatieve aanpak








Ouders ten volle betrekken via spaar- en kredietgroepen om een opleiding voor
hun kinderen te bekostigen.
Leerkrachten leren nieuwe pedagogische technieken aan waar wederzijds
respect en kinderrechten centraal staan. Gevolg: kinderen gaan gemotiveerder
naar school.
Mobiliseren van justitie en politici om kinderrechten ook in de praktijk te laten
respecteren.
De Ago, dat zijn de kinderhandelaars, helpen met het zoeken naar een andere
bron van inkomsten. Vaak vinden zij een job bij openbare diensten.

Efficiënte lokale partners
Sinds februari 2015 zetten Plan International en haar lokale partners, Radar et RELUTET
(le Réseau de lutte contre la traite d’enfants au Togo) de gemeenschap in kanton
Tchamba in beweging om uitgebuite kinderen te herintegreren en om kinderhandel te
voorkomen bij kinderen die een risico lopen.

Duurzame financiering
Het project is enkel mogelijk dankzij de steun van de Nationale Loterij, de stad Mechelen
en de vele donateurs die Plan International België al jaren steunen.
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Sinds 2015 loopt in Atacora in Benin ons Girl Power project. Het project geeft
meisjes de kans om hun toekomst te veranderen in een regio waar discriminatie
en ongeschoolde vrouwen bijna de norm zijn.
Samen met onze lokale partners gebruikten we onze opgebouwde kennis om een nieuw
programma op te zetten, waarmee we duizenden meisjes bereiken in drie regio's in
Benin.
Het doel van dit programma, dat startte in januari 2017 met de steun van de Belgische
overheid, is investeren in onderwijs en bescherming voor de meest kwetsbare kinderen.
Een extra focus gaat naar meisjes.
In 2017 stoomden Plan International België en haar lokale partners een programma klaar
dat meer dan 12.000 kinderen en jongeren - voornamelijk meisjes en jonge
ongeschoolde vrouwen - de kans geeft om een beroep te leren. Het project zorgt er ook
voor dat minder meisjes zwanger worden, worden uitgehuwelijkt of worden uitgebuit.

We zetten een hele reeks activiteiten op om de obstakels waarmee de meest
gediscrimineerde meisjes op het platteland en in steden te maken krijgen weg te werken:
van hulp om een geboorteakte te krijgen tot beroepsopleidingen, werken aan veilige en
gezonde leefruimtes, seksueel geweld in de schoolomgeving aanpakken,...
In het noorden van Benin (in het departement Atacora) werken onze lokale partners
CBDIBA (Centre Béninois pour le Développement des Initiatives à la Base) en FEE-Dev
(Femme, Enfants et Environnement pour le Développement) aan een terugkeer naar de
schoolbanken en de beroepsopleiding van 5.000 kinderen en jongeren, onder wie 3.500
meisjes en jonge vrouwen.
In het zuiden (in de departementen Atlantique en Littoral) zetten onze lokale partners
CBO-EPT (Coalition Béninoise des Organisations pour l’Education Pour Tous) en IFMA
(Institut des Filles de Marie Auxiliatrice) van de Zusters van Don Bosco zich in om 7.000
kinderen, van wie de meerderheid minderjarige meisjes, te informeren over het vermijden
van tienerzwangerschappen, gedwongen huwelijken of economische uitbuiting.

Wat jongens kunnen, dat kunnen meisjes toch ook?
“ We
hebben dezelfde rechten en dezelfde plichten. Ik
wil mijn studies afmaken en één van de beste
voetbalsters ter wereld worden!

”

Martine, 16 jaar, maakt deel uit van het programma in Atacora
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Van nu tot 2021 willen we dat jongens en meisjes er dankzij dit programma in slagen om
een publiek debat op te starten en de heersende sociale normen die meisjes zwaar
discrimineren in vraag te stellen en te veranderen.

Vormingen voor partners en leerkrachtenteams over gelijkheid
tussen jongens en meisjes
Partnerorganisaties en leerkrachten krijgen opleidingen over gelijkheid tussen jongens en
meisjes en over het begeleiden van de meest uitgesloten meisjes richting
onafhankelijkheid.

Meisjes en jonge vrouwen bouwen aan hun onafhankelijkheid






Het zelfvertrouwen van meisjes en jonge vrouwen neemt toe bij elke activiteit
waar ze bij aansluiten, of het nu de leerlingenraad is, een sportclub of een spaarmicrokredietgroep.
Meisjes leren - net als jongens - hoe ze hun mening kunnen uiten en hoe ze
seksistische normen in vraag kunnen stellen. De jongeren leren debatteren en
leren hoe ze hun rechten kunnen verdedigen door in gesprek te gaan met de
volwassenen in hun dorp.
Ongeschoolde meisjes leren een beroep en informeren zich over het vermijden
van tienerzwangerschappen en gedwongen huwelijken.

Ook ouders en chefs gaan in tegen seksistische normen
Ouders en chefs worden betrokken bij onderwijs, vormingen en pleidooien en stellen hun
visie bij richting gelijkheid voor meisjes. Stap voor stap verwerpen ze de seksistische
sociale normen die meisjes discrimineren en seksueel geweld goedpraten.

De overheid investeert in onderwijs
Lokale en nationale overheden verhogen de budgetten voor scholen in de meest
kwetsbare dorpen: zowel voor infrastructuur als voor personeel. Ook in noodsituaties.

Dit programma is mogelijk dankzij de steun van de Belgische
ontwikkelingssamenwerking, de Europese Unie en de donateurs van Plan International
België die investeren in een betere toekomst voor meisjes via het Girls Fund. Dit is een
samenwerking met Plan International Zwitserland.
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Dankzij het project "Stop kindhuwelijken in Niger" konden sinds 2015 honderden
meisjes uit de regio's Dosso en Tillabéry ontsnappen aan een kindhuwelijk en
zich beschermen tegen een ongewenste zwangerschap. Meisjes die toch
uitgehuwelijkt of zwanger werden, kregen steun. Plan International België en
haar lokale partners trekken lessen uit dit project om samen met de Belgische
overheid een nieuw programma op te zetten voor duizenden kinderen en tieners
uit bovengenoemde regio's in Niger.
Van januari 2017 tot december 2021 zullen Plan International België en de Belgische
overheid extra investeren in de vroege kinderjaren, onderwijs voor meisjes en de
bescherming van jonge kinderen, tienermeisjes en jonge vrouwen.
In 2017 troffen Plan International België en haar lokale partners de voorbereidingen voor
dit programma. Doel: 3.500 peuters kunnen zich ontplooien en 8.000 tienermeisjes en
jonge vrouwen krijgen een beroepsopleiding. Daarmee vermindert het risico om als tiener
zwanger te worden of te worden uitgehuwelijkt.

We willen dat meisjes in Dosso en Tillabéry van bij de geboorte meer gelijke kansen
krijgen. Daarom zorgen we ervoor dat:




3.500 peuters en kleuters gezonde voeding en aangepaste zorg krijgen.
4.000 meisjes jonger dan 18 jaar naar school gaan.
4.000 meisjes een beroepsopleiding volgen, zodat ze een vak leren en
zelfstandiger worden. Want financieel onafhankelijke jonge vrouwen kunnen zich
beter beschermen tegen een ongewenste zwangerschap of gedwongen huwelijk.

Zonder onze partners staan we nergens. De betrokkenheid van het maatschappelijke
middenveld is de sleutel tot succes en een doel op zich in een arm en traditioneel land
als Niger. Voor dit project werkt Plan International België samen met vijf lokale partners:









Plan International België

Het burgerplatform "Alternative Espace Citoyen" (AEC),
De vereniging voor re-integratie van jeugddelinquenten "l’Association Nigérienne
pour le Traitement de la Délinquance" (ANTD)
De Nigereese Kinderrechtencoalitie "Coalition Nigérienne des Droits de l’Enfant"
(CONIDE)
De vereniging van de sociale sector "Coalition nigérienne des Associations,
Syndicats et ONG de campagne EPT (ASO-EPT Niger)
Vrouwenrechtenorganisatie DIMOL (DIMOL Niger).
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Op mijn veertiende kreeg ik te horen dat ik moest
“ trouwen.
Met een oudere man, de leeftijd van mijn
vader. Ik wou niet, maar ik moest. Mijn man sloeg me
maar telkens wanneer ik ontsnapte, brachten mijn
ouders me terug. Hij dwong me met hem naar bed te
gaan en ik werd zwanger toen ik 16 jaar was. De
bevalling duurde vijf dagen. Mijn kind werd
doodgeboren. Toen ik naar huis ging, merkte ik dat ik
urine begon te verliezen. Na een week keerde ik terug
naar het gezondheidscentrum, maar daar konden ze
me niet helpen. Mijn man liet me in de steek omdat ik
onrein was en stonk. Ik verkocht alles wat ik had om
naar het centrum van Dimol te reizen, meer dan
duizend kilometer verderop. Eindelijk werd ik geholpen.
Ik vond terug hoop.

”

Aïssa, 16, herstelt van een fistel in het gezondheidscentrum van lokale partner
Dimol

Tegen 2021 zal dit programma tienermeisjes en jonge vrouwen in staat stellen een
intergenerationele dialoog te openen en de sociale normen die meisjes discrimineren te
veranderen.

Gemeenschappen stellen gendergelijkheid voorop vanaf de
geboorte




In gemeenschappelijke ruimtes en tuinen worden de allerkleinsten tussen 0 en 6
jaar opgevangen. Ze krijgen er gezonde voeding en speciale zorg.
Ouders krijgen tips om kinderziektes te voorkomen en leren hoe ze hun zonen en
dochters op een gelijke manier grootbrengen. Ze nemen deel aan de spaar- en
kredietgroepen in het dorp.

Op school leren tienermeisjes en jonge vrouwen een vak en
worden ze zelfstandig




De meest kwetsbare meisjes moeten zo lang mogelijk naar de middelbare school
blijven gaan of een vak leren, zodat ze later zelfstandig en sterk in hun schoenen
staan. De meisjes nemen deel aan spaar- en kredietgroepen en krijgen na een
tienerzwangerschap gespecialiseerde zorg.
De school zorgt ervoor dat het klaslokaal een veilige plek is voor meisjes om te
leren: gescheiden toiletten, nultolerantie voor seksuele intimidatie en geweld in
en rondom de school, lessen vrij van stereotiepen, seksisme of vooroordelen...

Ouders stellen discriminatie en seksisme in vraag




Plan International België

Meisjes en jonge vrouwen leren voor zichzelf op te komen en zelf keuzes te
maken over hun liefdesleven en seksualiteit. Met meer zelfvertrouwen zeggen ze
nee tegen een kindhuwelijk of ongewenste tienerzwangerschap.
Ze gaan de dialoog aan met hun ouders en dorpshoofden en voeren actie op
lokaal en nationaal niveau voor meer respect voor meisjesrechten.
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Investeren in onderwijs voor meisjes en wetten die alle kinderen
beschermen


Politieke leiders herzien de wetgeving op vraag van lokale partners,
jongerenactivisten en moedige meisjes en vrouwen, door kindhuwelijken te
verbieden en van onderwijs voor meisjes een prioriteit te maken.

Dit programma wordt gefinancierd met de steun van de Belgische Overheid en de
schenkers van Plan International België die het Girls Fund steunen.
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Voedselhulp voor kinderen en hun families in
Zuid-Soedan
Zuid-Soedan wordt geteisterd door gewelddadige politieke conflicten en door
extreme droogte, afgewisseld met overstromingen. In het land is er chronische
voedselonzekerheid en epidemieën zijn schering en inslag. In februari 2017 werd
in Zuid-Soedan de hongersnood uitgeroepen, een term die officieel zelden wordt
gebruikt. In maart 2017 startten Plan International Zuid-Soedan en Plan
International België met noodhulpacties in de Staten Jonglei, Lakes en Centraal
en Oost Equatoria. Onze teams concentreerden zich in het kader van de globale
interventie van Plan International op voedselverdeling, financiële bijstand aan
families die hun huis moesten ontvluchten en bescherming van jonge kinderen.
In 2017 redde Plan International België 619 Zuid-Soedanese kinderen van acute
ondervoeding. We deelden ook voedselvouchers uit aan 2.239 personen - van wie vele
zwangere vrouwen en jonge moeders die borstvoeding geven.

hij speciaal versterkt voedsel krijgt, zie ik dat mijn
“ Sinds
zoon elke dag beter wordt. Ik heb terug hoop dat Ater
er weer helemaal bovenop zal komen. Gelukkig maar,
ik zou niet zonder hem kunnen.

”

Aman, mama van Ater, 2 jaar, Zuid-Soedan










Plan International België

619 zwaar ondervoede kinderen jonger dan 5 jaar werden behandeld en gered.
Vrijwilligers gingen van deur tot deur om gevallen van ondervoeding op te sporen
en in extreme gevallen de kinderen naar het gezondheidscentrum te brengen.
352 kinderen en hun ouders werden opgevangen in kindvriendelijke speelruimtes
om te praten over hun trauma.
Er werden 420 muskietennetten uitgedeeld.
2.239 mensen, van wie het merendeel aanstaande moeders en vrouwen die
borstvoeding geven, kregen voedselvouchers waarmee ze eten konden kopen.
600 gezinnen die hun huis moesten ontvluchten kregen pakketten voor
persoonlijke hygiëne, 500 tienersmeisjes en kindmoeders kregen maandverband
en andere producten voor intieme hygiëne.

www.planinternational.be
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Reactieve strategieën







Opleiding van verplegend personeel, sociaal werkers en vrijwillige
voedselbedelers die hulp en psychologische steun verlenen aan families in
Narus, Lolim en Napotpot.
Informatiesessies over gezondheid van kinderen, zwangere vrouwen en jonge
moeders aan 1.187 personen (van wie 664 vrouwen, 276 mannen, 114 jongens
en 133 meisjes).
Vorming van 244 ouders over speciale zorg voor jonge kinderen in noodsituaties.
Oprichting van 3 dorpscomités voor de bescherming van kinderrechten, met
speciale aandacht voor oorzaak, gevolg en preventie van ondervoeding en
opvang van de allerkleinsten.

Snelle mobilisering van fondsen
Dit programma werd gefinancierd door de Vlaamse en Ierse overheid en de schenkers
van Plan International België die de noodoproep hebben gesteund.

Plan International België

www.planinternational.be
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Ontdek in ons jaarverslag wat er in 2017 veranderde voor kinderen, tieners en jonge vrouwen in 3 Latijns -Amerikaanse landen door het
werk van Plan International België en haar partners.
Foto: Plan International

Jonge kinderen klaargestoomd voor school in
Bolivia.
In Bolivia wordt steeds beter rekening gehouden met het belang van ontwikkeling
tijdens de prille kindertijd. Toch wordt dat nog lang niet overal toegepast. Vooral
voor kinderen van inheemse bevolkingsgroepen is de situatie bijzonder precair.
De allerkleinsten hebben immers niet alleen voedsel en goede zorgen nodig. Een
omgeving die uitnodigt om te ontdekken, te spelen en te leren is net zo
belangrijk.
In 2017 kregen 28.181 jonge kinderen uit inheemse bevolkingsgroepen - waarvan de
meerderheid meisjes - een goede start in het leven en een prima voorbereiding om te
starten met school.

met de medewerkers van Plan
“ Gesprekken
International helpen ons nadenken over onze rol als
vaders en mannen. We veranderen onze gewoonten.
Tegenwoordig bespreek ik samen met mijn vrouw hoe
we de taken gaan verdelen: het huishouden, het
opvolgen van schoolwerk en de kinderen naar de

Plan International België

www.planinternational.be
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kinderopvang brengen. We werken met een beurtrol en
verdelen de taken veel beter. Via de radio krijgen we
belangrijke informatie: het is voor vaders belangrijk om
onze zonen en dochters een nieuwe manier bij te
brengen om zaken te bekijken.

”

Abel Condori, papa, Chilcayo-Municipio Del Puente

Geschoolde medewerkers in de kinderopvang
Er zijn 300 kinderopvangcentra voor de allerkleinsten die gerund worden door 601
kleuterleiders en -leidsters. Zij werden opgeleid met nieuwe technieken en hebben oog
voor gelijkheid tussen jongens en meisjes. De kindertuinen zijn erkend door de
gemeenschappen en de gemeenten.

Opvolging aan huis
33.196 mama's en papa's worden begeleid om hun kinderen jonger dan acht de beste
kansen te geven. 28.181 kinderen (15.208 meisjes en 12.973 jongens) worden thuis
opgevolgd.

Evenwichtige voeding vanaf de prille kindertijd
In 508 gezinsmoestuintjes kweken families een gevarieerd groentenaanbod om te zorgen
voor evenwichtige voeding voor hun kinderen. Er worden speciale cursussen gegeven
om recepten aan te leren waar een gevarieerde maaltijd centraal staat.

Gemeenten engageren zich voor peuters en kleuters
5 gemeenten hebben via gemeentelijke decreten budget voorzien voor initiatieven rond
prille kindertijd en gelijkheid tussen jongens en meisjes.

Starten bij de culturele eigenheden van de bevolkingsgroepen


het project werd aangepast en op maat gemaakt van de cultuur van drie
oorspronkelijke bevolkingsgroepen: Quechua, Aymara en Chiquitano

Een nauwe samenwerking met alle partners




Plan International België

We werkten sterk samen met nationale ministeries van onderwijs en gezondheid,
met de bisschoppelijke commissie en met organisaties van de verschillende
oorspronkelijke bevolkingsgroepen.
We stonden in nauw overleg met onderwijsraden van de oorspronkelijke
bevolkingsgroepen (CEPOS) die het project uiteindelijk toepasten, meer bepaald:
de onderwijsraad van de Quechua (CENAQ), de onderwijsraad van de
Chiquitano (CEPOCH) en de onderwijsraad van de Aymara (CEAS).

www.planinternational.be
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Onze donateurs
Dit project is gefinancierd dankzij de schenkers van Plan International België en
gerealiseerd in samenwerking met Plan International Finland.

Plan International België
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Het project voor jonge kinderen van etnische minderheden in Bolivia heeft
vruchten afgeworpen. Het wordt uitgebreid naar 9 nieuwe gemeenschappen en is
ook op tieners gericht. Plan International begeleidt hen op school,bij het kiezen
van een vak en andere toekomstperspectieven. Doel: ervoor zorgen dat meisjes
en jongens van oorspronkelijke bevolkingsgroepen via onderwijs dezelfde
kansen krijgen om zich te ontplooien als andere Boliviaanse kinderen.
In 2017 bereidde Plan International België samen met lokale partners een programma
voor om 7.336 kinderen en 9.500 tieners - vooral meisjes - de kans te geven naar school
te gaan of een vak te leren.

Ik woon alleen en kom rond van wat opknap- en
“ poetsklusjes.
Maar dat wil ik niet blijven doen, mijn
droom is om later verpleger te worden. Dankzij de
medewerkers van Plan International ga ik weer naar
school. Want met een diploma op zak zal ik een betere
job vinden en mijn gezin kunnen onderhouden. Ik wil
dat mijn verloofde ook de kans krijgt om te studeren.
Johnny, 16, gaat naar het beroepsonderwijs in Bolivia

”

Tegen 2022 zullen meisjes en jongens uit etnische minderheden dezelfde kansen krijgen
door:

Kinderdagverblijf voor de allerkleinsten





Plan International België

7.346 meisjes en jongens onder de 8 jaar worden opgevangen in crèches of
kleuterscholen
14.907 toekomstige moeders en vaders krijgen begeleiding en opvoedingstips
60 gemeenschapsleiders zullen worden opgeleid door onze lokale partner,
APROSAR, gespecialiseerd in de ontwikkeling en gezondheid in de vroege
kinderjaren

www.planinternational.be
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Ondersteuning en bijles voor kwetsbare tieners
In samenwerking met onze lokale partner, FE Y ALEGRIA, een erkende
onderwijsinstelling:






9.500 tieners zullen worden gesensibiliseerd rond het thema gendergelijkheid
1.000 ouders en bijna 130 leraren, technici en ambtenaren zullen les krijgen over
veranderende sociale normen
invoeren van aangepaste professionele training
er wordt rekening gehouden met de culturele eigenheid van de quechua, aymara,
guarani en chiquitana

Partners en leraars begeleiden en vormen
Partners en opvoeders uit alle betrokken sectoren (gezondheid, onderwijs, sociaal,
juridisch) krijgen bijvorming over gendergelijkheid, ontwikkeling in de vroege kinderjaren
en steun voor de meest kwetsbare kinderen, in het bijzonder meisjes.

Rekening houden met de oorspronkelijke cultuur en
gezinssituatie




Meisjes en jongens jonger dan acht én tieners krijgen in het kinderdagverblijf, op
school of in het opleidingscentrum aangepaste ondersteuning in geval van leerof familiale problemen.
De pedagogische activiteiten houden rekening met de armoede waar vele
gezinnen in leven. We zetten volkstuinen op voor de ouders, organiseren uitjes
voor jongeren... Het schoolmateriaal is verkrijgbaar in de lokale taal en de leerstof
wordt aangepast aan specifieke culturele kenmerken van de gemeenschap.

Ouders en gemeenschappen betrekken
Ouders en gemeenschappen begrijpen het belang van kinderrechten en gelijkheid voor
meisjes. Ze worden betrokken bij activiteiten en ze krijgen de kans om hun mening en
visie te delen. Om hen mee aan boord te hebben, is het belangrijk om naar hen te
luisteren

Respect voor de rechten van jongens en meisjes in beleid en
begroting
De rechten van het kind en gendergelijkheid worden op lange termijn in rekening
gebracht door lokaal en nationaal overheidsbeleid en -budgetten.

Duurzame financiering
Dit programma wordt ondersteund door de Belgische ontwikkelingssamenwerking en
individuele schenkers van Plan International België die ervoor gekozen hebben te
investeren in de toekomst van meisjes via het Girls Fund.

Plan International België
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Dorpsbewoners in actie voor onderwijs in
Ecuador.
In Ecuador dreigt bijna drie kwart van de dorpsschooltjes te sluiten, ondanks een
recente onderwijshervorming. Waarom? Noden van oorspronkelijke
bevolkingsgroepen waren blijkbaar niet belangrijk genoeg om rekening mee te
houden. De sluiting van hun schooltjes zou een streep trekken door een betere
toekomst voor duizenden van de meest arme kinderen van het land. Vooral voor
meisjes, die sowieso al vaakst gediscrimineerd worden, zijn de gevolgen zwaar.
Vijf burgercollectieven stonden in 2017 op om verandering van het onderwijsbeleid te
eisen en het recht op onderwijs ook voor hun kinderen, en vooral hun dochters, te
verdedigen.

maal sorry. We hebben een vergissing
“ Duizend
gemaakt. De voorbije tien jaar bouwden we aan de
lopende band kwaliteitsscholen, maar we hielden geen
rekening met het belang van nabijheid voor kinderen
van oorspronkelijke bevolkingsgroepen. We hebben
geen schooltransport voorzien, iets wat vooral voor
meisjes belangrijk is omdat de weg naar school
gevaarlijk kan zijn. We excuseren ons. We gaan deze
fout rechtzetten.

”

Lenin Moreno, president van Ecuador

5 burgercollectieven zijn waakzaam en geëngageerd
Onder leiding van het Contrato Social Por la Educación, een burgerbeweging die zich
inzet voor kwaliteitsonderwijs, ijverden 5 burgercollectieven voor schooltoegang voor de
meest kwetsbare meisjes en jongens.
Lokale, regionale en nationale organisaties van oorspronkelijke bewoners uitten hun
bezorgdheden en stelden oplossingen voor gebaseerd op de mening van ouders en
kinderen, met speciale aandacht voor meisjes. Vandaag rijden er schoolbussen tot in de
meest afgelegen dorpen.

Eisen krijgen gehoor bij de overheid
De nieuwe regering van president Lenín Moreno houdt nu rekening met het
onderwijsmodel dat oorspronkelijke bevolkingsgroepen voorstellen en neemt
intercultureel tweetalig onderwijs mee in haar beleid.

Plan International België
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Het mobiliseren van burgers




honderden ouders en jongeren van oorspronkelijke bevolkingsgroepen
schaarden zich achter het belang van onderwijs voor onderwijs voor jongens en
meisjes en kwamen op voor hun belangen.
de burgercollectieven organiseerden debatten tussen lokale politici en inwoners

Dagelijks lobbywerk bij lokale en nationale overheden




de collectieven staan continu in contact met lokale en nationale overheden om te
ijveren voor een eerlijke toepassing van het onderwijsbeleid.
via regelmatige meetings met hooggeplaatste politici werden de eisen van de
dorpsbewoners door de collectieven onderhandeld.

Financiering van overheid en particulieren
Dit project was mogelijk dankzij de Belgische ontwikkelingssamenwerking tot eind 2016.
In 2017 werd het project gedragen met de steun van de geweldige schenkers van Plan
International België.

Plan International België
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Jongeren doorbreken taboes over seksualiteit in
Ecuador.
Ondanks de positieve economische evolutie in Ecuador neemt het aantal
tienerzwangerschappen niet af. Een meisje op vijf tussen 15 en 19 jaar oud is
moeder. Sommige meisjes zijn amper tussen 12 en 14 jaar oud. De oorzaken?
Ongelijke machtsverhoudingen en het grote taboe rond seksualiteit. De gevolgen
van een te vroege en ongewenste zwangerschap voor de gezondheid en
toekomst van jongeren zijn desastreus. Plan International begeleidt hen zodat ze
in alle vrijheid hun toekomstprojecten waarmaken en gezonde affectieve relaties
aangaan.
In 2017 braken 2.484 tieners en 1.113 ouders het taboe rond seksualiteit en
gendergelijkheid in Ecuador.

al ben je nog zo sterk, het is moeilijk om vrouw te
“ Ook
zijn. Ik voelde me vaak minderwaardig in de ogen van
mannen. Dat gevoel motiveerde me om me te
engageren bij de jongerenclub van Plan International.
Samen maken we radiotalkshows en organiseren we
debatten. Vrouwen moeten meer voor zichzelf
opkomen. Gelijkheid tussen jongens en meisjes blijft
problematisch. We praten er veel over maar zien er
niet veel van. Zelf wil ik vooruit. Ik droom ervan m’n
studies af te maken. Mijn ouders geven me daar de
kans toe, ik wil slagen zodat ik later voor hen hetzelfde
kan doen.

”

Johanna, 18 jaar oud. Lid van de jeugdclub van Plan International Ecuador in La
Pila.

Ze zijn beter geïnformeerd
De voorbije drie jaar kregen 2.484 tieners, van wie 1.411 meisjes en 1.073 jongens,
antwoorden op hun vragen over seksualiteit, liefde en relaties. 84% van de jongeren
beschikt nu over juiste en volledige informatie omtrent seks, tegenover 24% aan de start
van het project. Meisjes en jongens beschermen zich meer en meer tegen een
ongewenste zwangerschap en seksueel overdraagbare aandoeningen. Het gebruik van
het condoom steeg tot 74%, vergeleken met 63% in 2014.

Plan International België
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Hun ouders praten open met hen
Na 3 jaar praten 1.133 ouders, van wie 872 moeders en 241 vaders, ongegeneerd over
seksualiteit, genderongelijkheid en seksueel misbruik met hun kinderen. Aan het begin
van het project was praten over seksualiteit binnen het gezin nog een groot taboe. Amper
11% van de ouders durfde toen deze onderwerpen aankaarten met hun zonen of
dochters. Vandaag is dat 80%.

De gemeenschap beweegt zich
De gemeenschappen van 24 de Mayo en Montecristi begeleiden 36 jeugdclubs waarvoor
ze zelf personeel en budget vrijmaken. Ze breiden de activiteiten uit in 10 nieuwe
gemeenschappen.

Een open dialoog
Via educatieve, culturele en sportieve activiteiten in 36 jeugdclubs:




leren meisjes zelf keuzes maken over hun lichaam en relaties en leren ze hoe ze
kunnen praten met hun partner.
stellen gezinnen en gemeenschappen seksisme en patronen van geweld in
vraag.

Overtuigde en dynamische lokale partners






openbare gezondheidsdiensten houden rekening met de specifieke behoeften
van jongeren en geven advies over anticonceptie.
gemeenten bieden professionele vorming aan gezondheids-, sociaal- en juridisch
personeel.
permanente capaciteitsopbouw en de overdracht van activiteiten naar de
gemeenschappen van Montecristi en 24 de Mayo.

Onze achterban
Dit project wordt volledig gefinancierd door de trouwe schenkers van Plan International
België.

Plan International België
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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.
Een situatie waarin jonge kinderen kwetsbaarder zijn dan ooit. Plan International
vangt de kinderen op en helpt de moeders financieel onafhankelijk te worden.
In 2017 kregen 300 jonge ouders opvang, informatie en ondersteuning om hun kleintjes
ondanks de zware aardbeving toch de geschikte voeding en zorgen te blijven bieden.

Ik heb hier veel zien veranderen sinds Plan
“ International
aankwam. Voordien waren we niet echt
bezig met onderwijs en ontwikkeling van onze jongste
spruiten. Nu weten we hoe we dat het best aanpakken.
Meer nog: vaders hebben meer vertrouwen in ons en
helpen als we het vragen. Dat was vroeger niet het
geval, toen hielden ze simpelweg geen rekening met
ons...

”

Yaritza, vrijwilliger in La Playita







Plan International België

3 dorpscomités met in totaal 30 vrijwilligers ondersteunen 276 gezinnen en 333
meisjes en jongens jonger dan 6 jaar in speciaal daarvoor bestemde
onthaalruimtes.
Mama's krijgen info over voeding en de juiste zorgen voor hun hun kleine
kinderen. Zij betrekken op hun beurt de papa'sbij de opvoeding en de zorg van
hun kinderen.
Er worden workshops georganiseerd met de gezinnen om al spelend met hun
kinderen het trauma van de aardbeving te verwerken.

www.planinternational.be
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Het opzetten van onthaal- en leercentra
In partnerschap met onze lokale partner Vivir:




onthaal van kinderen onder de 6 jaar in speelruimten. Voornamelijk gericht op
kinderen die hardst getroffen werden door de aardbeving en die geïdentificeerd
werden via participatieve cartografie.
opleiding voor jonge ouders, nog aangedaan door de aardbeving, om samen de
opvoeding en ontwikkeling van de kinderen goed aan te pakken.

Onafhankelijkheid van gezinnen en overheden vergroten




organisatie van activiteiten die een inkomen opleveren voor de meest kwetsbare
gezinnen.
ondersteunen van lokale overheden om initiatieven te promoten voor jonge
kinderen die de aardbeving overleefden.

Onze donateurs
Dit project is gefinancierd door de schenkers van Plan International België.

Plan International België
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In maart 2017 werd Peru getroffen door het weersverschijnsel El Niño: de hevige
regenval veroorzaakte zware overstromingen, aardverschuivingen en
modderstromen. Meer dan 250.000 mensen zijn getroffen, 2.400 huizen zijn
verwoest en nog eens 2.300 zijn onbewoonbaar, 408 scholen en 115
gezondheidscentra zijn beschadigd.
Plan International België verleende noodhulp en zorgde ervoor dat kinderen en
kwetsbare gezinnen in de gebieden van Cristo Viene, Pozo de Ramos, Jésus de Nazaret,
Santa Rosa, Túpac Amaru I en II, Eleuterio Cisneros, Nuevo San Martín en Cucungará
toegang kregen tot drinkwater, basishygiëne en psychologische ondersteuning.
In 2017 verdeelde Plan International België drinkwater en hygiënekits aan bijna 2.000
meisjes en jongens na de verwoestende overstromingen in Peru.

In het noodopvangcentrum van Plan International,
“ leerde
ik over mijn gevoelens en angsten te praten. Ik
leerde er ook over basishygiëne zodat ik aan mijn
zusjes, broertjes en ouders kan tonen hoe je best je
handen wast.

”

Ana, 10 jaar, Peru.







Plan International België

1.931 meisjes en jongens namen deel aan groepstherapiesessies in veilige en
kindvriendelijke ruimtes. Daar kregen ze de kans om te praten over de
natuurramp en hun gevoelens met als doel de verwerking van hun trauma's.
1.600 intieme hygiënekits (vochtige doekjes, maandverbanden, enz. ) werden
verdeeld aan meisjes en jonge vrouwen. Lokale teams organiseerden
informatiesessies omtrent basishygiëne om het risico op diarree, malaria en
dengue tot een minimum te beperken.
Er werden 500 pakketten met babyspullen (draagtas, luiers, vochtige doekjes,
babyvoeding) gegeven aan de meeste kwetsbare mama's en papa's.

www.planinternational.be
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Snelle interventie






6 tenten werden als veilige en kindvriendelijke ruimtes ingericht om kinderen op
te vangen en om er noodhulpgoederen onder gezinnen te verdelen.
er werden 5 handwasstations opgezet om de overdracht van zeer veel
voorkomende overdraagbare ziekten in deze noodsituaties te voorkomen.
1.000 kits voor proper en drinkbaar water (emmers, detergent...) werden onder
de gezinnen verdeeld om uitdroging te voorkomen.

Noodhulpfondsenwerving
Dit programma werd gefinancierd door de schenkers van Plan International België.

Plan International België
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Ontdek in ons jaarverslag wat er in 2017 veranderde voor kinderen, tieners, en jonge vrouwen in 3 Aziatische landen door het werk van
Plan International België en haar partners.
Foto: Plan International/François Struzik

Meisjes en jongens moeten vanaf de geboorte dezelfde kansen krijgen om zich
te ontplooien, thuis én in de kleuterklas. Maar voor de allerkleinsten in Cambodja,
zeker voor etnische minderheden, is kleuteronderwijs geen evidentie.
In 2017 gingen 7.855 peuters en kleuters, in het bijzonder meisjes, naar de kleuterschool
en 9.054 ouders leerden hoe ze hun kinderen in de provincies Siem Reap en Ratanakiri
meer kansen kunnen geven om zich te ontplooien.

ons in het dorp spelen jongens niet vaak met
“ Bijmeisjes.
Maar hier op school spelen we samen op de
schommel en zingen we liedjes. Dat vind ik leuk. ”
Phoum Gnea, 6 jaar, Cambodja

Plan International België
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Begeleiding door getrainde teams






In Siem Reap werden 5.720 kinderen jonger dan 6 jaar betrokken bij het project.
Resultaat: hun cognitieve (bijna 3 keer zo hoog), emotionele (2,5 keer hoger) en
motorische (bijna 50% hoger) ontwikkeling verbeterde. Op tests scoorden de
kinderen beter dan leeftijdsgenootjes die niet bij het project betrokken waren.
In Ratanakiri, gaan 2.135 kinderen, van wie 1.089 meisjes, naar de kleuterschool.
De inschrijvingen in het kleuteronderwijs stegen van 3 op 10 ingeschreven
kinderen aan de start van het project naar 6 op 10 nu.
In de provincies Siem Reap en Ratanakiri kregen 311 kleuterleidsters een
vorming over gendergelijkheid tussen meisjes en jongens.

Bewuste en opgeleide ouders




In Siem Reap kent de meerderheid van de 7.753 ouders die betrokken zijn bij 97
verenigingen het belang van kleuteronderwijs voor de ontwikkeling van kinderen
jonger dan 6 jaar (7 van de 10 zijn nu volledig overtuigd, tegenover 1,5 op 10 in
begin van het project).
In Ratanakiri leren 1.461 ouders die betrokken zijn bij 324 verenigingen hoe ze
het cognitieve, emotionele en motorische potentieel van hun kinderen onder de
zes jaar kunnen bevorderen.

Aandacht en respect voor taal en cultuur






Het schoolmateriaal houdt rekening met de cultuur van de etnische minderheden
in Cambodja.
De mobiele school, speciaal voor semi-nomadische etnische minderheden, zorgt
ervoor dat ook kinderen in afgelegen bergachtige gebieden naar school kunnen
gaan.
Voortzetting van tweetalig onderwijs (officiële taal Khmer én de lokale taal die
door etnische minderheden wordt gebruikt.) door lokale autoriteiten.

Lobbyen bij verschillende overheden




Lokaal: opleiding van dorpscomités en lokale leiders over het belang van
kleuteronderwijs en gendergelijkheid vanaf zeer jonge leeftijd.
Beleidsbeïnvloeding bij centrale autoriteiten om onderwijsbudgetten, in het
bijzonder kleuteronderwijs, te verhogen.

Logistieke en pedagogische partnerschappen
Samen met de lokale partnerngo's Krousar Yoeung en Bandos Komar, investeert Plan
International België in onderwijs voor de allerkleinsten en pakken we de traditionele
rollenpatronen aan door:




Plan International België

begeleiding van jonge ouders en opleiding van leerkrachten over
gendergelijkheid.
Ondersteuning bij de bouw en het beheer van 120 scholen.
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Dit project wordt gefinancierd door de Europese Unie (Ratanakiri), door de Belgische
ontwikkelingssamenwerking en de schenkers van Plan International België (Siem Reap).
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Kinderen van etnische minderheden dan toch
naar school in Laos.
In Laos moeten kinderen van etnische minderheden nog meer obstakels
overwinnen dan anderen om een plaats op de schoolbanken te bemachtigen.
Zelfs áls er al een schooltje is in de vaak afgelegen gebieden waar ze wonen, en
áls hun ouders het schoolgeld kunnen betalen, hebben deze kinderen het vaak
moeilijk om de lessen te volgen. Thuis spreken ze immers een lokale taal en op
school wordt er in het Lao, de officiële taal, lesgegeven. Mits enkele
aanpassingen aan het onderwijs, scoren deze meisjes en jongens uit etnische
minderheden nochtans bovengemiddeld. Onze aanpak werpt vruchten af én
wordt overgenomen!
In 2017 kregen 1.294 meisjes en jongens van de meest achtergestelde minderheden uit
Oudomxai in Laos een studiebeurs om hun lagere school af te maken.

proberen te begrijpen waarom bepaalde kinderen
“ We
niet naar school gaan en moedigen hun ouders aan
om hun kroost regelmatig naar de les te sturen. We
zoeken oplossingen zodat alle kinderen zich goed
voelen in de klas. Ons doel is: de toegang tot school
makkelijker maken, en de kwaliteit van het onderwijs
hoog houden. Niemand mag uitgesloten worden van
onderwijs!

”

Leerkracht van een basisschool in het Houn district
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Er gaan drie keer meer meisjes en jongens naar de lagere school in de districten
Pakbeng en Houn.
Alle meisjes en jongens die de schoolleeftijd hebben bereikt, zijn ingeschreven op
de basisschool.
In Houn maakt nu 95% van de scholieren de basisschool af, tegenover slechts de
helft aan het begin van het project. Het aantal afgestudeerde scholieren
verdubbelde er.
In Pakbeng, is dat aantal gestegen tot 92% en meisjes scoren er net zo hoog als
jongens.
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Een vernieuwende aanpak







Speelse en interactieve onderwijstechnieken zorgen ervoor dat de stap naar het
lager onderwijs voor de jongste kinderen vlotter verloopt.
1.294 kinderen van de meest achtergestelde gezinnen kregen een studiebeurs.
Alle leerkrachten kregen vormingen en leerden pedagogische methodes aan
waarbij inclusie, gendergelijkheid en het ontwikkelen van onderwijsmateriaal in de
lokale talen centraal stonden.
We werken nauw samen met het ministerie van onderwijs en delen het nieuwe
onderwijsmodel voor etnische minderheden met andere provincies in Laos.

Plan International België en haar lokale partners werken sinds januari 2013 aan de
ontwikkeling van een onderwijsmodel dat aangepast is aan de lokale culturen en aan de
dagelijkse realiteit van de afgelegen gemeenschappen van de provincie Oudomxai. De
aangepaste manier van lesgeven biedt kinderen de kans om zich te ontwikkelen van
kleuter tot en met lagere schoolkind. Het geeft meisjes en jongens de kans om te leren
en onafhankelijker te worden.
Het project eindigde in juni 2017 en wordt momenteel overgenomen door de Laotiaanse
overheid met aandacht voor de etnische minderheden in het land. Een bewijs dat
inclusief onderwijs en gendergelijkheid succesvol zijn en steeds meer ingeburgerd
geraken.

Duurzame financiering
Dit project werd volledig gefinancierd door de schenkers van Plan International België.
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Laos beleeft een grote economische transformatie. Gigantische commerciële
bananenplantages schieten er als paddenstoelen uit de grond, vooral in de
provincie Bokeo, het bergachtige gebied tegen de grens met China. Gezinnen
die er werken, behoren tot etnische minderheden en werken er vaak in moeilijke
omstandigheden. Ze worden blootgesteld aan giftige chemische stoffen.
Vrouwen zijn verplicht om die zware, gevaarlijke job te combineren met de
traditionele huishoudelijke taken. Meisjes werken mee, want scholen zijn
schaars. Op weg naar huis worden ze geconfronteerd met geweld. Het project
informeert en sensibiliseert de arbeiders en arbeidsters over hun rechten.
In 2017 werden 800 meisjes en jongens zich bewust van hun rechten en 49 vrouwen
leerden er weven om hun zelfvertrouwen en onafhankelijkheid terug te winnen.

betekent niet alleen een extra bron van
“ Weven
inkomsten, het geeft meisjes en vrouwen de kans om
een traditie te bewaren en hun cultuur te delen met
anderen. Het werd intussen een ontmoetingsplaats
waar de weefsters zelfvertrouwen krijgen, veel
bespreken en elkaar aanmoedigen.
Simone, leerkracht traditioneel weven, Laos
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”

49 meisjes en vrouwen uit 4 dorpen kregen een weefopleiding. Ze maken
traditionele stoffen voor zichzelf en om te verkopen. Zo zorgen ze voor zichzelf
en hun gezin.
8 spaar- en kredietgroepen zorgen ervoor dat de verkoop opbrengt. Ze kunnen
investeren in nieuwe manieren om een inkomen te verdienen.
800 meisjes, jongens en volwassenen woonden theatervoorstellingen in de lokale
taal bij. Het theater sensibiliseert de kijkers over de risico's van het werk op de
plantages, de impact op de gezondheid, over geweld tegenover meisjes en
vrouwen en over manieren om hun rechten te respecteren.
10 onderhandelaars kregen een opleiding over mensenrechten, arbeidsrecht en
onderhandelingstechnieken om gezinnen te verdedigen en beschermen.
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Vernieuwende strategieën








Vrouwengroepen die traditionele weeftechnieken terug oppikken, geven een
boost aan het zelfvertrouwen en de onafhankelijkheid van de vrouwen.
Sensibilisering gebeurt in lokale talen, via aangepaste culturele methodes en in
overleg met meisjes en jongens uit etnische minderheden.
Belangrijke informatie over gezondheid, onderwijs en bescherming van meisjes
en vrouwen wordt verspreid via lokale radiostations.
Het uitsturen van opgeleide en ondersteunde hulpverleners die ingeschakeld
worden voor het beschermen van gezinnen, en in het bijzonder van meisjes en
vrouwen.

De expertise van onze lokale partner
Plan International België en haar lokale partner de ngo CAMKID maakt meisjes bewust
van hun rechten en leert vrouwen traditioneel weven sinds februari 2016 om hun
onafhankelijkheid te verhogen en hen te leren om zich te beschermen.

Duurzame financiering
Dit project wordt gefinancierd door de Europese Unie en de geweldige schenkers van
Plan International België.
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Al spelend leren in Laos.
In Laos investeert de overheid steeds meer in kleuteronderwijs. Dat is ook nodig.
Want voor kinderen van etnische minderheden, die in de meest afgelegen
gebieden van Laos wonen, is kleuteronderwijs geen evidentie. In de provincie
Bokeo heeft bijna de helft van de kinderen onder de 5 geen toegang tot een
kleuterschool. De ouders, die erg druk bezig zijn met het werk op het veld,
hebben geen tijd om met hun kleuters te spelen en spreken geen Lao, de
officiële onderwijstaal. Gevolg: kinderen spreken de taal niet en een derde maakt
de basisschool niet af.
In 2017 zette Plan International België samen met lokale partners speelgroepen op waar
171 meisjes en jongens uit de meest afgelegen gemeenschappen al spelend hebben
kunnen leren.

kinderen pikken zeer snel nieuwe dingen op. Ik
“ De
geniet ervan om ze te entertainen en nieuwigheden te
laten ontdekken. Er is een groot verschil op te merken
sinds de start van het schooljaar: de leerlingen zijn
veel zelfzekerder. In het begin meden jongens en
meisjes elkaar. Vandaag speelt en leert iedereen
samen.

”

Maiy, 17, begeleidt een speelgroep voor de allerkleinsten in Bokeo






Plan International België

171 kleuters (van wie 77 meisjes) werden ingeschreven in speelgroepen in 10
van de meest afgelegen dorpen in de regio Bokeo. Ze zingen, dansen en leren al
spelend lezen en rekenen met 20 vrijwilligers (van wie 14 vrouwen) die een
opleiding kregen rond gendergelijkheid.
De gemeenschappen bouwden 7 nieuwe klassen voor de allerkleinsten.
De meisjes en jongens leren snel: ze gaan wel vier keer sneller vooruit dan
kinderen uit dorpen waar geen speelgroepen zijn. Ze leren op een speelse
manier en onderwijs in de moedertaal werpt vruchten af.
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Een speelse en inclusieve aanpak om te leren
Sinds oktober 2016 zet Plan International België met lokale partners kleuterklassen en
speelgroepen op in de meest afgelegen gemeenschappen. Kinderen leren lezen en
rekenen. Maar ze komen ook veel te weten over hun rechten en gelijkheid. Door middel
van liedjes, verhalen en rondes krijgen kleine meisjes en jongens dezelfde aandacht en
voelen ze zich gewaardeerd. Dit is belangrijk, want tegen dat jongens en meisjes naar
het eerste leerjaar gaan zijn stereotiepen en discriminatie tegen meisjes al vastgeroest.
Concreet zijn de belangrijkste elementen van onze resultaten:






Een model voor kleuteronderwijs dat speels is en aangepast aan de cultuur en
taal van etnische minderheden
Speelgroepen die worden begeleid door vrijwilligers uit de gemeenschap,
afgestemd op het werkritme in de velden.
Kinderen krijgen les in hun moedertaal en leren Lao om de overgang naar het
eerste leerjaar te vergemakkelijken.

Duurzame financiering
Het project wordt volledig gefinancierd dankzij de schenkers van Plan International
België.
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1.900 papa's en mama's geven hun baby alle
kansen in Vietnam.
De eerste 1.000 dagen van een kind zijn bepalend voor de toekomst. In Vietnam
zijn de kansen voor de allerkleinsten in gezinnen die moeite hebben om te
overleven erg beknot. Zeker voor meisjes, die al van jongs af aan nog niet
dezelfde kansen krijgen als de jongens.
In 2017 gaven 1.900 ouders - zowel papa's als mama's - alle kansen aan hun dochters
en zonen onder de zes jaar in de provincies ten noorden de stad Thay Nguyen en in Phu
Tho in Vietnam.

speelgroepen en kleuteronderwijs zijn onze
“ Dankzij
kinderen veel zelfzekerder. Ze communiceren vlot met
anderen, ze kunnen al wat woordjes lezen en hun
uitspraak in het Vietnamees verbetert. Ze durven
steeds vaker hun hand opsteken in de klas.

”

Vader die deel uitmaakt van een oudergroep in Phu Tho

Ouders geïnformeerd over kinderontwikkeling






1.900 ouders leren bij over het belang van gezonde voeding, goede zorgen,
affectie en babyspelletjes.
Van hen begrijpen 7 moeders op 10 het belang van een goede ontwikkeling van
jonge kinderen.
6 ouders op 10 weet nu hoe een evenwichtige maaltijd in elkaar zit (tegenover 3
op 10 aan het begin van het project). Plan International blijft het belang van
moedermelk benadrukken, want nu stoppen moeders daar te snel na de geboorte
mee.

Jonge kinderen zitten goed op schema


Kinderen jonger dan 3 jaar die deelnemen aan het project, ontwikkelen vlot hun
vaardigheden. Ze hebben twee keer minder motorische of mentale achterstand
dan anderen.

Tweetalige kleuters kennen de officiële landstaal
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Bijna 7 op de 10 kinderen in het project jonger dan 6 beheersen naast hun
thuistaal ook de officiële nationale taal van Vietnam, tegenover ongeveer de helft
van hun andere leeftijdsgenootjes.

www.planinternational.be

Jaarverslag 2016-2017 | p. 39

Geëngageerde en geïnformeerde gemeenten
In samenwerking met onze lokale partner, Vietnam Women's Union:




kregen 1.400 vrijwilligers uit de dorpen een opleiding over ontwikkeling van
kinderen.
startten we 30 oudergroepen waarbij papa's en mama's goed geïnformeerd
worden over hoe ze de ontwikkeling van hun jonge kinderen optimaal doen
verlopen.

Logistieke en administratieve ondersteuning



ondersteuning bij de bouw en de organisatie van kleuterscholen.
vormingen budgetmanagement voor gemeentebesturen en dorpschefs.

Sensibiliseringswerk rond etnische minderheden
Samen met Vietnam Women's Union deed Plan International België belangrijk lobbywerk
om de aandacht van nationale en regionale overheden te vestigen op de culturele
eigenheid van etnische minderheden.

Duurzame financiering
Dit project was mogelijk dankzij de steun van de Belgische ontwikkelingssamenwerking
tot en met december 2015 en kon daarna verdergezet worden dankzij de schenkers van
Plan International België.
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Ons project met jonge kinderen van etnische minderheden wierp haar vruchten
af. Het werd dan ook uitgebreid naar 2 andere provincies (Lai Chau en Kon Tum)
en kreeg een extra dimensie mee: bewustzijn van en omgaan met
milieuproblematiek op de lagere en middelbare school. Doelstellingen van het
programma: sociale ongelijkheid verminderen, meer gendergelijkheid en
jongeren voorbereiden op de gevolgen van klimaatverandering.
In 2017 stoomden Plan International België en onze lokale partner, de Vietnam Women's
Union, een programma klaar waarmee we 10.746 jonge kinderen kleuteronderwijs
kunnen geven en 3.382 schoolkinderen van lagere en middelbare scholen voorbereiden
op de gevolgen van klimaatverandering.

cursus rond klimaat brengt kinderen samen. Vooral
“ De
meisjes nemen er vaak een leidersrol op. Ze tekenen
een plattegrond van de school en bepalen zelf wat
goeie schuilplaatsen zijn bij zware regen of
overstromingen. Ze leren ook hoe ze zichzelf in
veiligheid kunnen brengen.
Mevrouw Yen, leerkracht, Vietnam

”

Van nu tot 2021 zal dit programma ervoor zorgen dat meisjes en jongens jonger dan 8
jaar uit etnische minderheden zich optimaal kunnen voorbereiden op de lagere school.
Jongeren tot 15 jaar leren hoe ze moeten omgaan met klimaatverandering. Zo bereiken
we ons doel:

Optimale ontwikkeling voor jonge kinderen tot 8 jaar



10.746 kinderen onder de 8 jaar zullen naar de kleuterklas gaan.
hun vaders en moeders krijgen informatie en cursussen rond gezonde voeding,
de beste zorgen en spelletjes.

Kinderen beschermen het milieu
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3.382 leerlingen uit de basisschool en 2.043 scholieren uit de eerste graad
middelbaar onderwijs (tot 15 jaar) zullen leren hoe ze best reageren op
natuurrampen en hoe ze kunnen inspelen op de gevolgen van
klimaatsverandering. Dat gebeurt via lessen, via infosessies voor hun
leeftijdsgenoten en door nauw samen te werken met schooldirecties en lokale
leiders.
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Deze meisjes en jongens worden op weg gezet om aan milieubescherming te
doen in hun eigen omgeving. Methodes om vervuiling aan te pakken en
noodplannen zullen ook online worden gedeeld met andere scholen.

Opleidingen voor partners en leerkrachten
Partners, betrokken leerkrachten en alle bevoegde sectoren (gezondheid, onderwijs,
leefmilieu) krijgen opleidingen over hoe kinderen vanaf hun geboorte de beste kansen
krijgen en over het integreren van klimaatkwesties op scholen en in dorpen.

Betrekken van ouders en gemeenten
Moeders en vaders sluiten aan bij oudergroepen, waar ze informatie krijgen over het
belang van de ontwikkeling van kinderen en van een gelijke behandeling van hun
dochters en zonen.

Overheden respecteren gelijke rechten voor jongens en meisjes
en hebben aandacht voor milieukwesties
Kinderrechten, gelijkheid tussen jongens en meisjes en milieukwesties worden
meegenomen in een politieke langetermijnvisie en dat vertaalt zich in de lokale en
nationale budgetten.

Duurzame financiering
Dit programma komt tot stand met de steun van de Belgische
ontwikkelingssamenwerking en de schenkers van Plan International België die kiezen om
te investeren in een betere toekomst voor meisjes via het Girls Fund.
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Van in het federale parlement tot scholen, in filmzalen, op festivalweides en op sociale media: meer dan gelegenheden genoeg om in
actie te komen voor meisjes- en kinderrechten.
Foto: Plan International

Kinderrechten gelden voor alle kinderen en jongeren, of ze nu een jongen of een
meisje zijn, of hun familie in armoede leeft of niet, waar ook ter wereld. Daarom is
Plan International België ook actief in eigen land.
Dit jaar versterkten we onze activiteiten in België dankzij de lancering van een
vijfjarenprogramma (2017-2021) gefinancierd door de Belgische overheid. Het doel:
beleidsmakers beïnvloeden, het grote publiek sensibiliseren, vrijwilligers engageren,
schoolteams begeleiden en pedagogisch materiaal ontwikkelen over kinderrechten en
gelijkheid voor meisjes.

In 2017 zette onze campagne de Belgische Ontwikkelingssamenwerking ertoe aan om
meer te investeren in onderwijs voor meisjes in haar partnerlanden. Als meisjes naar
school gaan en de kinderrechten die op hen betrekking hebben worden gerespecteerd,
dan kan de vicieuze cirkel van armoede en discriminatie doorbroken worden.
Toch moeten veel meisjes in de meeste van de 14 Belgische partnerlanden veel
hindernissen overwinnen om naar school te kunnen gaan. Onder meer daardoor is de
weg naar meer gelijkheid tussen meisjes en jongens nog erg lang.
Plan International België begeleide Belgische parlementsleden naar Niger om te kijken
hoe de wetten en normen die het doen en laten van meisjes en vrouwen beperken in dit
zeer traditionele en extreem arme land kunnen veranderd. We organiseerden ook een
persreis naar Niger. Het resultaat bestond uit reportages in Weekend Knack, De Bond,
De Standaard, Radio 1 en Radio 2, Bel RTL en de Franstalige pers via het
persagentschap Belga.
Op 9 oktober 2016, de opening van het parlementaire jaar en twee dagen voor
Wereldmeisjesdag, kwam Adeline (17) uit Benin aan in België. Samen met 8
jongerenactivisten van Plan International België, die meer dan 500 steunbetuigingen van

Plan International België

www.planinternational.be

Jaarverslag 2016-2017 | p. 43

jongeren over het hele land verzamelden, sprak Adeline de minister van
Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo en de parlementsleden toe en vroeg hen
meer te investeren in onderwijs en gelijke kansen voor meisjes, met name in Afrika.

meisjes in Benin moeten te vroeg stoppen met
“ Veel
school. Door armoede laten ouders vaak alleen
jongens studeren. Ik heb met mijn eigen ogen gezien
dat dit leidt tot tienerzwangerschappen en
kindhuwelijken. Beste parlementsleden, meneer de
minister, onderwijs is de sleutel voor de toekomst van
meisjes.

”

Adeline N’Ouemou, 17 jaar, Benin.
Na deze krachtige oproep en intensief lobbywerk keurde het federale parlement in juni
2017 unaniem een resolutie goed die de Belgische regering vraagt haar investeringen in
basisonderwijs, specifiek voor meisjes in de Belgische partnerlanden, gevoelig op te
voeren. De regering is er nu toe gehouden te verduidelijken hoe ze in haar beleid
rekening houdt met deze resolutie.
Op 25 januari 2017 stelde Plan International België tijdens de jaarlijkse conferentie
‘Gender en Ontwikkeling’ een studie voor die uitlegt hoe meisjes makkelijker hun weg
kunnen vinden naar initiatieven rond beroeps- en technische vorming in
ontwikkelingslanden. De inzichten uit die studie moeten zoveel mogelijk partners helpen
om de economische positie van meisjes te versterken. In maart 2018 lanceren we samen
met Educaid.be een website die de resultaten van onze studie nog toegankelijker zal
maken.

Internationale Dag tegen Genitale Verminking
Aan de vooravond van de Internationale Dag tegen Genitale Verminking, elk jaar op 6
februari, publiceerden we een video van kunstenares Mandy Smith, die geproduceerd
werd door onze collega's van Plan Nederland.
In de video wordt het vrouwelijk geslacht in origami getoond om te wijzen op de gevaren
van vrouwenbesnijdenis. Maar de campagne werd gecensureerd door Facebook. Het
nieuws verspreidde zich als een lopend vuurtje op social media: 46 persberichten, bijna
500.000 views, 18.000 reacties en meer dan 6.000 shares.
Daarnaast informeerden we in 5 dagen 21.000 mensen die naar onze website surften
voor meer informatie over een praktijk die wereldwijd meer dan 200 miljoen vrouwen treft
en dagelijks 8000 meisjes bedreigt.

Geslaagde petitie van Oegandese jongeren voor seksuele
gezondheid
In Oeganda is 1 tienermeisje op 4 al mama of zwanger van haar eerste kind. Deze
meisjes mogen vaak niet meer naar school gaan. Begin maart 2017 lanceerden Sophie
en andere jonge activisten, gesteund door Plan International Verenigd-Koninkrijk, een
petitie om aandacht te vragen voor seksuele gezondheidszorg op maat van jongeren.
Meer dan 39.000 mensen uit 49 landen steunden de vraag van Sophie om iets te doen
aan tienerzwangerschappen in Oeganda. In België tekenden maar liefst 2.659 mensen.

Plan International België
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De campagne op sociale media ging niet onopgemerkt voorbij. De bevoegde politici in
het parlement beloofden de budgetten voor seksuele gezondheidszorg te verhogen,
zodat meisjes en jonge vrouwen uit Oeganda zelf kunnen beslissen of, wanneer en met
wie ze een kind willen.

zeggen dat deze meisjes een slechte invloed
“ Mensen
zijn. Sommigen gaan zelfs zo ver dat ze denken dat
zwangere meisjes ongeluk brengen. Dit is niet waar!
We volgen nu de begrotingsonderhandelingen op de
voet om er zeker van te zijn dat de parlementsleden
woord houden.”
Sophie, 23 jaar, jonge activiste, Oeganda

Zo’n 300 vrijwilligers, van heel jong tot iets minder jong, engageerden zich ook dit jaar
weer voor kinderrechten en gelijkheid voor meisjes. Samen organiseerden ze 132
activiteiten verspreid over ons hele land, waarbij ze 46.262 mensen sensibiliseerden en
73.598,97 euro inzamelden.
Onze vrijwilligers lieten zich zien op sportieve evenementen (Urban Trails georganiseerd
door partner Golazo, samenwerking met de Red Flames) en culturele activiteiten
(infoavond cinema Noces, Difret, Afrika Film Festival, Clouseau-concert,…),
zomerfestivals (Ardentes, Pukkelpop, Ottertrotter, Feest in het Park, Wereldfeest, Sfinks,
Fêtes des solidarités, Ronquières, Fiesta Tropical,…) en lokale events zoals brunches,
badmintontornooien, spaghetti- of kaasavonden, kerstmarkten,… Ook waren er
vrijwilligers betrokken bij de Warmste Week van Music for Life.
Op het community event @Muntpunt kwamen 150 vrijwilligers, -ouders en -partners
samen om te luisteren naar de aangrijpende getuigenis van Adeline uit Benin.

Als voortrekker van het partnerschap voor Kinderrechtenscholen reikte Plan International
België op 20 november - niet toevallig Kinderrechtendag - het Kinderrechtenschoollabel
uit aan zes scholen. Het Koninklijk Atheneum Riva Bella (Eigenbrakel) organiseerde
samen met de Franstalige kinderrechtenorganisatie Délégué Général aux Droits de
l’Enfant een kinderrechtenfeest. In het MIAT (Museum over industrie, arbeid en textiel)
brachten de scholen De Boomhut (Alsemberg), de Luchtballon (Mechelen), de Scharrel
(Minderhout) en Park van Genk (Houthalen) een bezoek aan de tentoonstelling Made by
children. Kinderarbeid vroeger en nu” en legden ze een kinderrechtenparcours af in de
stad.
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Ook sensibiliseerden we 31.018 kinderen tussen 6 en 12 jaar met pedagogische tools
die we ter beschikking stellen op de educatieve website www.kinderrechtenschool.be. In
2017 werd deze site verrijkt met het pedagogisch dossier “Mijn nieuwe thuis”, een
interactief virtual reality verhaal waarin je in de huid kruipt van een kind in het
vluchtelingenkamp van Nyarugusu (Noord-West Tanzania), en “Iedereen speelvogel!”,
een gezelschapsspel over het recht op spel dat we samen met Speelgoedmuseum
Mechelen ontwikkelden.
Met onze partner BDO organiseerden we een voorstelling van Music Hall “Charlie
Chaplin”, een evenement waaraan 1.000 secundaire scholieren deelnamen.
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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.

Belgische Plan Ouders steunen 34.279 Plan Kinderen en hun leefomgeving in Afrika,
Azië en Latijns-Amerika. Daarnaast investeren 6784 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 info op onze website of contacteer Tamira Courtens via
tamira.courtens@planinternational.be of 02 504 60 00.

ben heel blij dat ik een Plan Kind ben. Ik schrijf ook
“ Ikvaak
naar mijn Plan Ouder. Niets bijzonders, gewoon
hoe het op school gaat, wat ik gedaan heb. Hij schrijft
me ook vaak terug en vertelt me over zichzelf en zijn
familie. Hij moedigt me aan om mijn best te doen op
school zodat ik later kan worden wie ik wil.
Vanesa, Plan Kind, 8 jaar, Ecuador
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Het afgelopen jaar hebben 924 schenkers gesport, gefeest, geknutseld of een virtueel
cadeau gekocht om de projecten van Plan International te steunen. Samen brachten ze
daarmee niet minder dan €57.185 in het laatje.
Meer info op www.superplan.be en www.plancadeau.be of contacteer Tamira Courtens
via tamira.courtens@planinternational.be of 02 504 60 00.

Ook als je er niet meer bent kan je nog heel veel betekenen … Afgelopen jaar ontving
Plan International België €103.454 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.
Voor meer info kan je altijd terecht bij Tamira Courtens via
tamira.courtens@planinternational.be of 02 504 60 00 maar ook bij jouw notaris of
testament.be waar Plan International België lid van is.
We behandelen al je vragen strikt vertrouwelijk.

Plan International België krijgt ondermeer steun van SN Brussels Airlines, BDO, Golazo
Sports en de Red Flames. Als je meer wil weten over mogelijke vormen van samenwerking
met jouw bedrijf of organisatie dan kan je hier een aantal sprekende voorbeelden vinden.
Meer info? Contacteer Marielaure De Brauwer via
marielaure.debrauwer@planinternational.be.
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Foto: Plan International/Richard Wainwright

In de loop van boekjaar 2017 stegen de subsidies voor Plan International België
tot €3.344.630 (26 dossiers) die bestaan uit bijdragen door de EU, de Federale
Overheid, de Vlaamse Overheid maar ook uit inkomsten van het Consortium 1212.
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 2017 werd in totaal €1.029.964,38 ingeschreven als DGD subsidie (dit bedrag
maakt deel uit van de hiervoor vermelde €3.344.630).
Naar de toekomst toe zal deze inkomstenlijn enkel toenemen aangezien in de nu
gerapporteerde cijfers slechts 6 maanden subsidie inkomsten van DGD zijn vervat waar
deze de volgende jaren dus voor de volle 12 maand zullen gelden.
Vier programma's worden gecofinancierd door de Belgische overheid (in Benin, Bolivia,
Niger en Vietnam).
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Plan International 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).
Plan International Belgique a obtenu en 2013 le label "Committed to Excellence" (C2E)
de la Fondation européenne pour la gestion de la qualité.
En outre, le Service Public Fédéral Finances et la Direction générale coopération au
développement et aide humanitaire (DGD) effectuent des contrôles réguliers.
Voor 2016-2017 werden onze rekeningen zonder enig voorbehoud goedgekeurd.

De inkomsten bedroegen € 15.672.818, een inkomstenstijging van € 322.273 ten
opzichte van vorig werkjaar. € 12.703.942 of 81,06% van onze inkomsten werd
rechtstreeks gebruikt voor de promotie en verwezenlijking van kinderrechten en gelijke
kansen voor meisjes in de programmalanden en in België.
11.559.160 € ont été attribués aux programmes de développement dans les 52 pays
d’Afrique, d’Asie et d’Amérique latine de la Coalition de Plan International, et aux
programmes dont nos collaborateurs assurent directement le suivi depuis la Belgique au
Bénin, au Niger, au Soudan du Sud, au Togo, en Bolivie, en Équateur, au Pérou, au
Cambodge, au Laos, et au Vietnam.
€11.559.160 ging naar internationale programma’s in 52 landen in Afrika, Azië en LatijnsAmerika; alsook naar programma’s onder rechtstreekse begeleiding van onze Belgische
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medewerkers, in Benin, Niger, Zuid-Soedan, Togo, Bolivia, Ecuador, Peru, Cambodia,
Laos en Vietnam.
€ 1.144.782 was bestemd voor programma’s in België: sensibilisering, mondiale vorming
en beleidsbeïnvloeding.
De kosten bedroegen € 2.918.877 of 18,62% van de totale inkomsten: 13,06% 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 € 450.000 naar €
500.000.

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.

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 op 30 juni 2017
Voorzitter: Stan Bartholomeeussen
Secretaris en Compliance Director: Leen Gysen
Penningmeester: Olivier Lefebvre
Bestuurders: Eva Brems, Mark De Smedt, Sabine De Veilder, Walter D’Hondt, Pierre
Grega, Agnès Philippart, Julie Steynen, Marijke Synhaeve, Mirjam Van Belle

Algemene vergadering op 30 juni 2017
Mieke Casier (voorzitter Algemene Vergadering), Brigitte Allart, Koen Block, Christa
Cammaert, Max Carette, Piet Cooreman, Kervyn da Silva Lucas, Annemie De Clerck,
Daniël De Kestelier, Ria Delaere, Diane Delava, Robert Delval, Dominique Heyndrickx,
Samira Essiaf, Vanessa Galhardo-Galhetas, Alexandre Jacobs, Pierre Lefranc, Séverine
Mitchell, Nick Mols, Delphine Parisis, Rodrique Platteau, Marie-Françoise Renson,
Richard Steppe, Tess Vanacker, Marleen Van den Eyndt, Riet Van de Velde, Paul Van
Hoof, Marga Van Laere, Willy Van Soest, Wim Vandenbussche, Priscilla Wamu
Ongemba, alsook de leden van de Raad van Bestuur.
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Werkcapaciteit
Plan International België startte het werkjaar met 40,60 voltijdse equivalenten (VTE). Op
het einde van het werkjaar telde Plan International België 41,10 VTE. 14 nieuwe
medewerkers gingen dit werkjaar bij Plan International België aan de slag en 11
medewerkers namen afscheid van de organisatie. Op het einde van het werkjaar 20162017 telde Plan International België 33 vrouwelijke en 11 mannelijke collega’s.

Team
Het personeelsteam van Plan International België telde bij de start van het werkjaar 43
medewerkers en bestond op 30 juni 2017 uit 44 medewerkers.
Fondsenwerving, Donateursbeheer, Communicatie en Sensibilisering: Jeroen Brugge
(Directeur), Tamira Courtens, Marielaure De Brauwer, Valentine de Smedt, Sandra De
Weirdt, Inge Decrop, Marie-Claire Gorostegui, Anke Harthoorn, Ilse Heeren, Frédéric
Janssens, Alketa Molla, Sarah Mulongo, Fidan Odabas, Caroline Picard, Soﬁe Picavet,
Lisanne Ruyssinck, Lies Ryckeboer, Morgane Vansnick, Manuela Varrasso, Greetje
Wassenberg.
Kwaliteit en Organisatie: Jochem Roels (Directeur), Neith Bazan Lopez, Louise de
Smedt, Isabelle Mapa Tchinda, Kristof Saye, An Vanhulle, Aline Van Mol, Stefaan Van
Bossuyt, Martien Verlinden
Programma’s: Sandra Galbusera (Directeur), Caroline Celis, Dorien Clycq, Ingrid
Colanero, Joke Janssens, Pierre Laviolette, Magali Lowies, Roméo Matsas, Jonathan
Moskovic, Miek Roegiers, Wouter Stes, Charlotte Vanhoof, Anthony Vanoverschelde
Adjunct Nationaal Directeur: Dirk Willemse
Nationaal Directeur: Régine Debrabandere

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.
Volgens de loonstudie uitgevoerd door het rekruteringsbureau Hudson (2008) zouden
ngo-verantwoordelijken in België 50 tot 100% meer verdienen in de privésector voor het
opnemen van dezelfde verantwoordelijkheden.
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