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Voorwoord

Beste lezer,

In 2021 was, voor het tweede jaar op rij, niets nog 
hetzelfde. De COVID-19 varianten bleven onze levens 
beheersen, maar ook het leven van miljoenen kinde-
ren en meisjes in het bijzonder.

Deze nieuwe realiteit dwong ons op zoek te gaan 
naar alternatieve, innovatieve en digitale oplossingen 
in onze partnerlanden en België om te kunnen blijven 
strijden voor de wereldwijde gelijkheid tussen jongens 
en meisjes.  Het recht op onderwijs, bescherming 
en persoonlijke ontwikkeling zijn fundamenteel voor 
ieder kind. Maar de gevolgen voor kinderen, jongeren 
en in het bijzonder meisjes waren nog verstrekkender 
in lage-inkomenslanden.

In dit jaarverslag lees je hoe Plan International België 
wereldwijd en in België bleef strijden voor de rechten 
van kinderen en meisjes in het bijzonder. In de eerste 
plaats door de ontwikkeling van lange termijn projec-
ten die sociale normen en gedrag veranderen. Maar 
tevens door een verhoogde focus en aanpak van 
humanitaire crisissen. Daarnaast bleven we inzetten 
op lobbywerk bij de lokale, nationale en internatio-
nale autoriteiten om ervoor te zorgen dat de rechten 
van kinderen, meisjes en jonge vrouwen steviger in 
de wetgeving worden verankerd.

Leen Gysen 
Voorzitter van de Raad van Bestuur van 
Plan International België

Nog steeds zien we schrijnende ongelijkheden tus-
sen meisjes en jongens zowel op het gebied van per-
soonlijke en economische ontwikkeling als het krijgen 
van kansen. Daarom zetten we met onze projecten 
in op de sociale en economische emancipatie van 
meisjes en jonge vrouwen.

Onze aanpak steunt op jarenlange ervaring ter 
plaatse en grondige evidence-based analyses.  Dit 
vooral bij projecten rond sociale normen, het steu-
nen van inclusief onderwijs en bij het verstrekken van 
financiële middelen die de autonomie van de meest 
kwetsbaren bevorderen.

Graag bedanken we ook dit jaar onze trouwe ach-
terban, stakeholders en partners. Ik denk aan de 
lokale organisaties in onze partnerlanden, onze 
institutionele partners, onze trouwe Plan Ouders en 
privédonateurs, en de bedrijven en scholen die zich 
bij ons hebben aangesloten. En natuurlijk aan onze 
gewaardeerde vrijwilligers en de jongeren die aan 
onze programma’s deelnemen.

Ik wil hen hartelijk danken voor hun niet aflatende 
inzet en de loyaliteit en flexibiliteit die zij de afgelopen 
jaar hebben getoond.

Inhoudsopgave
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Plan International België beschermt en verdedigt, sinds 1983, wereldwijd de rechten voor elk 
kind en in het bijzonder de gelijke rechten voor meisjes en jonge vrouwen. In samenwerking 
met kinderen, jongvolwassenen, donateurs en partners werken we aan een gelijkwaardige 
wereld, waar iedereen het recht heeft zijn toekomst in eigen handen te nemen.

Wat doet  
Plan International 
België? 

Het leven van miljoenen kinderen en meisjes verbeteren 
Wij begeleiden kinderen en jongeren naar zelfstandigheid, zodat ze zelf hun toekomst kunnen bepalen. 
We streven voor gelijke rechten tussen meisjes en jongens, daarom stelt Plan International België de 
gendernormen en de ongelijke verdeling van rollen en middelen in vraag. Al onze acties zijn erop gericht 
deze normen en ongelijkheden aan te pakken. Zij maken deel uit van onze aanpak om gendernormen te 
transformeren, met als doel meisjes dezelfde kansen te geven als jongens. 

Voor structurele veranderingen 
We informeren, inspireren en motiveren iedereen om deel uit te maken van onze gemeenschap. Onze Plan 
Ouders, donateurs, achterban en partners maken onze positieve impact mogelijk. Door onze projecten 
te ondersteunen, geven ze kinderen en in het bijzonder meisjes de kans om naar school te gaan of een 
opleiding te volgen (leren), leiderschapsrollen op te nemen (leiden), hun eigen keuzes te maken over hun 
leven en hun lichaam (beslissen) en zich te ontwikkelen vrij van geweld (zich ontplooien). Wij brengen ook 
feiten aan het licht en verdedigen waarden tegenover beleidsmakers en overheidsinstellingen, om structu-
rele veranderingen te stimuleren en te realiseren.

Voor gendergelijkheid
Enkel als er sprake is van gelijkheid tussen meisjes en jongens, kunnen alle rechten van elk kind en elke 
jongere worden gerespecteerd. Daarom hechten we zoveel belang aan gendergelijkheid. We bieden kinde-
ren, jongeren en gemeenschappen de mogelijkheid om de diepere oorzaken van uitsluiting, kwetsbaarheid 
en discriminatie van meisjes aan te pakken. In crisisregio’s helpen we hen te anticiperen op en het hoofd 
te bieden aan humanitaire rampen en vervolgens hun leven weer op te bouwen. We besteden bijzondere 
aandacht aan meisjes en jonge vrouwen, die in dergelijke situaties vaker het slachtoffer zijn van geweld en 
discriminatie. 

Via ons uitgebreide netwerk beïnvloeden we de sociale normen en beleid op lokaal, nationaal en mondiaal niveau. 
We vertrouwen op onze kennis van en onze ervaring met de dagelijkse realiteit van jongeren, en specifiek die van 
meisjes.

We investeren in meisjes, hun gezinnen en hun gemeenschappen om de vicieuze cirkel van armoede en discrimi-
natie te doorbreken. Zo werkt Plan International België samen met haar achterban aan een betere toekomst, voor 
deze generatie en de generaties daarna.
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Elk project van Plan International België beantwoordt aan een of meer duidelijk omschreven 
doelstellingen. Deze doelstellingen (hieronder) vormen het kader van onze interventies en 
sturen onze actieplannen en teams aan op dagelijkse basis.

Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen 
De 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen, SDG’s 
of Sustainable Development Goals die in 2015 door 
de Verenigde Naties zijn gedefinieerd en in 169 doel-
stellingen zijn opgesplitst, structureren de wereld-
wijde agenda van duurzame ontwikkeling tot 2030. 
Een van de doelstellingen is de gelijkheid tussen 
mannen en vrouwen, waarop onze strategie voorna-
melijk is gebaseerd.
Meer nog, onze programma’s, die als hoofddoel heb-
ben om de levensomstandigheden van meisjes en 

jongens en hun leefomgeving aanzienlijk te verande-
ren, omvatten meerdere doelstellingen: kwaliteitsvol 
onderwijs, honger bestrijden, goede gezondheid en 
welzijn, schoon water en sanitaire voorzieningen, 
fatsoenlijk werk en economische groei, ongelijkheid 
verminderen, klimaatverandering bestrijden, vrede, 
rechtvaardigheid en efficiënte overheden. Zo dragen 
we bij aan alle 17 SDG’s, die nauw met elkaar ver-
bonden zijn.

Alle kinderen – meisjes en jongens – hebben recht op een kwaliteitsvolle opleiding en een goede job. Plan International investeert 
in kleuter-, lager en secundair onderwijs dat meisjes en jongens gelijk behandelt: in vakopleidingen, in spaar- en kredietgroepen en 
in tijdelijke scholen in noodsituaties.   

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.  

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 jongens, strijdt tegen genitale verminking en kindhuwelijken en zorgt voor gezondheidsdiensten op maat van jongeren, 
tienermoeders en hun baby’s.  

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.  

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 opnieuw op te bouwen. We schenken bijzondere aandacht aan meisjes en jonge 
vrouwen, omdat zij een groter risico lopen om seksueel misbruikt of uitgehuwelijkt te worden. We werken samen met andere ngo’s, 
onder meer binnen het Consortium 12-12, om getroffen families zo efficiënt mogelijk te helpen.  

Leren

Leiden

beslissen

ontplooien
zich

OVERLEVEN

Onze doelstellingen

DE 17 DUURZAME ONTWIKKELINGSDOELSTELLINGEN (SDG)
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Onze impact in een notendop

30.703 
Plan Kinderen 
en hun gemeenschap

* Plan International België ontwikkelt en 
implementeert samen met lokale partners 
haar programma’s in België, Benin, Bolivia, 
Burkina Faso, Ecuador, Mali, Niger, Rwanda, 

Senegal, Tanzania, Oeganda en Vietnam. 

Samenwerking  
+1.000 bedrijven  

+60 partner- 
organisaties

220.852  
deelnemers 
aan de programma’s  

in onze partnerlanden 

Via onze belangenbehartiging in België delen wij onze expertise met beleidsmakers en het maatschappelijk middenveld en zorgen 
wij voor de sensibilisering van het grote publiek. Wij beïnvloeden ook politieke beslissingen, zodat ze meer rekening houden met 
de rechten van kinderen en meisjes in België en in de partnerlanden.

Onze  
Institutionele 

Donors
Bv. DGD, WBI,  

de EU, ...

Plan International 
België heeft eigen 
programma’s in  

11 LANDEN*

Plan International 
is globaal  
actief in

75 LANDEN

5.493
Onze Project 

Sponsors 

29.852  
Onze  

Plan Ouders

21 mil. €
ingezameld

1.326  
deelnemers aan onze 

programma’s

in België
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SDG 3, 4, 5

Directe begunstigden 22.357

Looptijd van het project 01/06/2021-30/06/2022

OVERLEVEN beslissen

Burkina Faso | De jongsten beschermen tegen de 
gevolgen van de crisis

Sinds augustus 2020 heerst er in Burkina Faso 
een ernstige humanitaire crisis. De toenemende 
onzekerheid leidt tot massale volksverhuizingen. 
Plan International steunt de bevolkingsgroepen 
die door deze crisis worden getroffen.    

In 2021 hadden meer dan 3,5 miljoen mensen, waar-
onder 2 miljoen kinderen, humanitaire hulp nodig. 
Met meer dan 1,5 miljoen ontheemden is er dringend 
nood aan de basisbehoeften zoals voedsel, onderdak 
en diensten.

In samenwerking met de Ministeries van Onderwijs 
en Humanitaire Hulp, de Beschermingscluster en de 
lokale NGO AJPEE, bevorderen wij de toegang tot 
kwaliteitszorg voor kinderen. Onze psychosociale 
zorg bestaat uit educatieve en recreatieve activitei-
ten. Er worden uitwisselings- en sensibiliseringsses-
sies georganiseerd in kindvriendelijke ruimtes. We 
garanderen een blijvende bescherming binnen de 
gemeenschappen en scholen, met speciale aandacht 
voor niet-begeleide kinderen en meisjes. Met onze 
partner Search for Common Ground betrekken we 
jongeren en de leiders van de gemeenschappen bij 
een strategie voor sociale cohesie.

Wat hebben we bereikt? 
• 236 kinderen, waarvan 126 niet-begeleide kinde-

ren, kregen psychosociale steun.
• 50 gastgezinnen kregen materiële of economische 

steun.
• 500 menstruatiekits werden uitgedeeld aan meis-

jes vanaf 12 jaar.
• 600 meisjes werden opgeleid in het omgaan 

met menstruatie hygiëne en werden gecoacht in 
leiderschapskwaliteiten.

• 3.804 kinderen en 3.704 jongeren genoten van 
recreatieve, ludieke- en psychosociale activiteiten, 
en namen deel aan sensibiliseringsactiviteiten.

• 100 adolescenten namen met hun leeftijdsgenoten 
deel aan een cursus over seksuele en reproduc-
tieve gezondheid.

• 50 leerkrachten werden opgeleid om tekenen van 
psychosociale nood bij kinderen te herkennen.

• 520 meisjes en 480 jongens namen deel aan cur-
sussen om de leerachterstand aan te pakken.

• 200 leerlingen volgden cursussen om hen voor te 
bereiden op hun examens. 

Met dank aan: 
Onze lokale partners:  AJPEE en Search for 
Common Ground

Leren

Donateurs: de Belgische Ontwikkelingssamenwerking 
en onze trouwe donateurs
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Dankzij de opleiding die ik heb gevolgd, vond 
ik een job. Nu ben ik een zelfstandige jonge 
vrouw die zich van haar eigen behoeften 
voorziet.

Vivan Joseph, een studente in Igoma

Ik besloot een opleiding in aluminiumproductie 
te volgen. We leerden hoe we ramen, deuren en 
kasten moesten maken. Als ik mijn opleiding 
heb afgerond, wil ik mijn eigen werkplaats 
openen en personeel aannemen. Ik wil mijn 
eigen baas zijn.

Deborah, een studente in Kishiri

Wat hebben we bereikt?
• 412 jongeren (226 vrouwen en 186 mannen) heb-

ben een beroepsopleiding gevolgd in een van vol-
gende domeinen; design, naaien en textiel techno-
logie, loodgieterij en sanitair, auto-elektro, metsen, 
lassen en metaalbewerking (aluminiumproducten) 
of voedselproductie.

• 117 werkgevers hebben deelgenomen aan werk-
gelegenheidsbijeenkomsten en jongerenfora. 

• 40 werkgevers hebben 137 jongeren aangeworven 
voor een stage of een job.

• 22 spaar- en -kredietgroepen voor jongeren wer-
den door de Tanzania Commercial Bank opgeleid 
in digitale tools (MKOBA) en hebben een rekening 
geopend.

Met dank aan: 
Lokale partners:  VETA, SEDIT, SIDO 
Donateurs : de Europese Unie, Enabel, VET Toolbox 
en onze trouwe donateurs

Tanzania | De weg naar 
een inkomen

In Tanzania is het niet altijd gemakkelijk om toe-
gang te krijgen tot de opleiding die men zelf wil 
doen, vooral door sociale - en gendernormen. In 
het bijzonder invalide jongeren en jonge moeders 
worden benadeeld. Om de hoge werkloosheid te 
verlichten, is hun zelfstandigheid aanmoedigen 
nochtans van essentieel belang.  

Wij werken samen met leden van de gemeenschap, 
werkgevers, lokale overheden en ministeries om te 
pleiten voor inclusieve en gelijke toegang tot beroeps-
onderwijs. Wij sensibiliseren hen over gendergelijk-
heid en het belang van ondersteuning voor jongeren 
bij hun opleiding. Zo hebben 412 jongeren met succes 
een opleiding afgerond in loodgieterij, metsen, textiel 
technologie, lassen of voedselproductie. Wij creëren 
linken tussen microfinancieringsinstellingen en spaar- 
en kredietverenigingen voor jongeren, zodat zij hun 
eigen bedrijf kunnen starten. Jonge vrouwen en man-
nen, vooral deze in kwetsbare situaties en met een 
handicap, worden aangemoedigd om deel te nemen 
aan alle cursussen die hen interesseren. Dankzij het 
project en de verworven vaardigheden vinden zij een 
job of een stageplaats, of worden zij zelfstandige.    

SDG 4, 5, 8

Directe begunstigden 2.111

Looptijd van het project 01/11/2019 – 30/09/2021

Leiden Leren

This project is co-funded by 
the European Union



13Plan International België | Jaarverslag 2020 - 2021

Oeganda | De veerkracht van de gemeenschap 
versterken 

Oeganda wordt omringd door landen die perma-
nent politiek instabiel zijn en herbergt de grootste 
populatie vluchtelingen en asielzoekers in Afrika. 
Bijna 1,5 miljoen onder hen leven in nederzettin-
gen en kampen in de Westelijke Nijl-regio, waar 
Plan International actief is.

Ons programma is voornamelijk gericht op vluchtelin-
gen uit Zuid-Soedan en de Democratische Republiek 
Congo.

In de gebieden Yumbe, Arua en Madi Okollo verbete-
ren wij de werking van de gemeenschap, de toegang 
tot informatie en de beschikbaarheid van diensten 
voor kinderbescherming, waaronder zorg en verde-
ling van contant geld aan gezinnen. Ook sensibilise-
ren wij de autoriteiten, leiders van de gemeenschap-
pen en de bevolking rond kinderbescherming en 
gendergerelateerd geweld om de kans op misbruik 
te verkleinen. Ten slotte verbeteren wij de toegang 
tot veilig, inclusief en kwaliteitsvol onderwijs door 
leraren op te leiden en scholen uit te rusten. 12.500 
kinderen, waarvan de helft meisjes, hebben baat bij 
deze actie. We richten ons vooral op niet-begeleide 

minderjarigen, adolescenten die het risico lopen de 
school voortijdig te verlaten en kinderen en adoles-
centen in kwetsbare situaties. 

Wat hebben we bereikt? 
• 8 kind- en adolescentvriendelijke ruimtes werden 

opgezet of verbeterd, en 5 werden scholen voor-
zien van materiaal.

• 4.892 leden van de gemeenschap werden gesen-
sibiliseerd over kinderbescherming en genderge-
relateerd geweld.

• 110 vrijwilligers uit de gemeenschap werden opge-
leid en 1.438 leden van de lokale gemeenschap 
gesensibiliseerd.

• 919 kinderen kregen zorg en bescherming, en 
118 jongeren werden naar andere hulpverleners 
doorverwezen.

• Bijna 300 gezinnen kregen bijstand in cash geld 
voor kinderbescherming.

Met dank aan:

SDG 4, 5

Directe begunstigden 4.608

Looptijd van het project 15/06/2020 – 14/06/2021

OVERLEVEN beslissen

Donateurs: de Belgische Ontwikkelingssamenwerking 
en onze trouwe donateurs



14

De ervaring met programma’s in onze partnerlanden 
leert dat het extra inkomen dat aan de meest kwetsba-
ren wordt gegeven in de eerste plaats wordt besteed 
aan voedsel of productieve investeringen. Op basis 
van deze bevindingen ontwikkelt Plan International 
een nieuwe aanpak in de vorm van financiële over-
drachten. Deze vorm van hulpverlening combineert 
bescherming, behoud van de menswaardigheid en 
keuzevrijheid.

Elektronische overdrachten per telefoon (zoals 
in Rwanda - blz. 18) of in bankbiljetten (zoals in 
Oeganda - blz. 13) hebben verschillende voorwaar-
den - bedrag, frequentie, ontvanger. Zij zijn ontwor-
pen volgens kwetsbaarheidscriteria en in volledige 
transparantie. Zij gaan gepaard met maatschappelijk 
werk, psychosociale ondersteuning en het verster-
ken van de capaciteiten van zij die instaan voor de 
bescherming.

Een doeltreffende manier  
om kinderen te beschermen

Tussen 2019 en 2020 was er een uitwisseling tussen 
onze teams en de Centraal-Afrikaanse gemeen-
schappen waarvan de leden financiële overdrachten 
ontvingen (78 euro per maand gedurende 3 maan-
den). Gesprekken met de ouders van de gastgezinnen 
bevestigden de doeltreffendheid van ons systeem. 

Omdat de financiële overdrachten de gezinnen van 
een minimuminkomen voorzien, beschermen ze 
meisjes en adolescenten tegen vroegtijdig school-
verlaten en seksuele uitbuiting. Bovendien kunnen 
gezinnen op een veilige manier noodzakelijke spul-
len kopen voor de ontwikkeling van meisjes, zoals 
schoolbenodigdheden, spullen voor menstruele hygi-
ene en ondergoed.

Deze aanpak is een aanvulling op andere strategieën 
zoals de verdeling van hygiënische pakketten, die 
als voordeel hebben dat de goederen onmiddellijk 
beschikbaar zijn. Maar er zijn ook nadelen: de inhoud 
van onze hygiënische pakketten “met waardigheid” 
bevatten niet altijd de dingen die meisjes het drin-
gendst nodig hebben. Financiële overdrachten vor-
men dus een doeltreffende aanvulling op deze mate-
riële schenkingen.

Ten slotte kunnen overlevenden van seksueel geweld 
dankzij financiële overdrachten toegang krijgen tot 
de essentiële diensten die zij nodig hebben. Dat 
gaat van medische zorg tot juridische bijstand, en 
van het dekken van vervoerskosten tot instaan voor 
de voedsel- en waterbehoeften tijdens de reis of het 
verblijf in zorginstellingen. Zij gaan hand in hand met 
onze andere programma’s om de waardigheid en de 
weerbaarheid van slachtoffers te herstellen en het 
vrouwelijk leiderschap te versterken.

Klimaatverandering, conflicten, woestijnvorming... Humanitaire crisissen ontstaan niet altijd 
op dezelfde manier, maar hebben wel vergelijkbare gevolgen. De getroffen gemeenschappen 
kunnen zich niet voorzien van hun basisbehoeften, zoals toegang tot voedsel, onderwijs en 
de noodzakelijke spullen om zich te kleden, te wassen en ergens te wonen. Gezinnen lopen 
een groot risico, in het bijzonder meisjes, adolescenten en vrouwen. Daarbij is een op de vijf 
vluchtelingenvrouwen slachtoffer van seksueel geweld.

Financiële overdrachten:  
de winnende aanpak
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Leren beslissen

Benin | Veiligheid op weg naar school 

Om van de school een veilige plek te maken en om jongeren in 
kwetsbare situaties de kans te geven een opleiding te volgen, richt 
Plan International schoolraden op die bestaan uit kinderen. Daarnaast 
creëren we ruimte voor dialoog tussen kinderen, ouders, religieuze 
leiders en lokale overheden om te praten over kwesties die een 
impact hebben op jongeren, en meer bepaald op jonge meisjes. Door 
spaar- en kredietgroepen op te richten, beginnen jongeren te werken 
en financieren zij hun schoolopleiding met de gegenereerde winsten 
en rente. Het effect: een stevige daling van het aantal vroegtijdige 
schoolverlaters en tienerzwangerschappen in de regio Atacora van 
374 tot 136 in drie jaar.

Met dank aan: 
Lokale partners: CBDIBA, CBO-EPT, IFMA, FEE-Dev
Donateurs: de Belgische Ontwikkelingssamenwerking,  
de RBFA en onze trouwen donateurs

SDG 3, 4, 5

Directe begunstigden 7.919

Looptijd van het project 01/01/2017 – 31/12/2021

Benin | Voor kwaliteitsvol onderwijs

Genderongelijkheid, het beperkte aantal leraren, de onveiligheid en de 
gevolgen van de COVID-19-maatregelen in Benin verklaren het gebrek 
aan onderwijs en het vroegtijdig schoolverlaten, vooral bij meisjes. Om 
de toegang tot onderwijs te bevorderen en schooluitval te vermijden, 
ondersteunen we leerlingen, gemeenschappen en leerkrachten via 
opleidingen en bewustmaking rond genderkwesties en ondersteuning 
op school. We helpen lokale organisaties om samen te werken met 
mensen binnen het onderwijs, zodat alle leerlingen de nodige steun 
krijgen. Ook doen we aan belangenbehartiging bij de overheid, zodat 
onderwijs een nationale prioriteit blijft.

Met dank aan:
Lokale partner: DEDRAS
Donateurs: DDC (Zwitserse samenwerking) en onze trouwe 
donateurs

SDG 4, 5

Directe begunstigden 10.187

Looptijd van het project 01/12/2019 – 30/11/2023

Burkina Faso | Een veilige en beschermende 
omgeving

Nu de situatie door COVID-19 nog benarder is geworden, zullen we 
3.900 meisjes en 3.600 jongens en hun gemeenschappen steunen. 
We geven hun de mogelijkheid om een veerkrachtige, geweldloze 
omgeving te creëren die gendergelijkheid bevordert. Wij voorzien 
kwaliteitszorg voor overlevenden in de Sahel, de centraal-noordelijke 
en oostelijke regio’s van Burkina Faso. Wij dragen bij aan het creëren 
van een veilige en beschermende omgeving en bevorderen de 
toegang tot informatie en diensten. Tegelijkertijd versterken wij ook 
het leiderschap en de veerkracht van de bevolking en de mensen in 
de eerstelijnszorg.

Met dank aan:
Lokale partners: ADC/PDE
Donateurs: de Belgische Ontwikkelingssamenwerking en onze 
trouwe donateurs

SDG 3, 5, 16

Directe begunstigden 96 

Looptijd van het project 01/01/2021 - 30/06/2022 

Benin | Ongelijkheid buitenspel! 

Om de sociale zelfstandigheid van meisjes en de gendergelijkheid 
in de provincie Atacora te bevorderen, hebben wij 45 gemengde 
voetbalteams opgericht. Door te sporten, ontwikkelen meisjes 
vaardigheden voor het leven, zoals zelfvertrouwen en teamspirit. Door 
sensibiliseringsactiviteiten naast de trainingen helpen we de meisjes 
met het ontwikkelen van kennis en vaardigheden om beslissingen te 
nemen over hun seksuele en reproductieve gezondheid. Bovendien 
schept het project jobs in de sportsector, zoals het worden van leraar 
lichamelijke opvoeding of coach.

Met dank aan:
Lokale partner: SNA
Donateurs: het Frans Ontwikkelingsagentschap en de FIFA 

SDG 1, 3, 4, 5

Directe begunstigden 607

Looptijd van het project 19/11/2020 - 31/12/2023

Leren beslissen

Leren Leiden beslissen OVERLEVEN beslissen

Financiële overdrachten:  
de winnende aanpak
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Leren

Niger | Voor een rechtvaardigere wereld 

Vroegtijdige en gedwongen kindhuwelijken worden vaak gezien als een 
oplossing om de relatieve veiligheid van jonge meisjes te garanderen. 
Samen met de Nigeriaanse regering en maatschappelijke organisaties 
moedigen wij meisjes aan op school te blijven door deze veiliger en 
toegankelijker te maken. We maken ook leraren, ouders, jonge mannen 
en gemeenschappen bewust van het belang van onderwijs voor 
meisjes. En we versterken hun economische situatie en zelfvertrouwen 
via beroepsopleidingen, het oprichten van kleine ondernemingen, 
toegang tot spaar- en kredietgroepen, en materiële steun.

“Door aan het programma deel te nemen kon ik aan een huwelijk ontsnappen en 
had ik het geld om een schaap te kopen. Ik zal het grootbrengen en wanneer 
het kleintjes krijgt, zal ik ze verkopen om geld te krijgen waarmee ik een kleine 
zaak kan beginnen.”  Halimatou, 15 jaar 

Met dank aan: 
Lokale partners: ANTD, AEC, ASO-EPT, CONIDE & DIMOL 
Donateurs: de Belgische Ontwikkelingssamenwerking en onze 
trouwe donateurs

SDG 2, 3, 4, 5, 8

Directe begunstigden 6.840

Looptijd van het project 01/01/2017 – 31/12/2021

Benin | Taboes doorbreken 

In een maatschappij waar seksualiteit nog steeds taboe is, blijft 
gezinsplanning een weinig besproken thema. We werken samen 
met gezondheidscentra om gezinsplanning en gezondheidszorg 
voor moeders aan te bieden, vooral voor adolescenten en jonge 
vrouwen. Naast het geven van trainingen aan jeugdverenigingen 
en contactpersonen binnen de gemeenschappen, verspreiden 
we informatiepakketten over ongewenste zwangerschappen en 
seksueel overdraagbare aandoeningen, en maken we anticonceptie 
en gezinsplanning toegankelijk. Tenslotte, trainen we jongeren zodat 
ze zelf kunnen communiceren over deze onderwerpen met anderen 
binnen hun gemeenschap.

Met dank aan: 
Lokale partners: GRASID en SNA
Donateurs : UNFPA en onze trouwe donateurs

SDG 3, 5

Directe begunstigden 1.463

Looptijd van het project 04/2020 – 12/2021

beslissen

Mali | Onderwijs in noodsituaties

In Mopti en Bankass zorgen we ervoor dat kinderen, die door de 
recente crisissen kwetsbaar zijn geworden, naar school kunnen gaan. 
We begeleiden lokale leiders om kinderen te identificeren die niet 
naar school gaan. Wij steunen gemeenschappen om de integratie van 
ontheemde bevolkingsgroepen te vergemakkelijken. Schoolcomités 
die zijn opgeleid in kinderbescherming, preventie van geweld en non-
discriminatie, passen versnelde scholingsstrategieën toe om kinderen 
te helpen hun achterstand in te halen. Tenslotte herstellen wij aparte 
toiletten voor jongens en meisjes om pesterijen te voorkomen.

Met dank aan: 
Donateurs: de Belgische Ontwikkelingssamenwerking en onze 
trouwe donateurs

SDG 3, 4, 5, 6, 10

Directe begunstigden 42.242 

Looptijd van het project 04/01/2019 - 09/30/2021

Mali | Nog hogere noden door COVID-19   

Huiselijk geweld, uitbuiting, seksueel misbruik, kindhuwelijken en 
kinderhandel zijn wijdverspreid in Mali. Gendergerelateerd geweld 
is systemisch en cultureel verankerd en wordt door COVID-19 enkel 
erger. Wij bevorderen de preventie van geweld in veertig dorpen in 
de Kita-regio. We helpen kinderen en jongeren die het slachtoffer zijn 
geworden van geweld door hen toegang te geven tot vertrouwelijke, 
toegankelijke en niet-stigmatiserende kwaliteitsvolle diensten – 
o.a. in onze ruimtes speciaal voor meisjes. Ook steunen wij de 
sociaaleconomische re-integratie van 400 meisjes en vrouwen die het 
risico lopen slachtoffer te worden van geweld.

“Wij zijn ons ervan bewust dat er in onze gemeenschappen geweld tegen 
meisjes en adolescenten gebruikt kan worden. Wij hopen dat dankzij deze 
sessies gedragsveranderingen mogelijk zijn.” Religieuze leider van Kita

Met dank aan: 
Donateurs: de Belgische Ontwikkelingssamenwerking en onze 
trouwe donateurs 

SDG 5

Directe begunstigden 11.928

Looptijd van het project 01/01/2021 - 31/12/2022

Leren

Leren OVERLEVEN beslissen Leiden beslissen OVERLEVEN
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Niger | Een toekomstperspectief  

In een regio die in een diepe humanitaire, ecologische en 
veiligheidscrisis verkeert, valt de bevolking ten prooi aan onophoudelijk 
geweld door gewapende groepen. We trachten de veerkracht van 
jongeren te versterken, hun dagelijks leven te verbeteren en hen 
toekomstperspectief te bieden. Voor deze jongeren hebben we 
vakopleidingen voorzien en bieden we bovendien begeleiding naar 
werk alsook ondersteuning voor ondernemerschap. Via de heropbouw 
van ruimtes voor sport en cultuur dragen we ook bij aan het versterken 
van de sociale cohesie.

Met dank aan: 
Donateurs: de Belgische Ontwikkelingssamenwerking en onze 
trouwe donateurs

SDG 4, 5, 8, 16

Directe begunstigden 4.950 

Looptijd van het project 01/04/2019 – 31/03/2023

Leiden beslissen OVERLEVEN

Niger | Veilig naar school

Wanneer geweld meisjes belet om naar school te gaan, moet de hele 
gemeenschap betrokken worden bij het zoeken naar oplossingen. Met 
ons ‘Wondiyey Ma Zada’-project pakken we geweld tegen meisjes 
op school aan op verschillende niveaus. We trainen en sensibiliseren 
leerlingen, leerkrachten, administratief personeel en leden van 
schoolcomités en ouderraden over gendergerelateerd geweld. We 
ondersteunen maatschappelijk werkers bij de preventie van misbruik 
en het opvolgen ervan. Ook zorgen we voor aparte toiletten voor 
meisjes en jongens. Ten slotte bepleiten we de rechten van meisjes bij 
de lokale overheden en verantwoordelijke ministeries.

Met dank aan: 
Lokale partners: ASO-EPT, CONIDE, DRPF/PE
Donateurs: de Belgische Ontwikkelingssamenwerking en onze 
trouwe donateurs

SDG 4, 5, 6

Directe begunstigden 13.105 

Looptijd van het project 01/10/2018 – 31/03/2021

Leren OVERLEVEN

Niger | Bescherming en toegang tot zorg

In de regio Tillabéri versterken wij de beschermingsmechanismen, 
de weerbaarheid van de gemeenschappen en de toegang tot 
basiszorg voor bevolkingsgroepen die door de humanitaire crisis zijn 
getroffen. De nadruk ligt op toegang tot holistische, kwaliteitsvolle 
en niet-stigmatiserende zorg voor overlevenden van seksueel en 
gendergerelateerd geweld. Het project is in samenwerking met 
Dokters van de Wereld en combineert de bescherming, gezondheid en 
veerkracht van de gemeenschap. Onze hulp bestaat uit het voorzien 
van “vouchers”, het opzetten van kindvriendelijke ruimtes, en het 
vergroten van de capaciteiten van de dienstverleners op het terrein.

Met dank aan:
Lokale partners: CBDIBA, CBO-EPT, IFMA, FEE-Dev
Donateurs: Humanitarian Aid department of the European 
Commission (ECHO) en onze trouwe donateurs

SDG 3, 5

Directe begunstigden 7.780

Looptijd van het project 01/05/2021 - 30/04/2022

beslissen

This project is co-funded by 
the European Union

Rwanda | De veerkracht van vrouwelijke 
vluchtelingen

In de vluchtelingenkampen van Gihembe en Nyabiheke zijn meisjes 
vaak het slachtoffer van misbruik. Belangrijk om hun veerkracht 
en zelfvertrouwen te vergroten, is kennis over hun seksuele en 
reproductieve gezondheid en rechten, alsook over het begrip 
gendergelijkheid. Wij steunen hen door veilige plekken te creëren 
waar er naar hen geluisterd wordt en ze advies krijgen. Ze worden 
ook opgeleid in ondernemerschap en kunnen zich aansluiten bij 
spaargroepen. We sensibiliseren hun gemeenschap over de strijd 
tegen gendergerelateerd geweld, en mannen worden bondgenoten 
van vrouwen door sensibilisatie rond gendergelijkheid en positieve 
mannelijkheid.

Met dank aan:
Lokale partner: Young Women’s Christian Association of Rwanda 
(YWCA)
Donateurs: Onze trouwe donateurs en Plan International Hong Kong  

SDG 3, 5, 8

Directe begunstigden 1.598  

Looptijd van het project 20/06/2018 – 19/12/2020 

Leren beslissen
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OVERLEVEN

Rwanda | Voedselonzekerheid verminderen

In de districten Nyaruguru, Bugesera, Gatsibo, Nyagatare, Musanze, 
Rubavu en Rusizi verminderen we de voedselonzekerheid. We 
ondersteunen meer dan 25.000 mensen met financiële bijstand, 
voedselvouchers en diensten aangepast aan gender en leeftijd. Onze 
sector-overschrijdende ervaring, verankering in de gemeenschap en 
nuttige contacten met de plaatselijke autoriteiten dragen bij tot een 
snelle en geïntegreerde actie. Onze sensibiliseringsprogramma’s 
op de radio bereiken een publiek van bijna 1,4 miljoen mensen. De 
onderwerpen gaan van goede eetgewoonten voor jonge kinderen en 
zwangere vrouwen, tot de maatregelen om de verspreiding van COVID-
19 te voorkomen.

Met dank aan: 
Donateurs: de Europese Unie en onze trouwe donateurs

SDG 2, 3, 5

Directe begunstigden 7.875 

Looptijd van het project 20/05/2020 – 19/09/2020

Senegal | Gelijkheid en integratie op het werk 

Invaliditeit is een thema dat vaak wordt genegeerd, vooral in het 
onderwijs. Zo wordt sommige jongeren de toegang tot opleidingen 
en werkgelegenheid ontzegd. In samenwerking met de Inspection 
d’Académie organiseren wij campagnes om de gemeenschappen en 
de media bewust te maken van hoe belangrijk het is dat iedereen 
toegang krijgt tot opleidingen. In 4 opleidingscentra in Saint-Louis 
worden leerlingen en leerkrachten opgeleid over gendergelijkheid en 
integratie. Invalide jongeren worden ook ondersteund bij het opstarten 
van hun activiteiten na de opleiding.

“Door mijn handicap had ik pijn en moeite om de lessen te volgen. De steun van 
mijn vader, die heel graag wilde dat ik zou studeren, heeft me ertoe aangezet 
niet op te geven.” Rokhaya

Met dank aan:
Lokale partners: IA, l’Inspection d’Académie
Donateurs: Wallonie Bruxelles International en onze trouwe 
donateurs 

SDG 4, 8, 10

Directe begunstigden 670

Looptijd van het project 10/01/2020 - 12/31/2021

Leiden

Senegal | Meisjes sporten zich naar de top

SDG 3, 4, 5

Directe begunstigden 13.417 

Looptijd van het project 01/11/2018 – 30/06/2022

Oeganda | Een flexibele aanpak van COVID-19

COVID-19 heeft de noden als gevolg van de bestaande humanitaire 
crisissen nog vergroot. Zeven Belgische geassocieerde NGO’s bieden 
een multisectoriële oplossing om de gevolgen van de pandemie te 
beperken. Samen met Handicap International zorgen we voor toegang 
tot gezondheidszorg voor de Oegandese bevolking en 1,5 miljoen 
vluchtelingen. 41.500 gastfamilies en vluchtelingen in het district 
Adjumani nemen deel aan de activiteiten ter preventie van COVID-
19. Om het verlies van inkomsten te voorkomen, ontvangen 1.200 
begunstigden, waarvan meer dan de helft vrouwen, landbouwpakketten. 
1.450 kinderen nemen deel aan onze beschermingsactiviteiten.

“Dankzij de bijstand, de steun aan kwetsbare bevolkingsgroepen en de 
versterking van gezondheidswerkers door Plan International, kan de lokale 
overheid rustiger omgaan met de nieuwe COVID-19 golf.” Vertegenwoordiger 
van het lokale district Adjumani (West-Nijl)

Met dank aan: 
Donateurs: de Belgische Ontwikkelingssamenwerking en onze 
trouwe donateurs 

SDG 1, 2, 3, 5, 6

Directe begunstigden 23.330 

Looptijd van het project 01/12/2020 - 31/11/2022

Leren

Leren Leiden Leiden OVERLEVEN beslissen

This project is co-funded by 
the European Union

In de regio Thiès in Senegal richten we genderclubs alsook voetbal- 
en atletiekteams op. Meisjes die aan de sportclubs deelnemen, 
ontwikkelen hun zelfvertrouwen en stellen sociale- en gendernormen 
ter discussie. Meisjes eisen hun plaats op bij de besluitvorming binnen 
hun gemeenschap waar hun rechten en gevoelige kwesties, zoals 
gendergerelateerd geweld en vroegtijdige zwangerschap, worden 
besproken. Ook steunen we workshops en panels voor jongeren, die 
de manier van leven veranderen. Ten laatste werken we samen met de 
plaatselijke autoriteiten om toezicht en controle op sportactiviteiten in 
de regio te verbeteren.

Met dank aan: 
Lokale partners: Ladies’Turn, Boutique de Droits de Thiès, IA, FSA, 
Service Départemental des Sports de Thiès
Donateurs: de Federatie Wallonië-Brussel, de Belgische 
Ontwikkelingssamenwerking, Golazo, de AG Mémorial Van Damme en 
onze trouwe donateurs
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onze projecten in  
latijns-amerika 
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De Studentenvereniging heeft met succes 
de vertegenwoordiging van meisjes in 
verschillende functies verkregen, waaronder 
het voorzitterschap en het vicevoorzitterschap. 
Zo worden zij betrokken bij het bedenken van 
activiteiten en besluitvorming.

Rosmery, lid van de Studentenvereniging

Bolivia | Kwaliteitsvol onderwijs en toekomst 
voor iedereen 

De pubertijd is sowieso een moeilijke tijd voor 
jongeren. En dat is nog meer het geval voor meis-
jes, die maar al te vaak te maken krijgen met 
discriminatie en gendergerelateerd geweld. Het is 
voor hen daarom noodzakelijk om levensprojec-
ten te formuleren en uit te werken. Aan deze nood 
beantwoordt ons project voor inclusief kwaliteits-
vol onderwijs, dat actief is in veertig Boliviaanse 
scholen.   

Om er, in Chuquisaca of in Santa Cruz in het 
Boliviaanse Hoogland, voor te zorgen dat zij hun recht 
op onderwijs en opleiding kunnen verwezenlijken, en 
de nodige middelen kunnen verwerven om het leven 
aan te kunnen, moet de hele onderwijsgemeenschap 
meewerken: jongeren, leerkrachten, ouders, poli-
tieke- en onderwijsinstanties. 

De levensvaardigheden van deze jongeren worden 
versterkt door schoolraden en communicatiegroepen. 
Respect voor gendergelijkheid, culturele en etnische 
verscheidenheid en verschillen van mening spelen 
een centrale rol. In 33 scholen worden workshops in 
vakopleidingen georganiseerd. Daarmee bieden we 
jongeren opleidingen aan in gastronomie, landbouw, 
mechanica, voedselverwerking en computersyste-
men. De onderwijs- en politieke instanties investeren 
in beter onderwijs, door sociaal-productieve projec-
ten te ontwikkelen met de gemeenschap, door de 
infrastructuur te vernieuwen en door de pedagogi-
sche aanpak en regionale leerplannen te herbekijken. 
Dit telkens rekening houdend met minderheden. 

Wat hebben we bereikt?
• 2.765 meisjes en 2.815 jongens zijn professioneel 

opgeleid via de workshops die in de scholen wer-
den georganiseerd.

• 10.464 levensplannen werden uitgewerkt door 
jongeren om hun persoonlijke en professionele 
projecten uit te werken en toe te lichten.

• 40 schoolbesturen en 35 communicatiegroepen 
werden opgericht om gendergelijkheid en het recht 
van jongeren op participatie te versterken.

• Sociale media, radio en virtuele platformen werden 
ontwikkeld, zodat jongeren beter konden omgaan 
met de beperkingen op verplaatsingen ten gevolge 
van COVID-19.

Met dank aan: 
Lokale partners: PROMETEA, FAUTAPO

SDG 2, 3, 4, 5, 8

Directe begunstigden 15.956

Looptijd van het project 01/01/2017 - 31/12/2021

Leren

Donateurs: de Belgische Ontwikkelingssamenwerking 
en onze trouwe donateurs
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Toegang tot kwaliteitsvol - en inclusief onderwijs is 
niet vanzelfsprekend, vooral niet voor meisjes. In 
onze partnerlanden, zoals Niger, Burkina Faso en 
Mali, heeft een op de twee kinderen geen toegang 
tot de middelbare school en een op de vijf kinderen 
niet tot de lagere school. Vooral meisjes worden uit-
gesloten, zeker tijdens de puberteit. In Niger, Benin 
en Oeganda zijn er voor elke 10 jongens op de mid-
delbare school minder dan 8 meisjes. 

Levenslange gevolgen  
Deze kinderen worden ontzegd van het recht op 
onderwijs. De gevolgen zijn hun hele leven merkbaar, 
o.a. door lichamelijke en geestelijke gezondheidspro-
blemen, bij het nemen van verantwoordelijkheid voor 
beslissingen die hen aangaan, bij het in staat zijn om 
op te komen voor hun rechten, deze af te dwingen 
en bij de toegang tot fatsoenlijk werk. Dat meisjes 
vroegtijdig de school verlaten, maakt hen ook kwets-
baarder voor gedwongen huwelijken en vroegtijdige 
zwangerschappen. 

Voor de armste gezinnen is een kind naar school stu-
ren een grote kost: uniformen, schoolbenodigdheden, 
vervoer en soms zelfs “motivatiekosten” voor leraren 
die weinig of niets betaald krijgen door de organisa-
ties waar ze in dienst zijn. En zelfs als de school gratis 
is, worden jongeren vaak gedwongen te stoppen om 
hun familie te onderhouden.

Schoolbenodigdheden
Bij de keuze tussen een jongen of een meisje naar 
school sturen, trekt het meisje vaak aan het kortste 
eind. In veel gemeenschappen vormen sociale ver-
wachtingen, normen en stereotypen obstakels die 
meisjes thuishouden (zie blz. 23).

De lagere scholen zijn onvoldoende uitgerust en vaak 
overvol. Middelbare scholen zijn nog zeldzamer en 
liggen ver van de plattelandsgemeenschappen. Er zijn 
geen toiletten of water. Het beheer van de menstruele 
hygiëne voor meisjes wordt onmogelijk gemaakt en 
zorgt ervoor dat zij school missen en voortijdig afha-
ken, vooral tijdens de pubertijd. 

Extreme gebeurtenissen
Oorlogen, epidemieën en het veranderende klimaat 
maken de obstakels nog groter. In 2021 werden 
alleen in Mali al bijna 1.500 scholen gesloten, waar-
door meer dan 400.000 kinderen en jongeren geen 
onderwijs kregen. Dit door gewelddadige gewa-
pende groepen die het gemunt hebben op scholen 
en leraren, of die klaslokalen bezetten. Maar ook door 
extreme weersomstandigheden, zoals scholen die 
overstromen.

Eén statistiek heeft ons allemaal getroffen: op het hoogtepunt van de COVID-19 pandemie 
konden bijna 1,5 miljard kinderen niet naar school. Gelukkig gaan de meesten van hen nu wel 
terug naar school, maar nog steeds 260 miljoen onder hen hadden niet dat geluk. 

Onderwijs voor 
meisjes is nog 
steeds niet 
vanzelfsprekend. 
Hoe komt dat?
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Leren

Ecuador | Leiderschap op school

In Ecuador zijn de sociale- en gendernormen zodanig verankerd dat 
ze ervoor zorgen dat geweld tegen meisjes en vrouwen aanvaard 
wordt. Zij krijgen te maken met verschillende vormen van geweld 
bij hen thuis, in hun gemeenschap en op school. In Guayaquil 
hebben we twintig ‘leiderschapsclubs’ opgericht waar 600 meisjes 
en jonge vrouwen tussen acht en zeventien jaar hun eigenwaarde 
en communicatievaardigheden ontwikkelen om zo hun rechten te 
herkennen en verwezenlijken. Daarnaast maken we ouders bewust 
van het belang van familiebanden, gendergelijkheid en de nood aan 
emancipatie van meisjes en jonge vrouwen.

Met dank aan:
Lokale partner: Municipalité de Guayaquil
Donateurs: Onze trouwe donateurs en de Gemeente Guayaquil

SDG 5, 10, 11

Directe begunstigden 600

Looptijd van het project 01/07/2021 – 30/06/2022

Leren beslissen

Bolivia | Gendergelijkheid in actie

Gendergelijkheid op het veld en in het leven: dat is wat sociaal voetbal 
tieners brengt in veertig scholen. Er worden gemengde teams gevormd 
waarin iedereen een plaats heeft. Ook de plaatselijke autoriteiten en de 
ouders worden hierbij betrokken, o.a. door het herstel van de velden. 
Vandaag zijn 4.287 jongeren (2.187 meisjes en 2.100 jongens) ervan 
overtuigd dat de spelregels en genderongelijkheden veranderd kunnen 
worden. Tijdens deze wedstrijden, wint iedereen!

Met dank aan:
Donateurs: de UEFA Foundation en onze trouwe donateurs

SDG 3, 5

Directe begunstigden 4.287

Looptijd van het project 01/06/2020 – 31/12/2021
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Gendernormen: 
naar de kern van 
de ongelijkheid

In 2021 hebben onze teams in Ecuador diepgaande gesprekken gevoerd om een beter inzicht 
te krijgen in gendernormen. Deze onuitgesproken en ongeschreven culturele en sociale regels 
dicteren wat er van jongens en meisjes wordt verwacht. Van meisjes wordt verwacht dat ze 
gehoorzame huisvrouwen zijn. Het maakt hen minder zichtbaar en minder ambitieus in hun 
professionele of politieke ambities. Deze normen leiden tot een systeem dat geweld tegen - en 
discriminatie van meisjes en vrouwen rechtvaardigt.

Wereldwijd werden zes op de tien vrouwen het 
slachtoffer van geweld dat door de gemeenschappen 
werd “toegedekt”. Een kwart daarvan was seksueel 
geweld. De angst om door de gemeenschap te wor-
den verstoten, voorkomt dat de huidige situatie wordt 
aangepakt. “We lijden omdat we bang zijn om wat 
mensen zullen zeggen, of omdat we niet willen dat 
onze kinderen opgroeien zonder vader. Hoe zouden 
ze anders worden opgevoed?”

11% van de tienermeisjes in Ecuador krijgt nog 
voor de leeftijd van 19 jaar een kind. De oorzaak is 
een gebrek aan diensten voor - en voorlichting over 
seksuele en reproductieve gezondheid, waardoor 
taboes en misvattingen ontstaan. Het is bijvoorbeeld 
gebruikelijk dat sommige adolescenten denken dat 

“voorbehoedsmiddelen onvruchtbaarheid en kanker 
veroorzaken of de hormonen veranderen”.

Uit onze analyse blijkt het positieve effect van ons 
werk. Meisjes en adolescenten die aan onze pro-
gramma’s hebben deelgenomen zijn zich meer 
bewust van hun rechten en zijn beter in staat deze 
te verdedigen. “Mijn vader verbood mijn moeder een 
mobiele telefoon te hebben, make-up te dragen of 
het huis te verlaten zonder zijn toestemming. Nadat 
zij de bijeenkomsten van Plan International had bijge-
woond, begon ze te werken en te studeren.”
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onze projecten  
in Azië
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Vietnam | De jongsten steunen

Vietnam telt vele landelijke gemeenschappen. In 
deze afgelegen gebieden is de toegang tot basis-
voorzieningen vaak ontoereikend. En de situatie 
van de kinderen wordt vaak nog verergerd door 
hun beperkte kennis van de Vietnamese taal. In 
samenwerking met de Vietnam Women’s Union 
verbeteren wij de zorg voor jonge kinderen, vooral 
in gebieden met etnische minderheden.

De Vietnamese regering maakt de uitbreiding van 
de diensten voor de zorg en ontwikkeling van jonge 
kinderen in achtergestelde gebieden een van haar 
prioriteiten. Maar het gebrek aan financiële en tech-
nische middelen en het ontbreken van een algemeen 
beleidskader verhinderen een vlotte overgang van de 
vroege kinderjaren naar de lagere school. Dit geldt in 
het bijzonder voor kinderen uit etnische minderheden.

We helpen de gemeenschap door een combinatie 
van speel- en leesgroepen voor kinderen van 4 tot 8 
jaar, en groepen voor ouders om positieve opvoeding 
te bevorderen. Zo begeleiden wij gezinnen bij de zorg 
voor en de ondersteuning van de ontwikkeling van 
jonge kinderen. Deze oudergroepen worden begeleid 

door vrijwilligers die zelf uit etnische gemeenschap-
pen komen. Zo hebben we een specifieke aanpak 
ontwikkeld om de overgang van kinderen uit etnische 
minderheden van de kleuterschool naar de lagere 
school te vergemakkelijken. Vrijwilligers binnen de 
gemeenschap worden opgeleid in actieve opvoeding 
van jonge kinderen, in aangepast lesmateriaal ont-
wikkelen en tweetalig onderwijs geven aan kinderen 
vanaf de kleuterschool.  

Wat hebben we bereikt?
• 53 speelgroepen voor kinderen jonger dan 3 jaar 

werden opgezet.
• 1.008 kinderen (waarvan 737 meisjes) van 4 tot 8 

jaar namen deel aan speel- en leesgroepen. 
• 94 vrijwilligers uit de gemeenschap (waarvan 57 

vrouwen) werden opgeleid om deze groepen te 
begeleiden.

• 76 groepen over positieve opvoeding werden 
opgezet voor ouders van kinderen ouder dan drie. 

• 6.655 kinderen (waarvan 3.267 meisjes) kregen 
toegang tot kleuter- en lagere klaslokalen die veilig 
onderwijs bevorderen.    

Met dank aan:
Lokale partners: Vietnam Women Union (VWU), 
Live and Learn  

SDG 4, 5, 13

Directe begunstigden 11.961 

Looptijd van het project 01/01/2017 – 31/12/2021

Leren

Donateurs: de Belgische Ontwikkelingssamenwerking 
en onze trouwe donateurs



beslissen

Vietnam | Jongeren digitaal informeren

Jongeren uit etnische minderheden zijn vaak onvoldoende op de 
hoogte van risico’s zoals kindhuwelijken en mensenhandel. Zij kunnen 
zichzelf niet beschermen en niet voor hun rechten opkomen bij hun 
gemeenschappen en beleidsmakers. Wij ontwikkelen een digitaal 
platform dat jongeren tussen 10 en 24 jaar informeert over hun rechten 
en de gevaren van het internet, alsook voorziet van nuttige links naar 
de autoriteiten. Bovendien mobiliseren we lokale en nationale leiders 
en maatschappelijke organisaties om het publiek bewust te maken van 
de risico’s van kindhuwelijken en mensenhandel.

Met dank aan:
Lokale partners: ISDS (Institute for Social Development Studies)
Donateurs: de Europese Unie en onze trouwe donateurs

SDG 5

Directe begunstigden 1.700

Looptijd van het project 01/07/2020 – 30/06/2023

This project is co-funded by 
the European Union

Wist je dat je een deel van jouw 
testament kan nalaten aan Plan 
International België? Door ons een deel 
van jouw vermogen na te laten, draag 
je bij tot een betere wereld voor de 
generaties die na jou komen. Met jouw 
legaat zet jij onze missie verder zodat 
zoveel mogelijk kinderen volwaardige 
kansen in het leven krijgen en hun 
dromen kunnen realiseren.

Onze specialist Luc Schollaert maakt 
graag tijd voor je en kan je tijdens 
een vrijblijvende ontmoeting inlichten 
over alles wat te maken heeft met het 
opnemen van een goed doel in jouw 
testament. Zo kan jij goed geïnformeerd 
beslissen over de bestemming van jouw 
nalatenschap. Uiteraard verloopt dit 
alles in de grootste discretie.

Leren

Geef kinderen meer kansen, plan jouw testament

Wil je  
meer weten?
Contacteer Luc Schollaert op 02 504 60 38  

of info.testament@planinternational.be

Je vindt ook meer informatie op: www.planinternational.be/testament
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Onze internationale 
partners 
Lokale expertise als toegevoegde waarde 
Bij alles wat Plan International doet, staan partnerschappen en versterking van het 
maatschappelijk middenveld centraal. We werken dan ook samen met veel lokale organisaties. 
Stuk voor stuk experten met stevige wortels in de gemeenschappen waar ze werken.  
Hun bijdrage is essentieel.

BENIN  
CBDIBA beschikt over expertise rond bescherming van 
meisjes en in spaar- en kredietgroepen. CBDIBA is al 
enkele jaren onze partner. cbdiba.org  
 
CBO-EPT is vooral actief in projecten en campagnes rond 
veiligheid en toegang tot onderwijs. Als vertegenwoor-
diger van het Beninse maatschappelijk middenveld voor 
het recht op onderwijs is CBO-EPT al enkele jaren onze 
partner. cbo-ept.org 
 
FEE-Dev richt zich op het ondersteunen van onderwijs en 
kinderbescherming in het noorden van het land.  
facebook.com/pg/ongfeed/posts/

IFMA zet zich in voor de emancipatie en opleiding van 
jonge meisjes in de zuidelijke provincies van het land. 
IFMA maakt deel uit van de Salesian Sisters en werkt mee 
aan ons beschermingsaspect, in het bijzonder via hun 
opvangcentra voor mishandelde meisjes.  
salesianedonboscobenin.org 

DEDRAS werkt aan sociale rechtvaardigheid en welzijn 
in kwetsbare gemeenschappen. DEDRAS implementeert 
een groot deel van de acties van ons project AGIR in het 
noorden van Benin (Atacora). https://dedras-benin.org/

GRASID ondersteunt kwetsbare personen en gemeen-
schappen. GRASID is een partner in ons project voor 
seksuele - en reproductieve rechten dat geïmplementeerd 
werd met de steun van de UNFPA. grasidong.org

SNA - Sud-Nord Actions - is een Beninse ngo ter bevor-
dering van lokale culturen en gemeenschapsontwikkeling. 
Deze werd opgericht in 2000. Het hoofdkantoor is 
gevestigd in Djougou, een stad met 200.000 inwoners in 
het noorden van Benin. De organisatie zet zich in voor de 
bevordering en het respecteren van het traditionele cultu-
rele erfgoed van de departementen Donga en Atacora, in 
het noordwesten van Benin.

 

BOLIVIA 
FAUTAPO biedt jonge meisjes en jongens een opleiding in 
technische beroepen (landbouw, verwerking, commerciële 
beroepen, ...). De organisatie speelt een belangrijke rol in 
de sociale en economische versterking van het platteland. 
fundacionautapo.org

L’ONG PROMETA is een ngo gespecialiseerd in milieube-
scherming en de opleiding van jongeren. Ze zijn al enkele 
jaren onze partner bij het begeleiden van jonge kinderen. 
Prometa.org.bo

BURKINA FASO
L’Association des Jeunes pour la Protection de 
l’Environnement et d’Elevage (AJPEE) is een organisatie 
naar Burkinees recht en is werkzaam op het gebied van 
voedselzekerheid, beheer van natuurlijke hulpbronnen, 
humanitaire hulp (noodhulp, rehabilitatie, aanpassing aan 
klimaatverandering, versterking van veerkracht), volks-
gezondheid, hygiëne en sanitaire voorzieningen, goed 
bestuur, onderwijs en capaciteitsopbouw, mensenrechten 
en de strijd tegen sociale ongelijkheden. 
http://www.ajpee.net/

Search for Common Ground (SFCG) is een non-profit 
organisatie die kantoren heeft in 36 landen en die als mis-
sie heeft “de manier waarop de wereld conflicten aanpakt 
door af te stappen van een confronterende aanpak en over 
te stappen op coöperatieve oplossingen.”
https://www.sfcg.org/burkina-faso/

L’Association pour le Développement Communautaire/
Promotion des Droits de l’Enfant (ADC/PDE) is een 
non-profit organisatie naar Burkinees recht, die zich bezig-
houdt met de uitvoering van ontwikkelings- en humanitaire 
projecten. Zij is actief in de Centre Nord regio.

Geef kinderen meer kansen, plan jouw testament

Wil je  
meer weten?
Contacteer Luc Schollaert op 02 504 60 38  

of info.testament@planinternational.be

Je vindt ook meer informatie op: www.planinternational.be/testament

mailto:info.testament@planinternational.be
https://dedras-benin.org/
https://www.cbdiba.org/
http://www.grasidong.org/
http://cbo-ept.org/
https://www.facebook.com/ongfeed/
http://portal.fundacionautapo.org/
http://salesianedonboscobenin.org/
http://prometa.org.bo/en/home/
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NIGER
AEC werkt aan een democratische en open samenleving 
die gebaseerd is op gelijkheid en mensenrechten. Ze zijn 
gespecialiseerd in de analyse van overheidsbeleid en 
budgetten. https://www.alternativeniger.net/

ANTD werkt rond kinderbescherming en kinderrechten, 
met een focus op armoedebestrijding en het tegengaan 
van alle vormen van uitbuiting van kinderen.
antd-niger.blogspot.be 

ASO-EPT Niger ijvert voor gratis en universele toegang 
tot duurzaam en kwaliteitsvol onderwijs voor iedereen. Ze 
doen dat door de krachten te bundelen met 58 lid-organi-
saties. asoeptniger.com

CONIDE brengt kinderrechten- en kinderbeschermingsver-
enigingen en ngo’s samen om de bewustmaking, toezicht 
houden en beleidsbeïnvloeding in Niger te versterken.

DIMOL werkt met jonge vrouwen rond reproductieve 
gezondheid en veilig moederschap, bestrijdt schadelijke 
traditionele praktijken en pleit voor internationale verdra-
gen voor de bescherming van meisjes. dimolniger.org

DR/PF/PE is verantwoordelijk voor het uitvoeren van het 
overheidsbeleid rond gendergelijkheid, vrouwenrechten en 
de bescherming van kinderrechten. 
Promotionfemme.gouv.ne

GAMA ondersteunt ngo’s en andere actoren door middel 
van opleidingsprogramma’s die zijn ontworpen om hun 
vaardigheden te versterken inzake ondernemerschap en 
het oprichten van spaar- en kredietgroepen.

RWANDA
YWCA - Young Women’s Christian Association - helpt 
Rwandese meisjes om hun leiderschapsvaardigheden te 
ontwikkelen. Tienermeisjes kunnen er terecht met vragen 
en problemen rond seksuele - en reproductieve gezond-
heid en rechten. ywcaofrwanda.org  

SENEGAL 
Ladies’ Turn werkt via vrouwenvoetbal aan mentaliteits-
verandering. Dit doet ze via communicatie, belangen-
behartiging, en het trainen van mentoren en coaches. 
ladiesturn.org

FSA - La Fédération Sénégalaise d’Athlétisme - de 
atletiekfederatie van Senegal biedt technische onder-
steuning via kennisuitwisseling tussen haar leden, alsook 
het delen van ervaringen en het implementeren van een 
kinderbeschermingsbeleid. 

IA – Inspection d’Académie - De IA voert het ontwik-
kelingsbeleid van de onderwijs- en opleidingssector op 
regionaal niveau uit, om bij te dragen tot de verwezenlij-
king van de doelstellingen van de nationale en regionale 
programma’s onder verwijzing naar de huidige oriëntatie-
wet. De IA stuurt, coördineert en begeleidt de ontwikkeling 
van middelbare scholen, regionale opleidingscentra en 
andere structuren in verband met onderwijs en opleiding. 
http://www.jo.gouv.sn/spip.php?article9666 
https://senegalservices.sn/service-administratif/
inspections-dacademie

La Boutique de Droits de Thiès - verleent juridische en 
gerechtelijke bijstand aan de bevolking, in het bijzonder 
aan vrouwen die het slachtoffer zijn van discriminatie en 
niet over de middelen beschikken om hun problemen voor 
de rechter te brengen. Ze verlenen juridische bijstand en 
psychosociale zorg. Het biedt ook opleidingsdiensten 
aan ter bevordering van een doeltreffende aanpak van 
gendergerelateerd geweld. http://femmesjuristes.org/

Service Départemental du Sport – Deze instantie is een 
gedecentraliseerde plaatselijke vertegenwoordiging van 
het Senegalese Ministerie van Sport. Naast de bevordering 
van sport zijn het ministerie en zijn gedecentraliseerde 
organen verantwoordelijk voor het onderhoud van de 
infrastructuur, de organisatie van sportevenementen en het 
verstrekken van opleidingen.
https://www.sports.gouv.sn/#

TANZANIA
SEDIT – Social and Economic Development Initiatives 
of Tanzania – is een stichtende organisatie van het 
VICOBA - Village Community Banks - model van lokaal 
bankieren. SEDIT heeft meer dan 15 jaar ervaring in het 
werken met jeugdspaar- en kredietgroepen en in micro-
financiering en opleiding in micro-ondernemerschap. 
https://www.seditvicoba.or.tz/

SIDO - Small Industries Development Organizations 
- is een overheidsinstelling die lokaal ondernemerschap 
promoot door diensten te verlenen zoals training, coaching 
en het opzetten van netwerken voor jonge afgestudeerden. 
https://www.sido.go.tz/

VETA - Vocational Education and Training Authority - is 
het nationale instituut dat toeziet op beroepsopleidingen. 
Ze zijn verantwoordelijk voor de eindtermen, de kwaliteit 
van de leerstof, het examen en de certificering van de 
aangesloten scholen en opleidingscentra.
veta.go.tz/about-us

VIETNAM
VWU - Vietnam Women’s Union - verdedigt de rechten 
en belangen van Vietnamese vrouwen en draagt bij aan 
hun ontwikkeling en aan gendergelijkheid. De organisatie 
kan rekenen op meer dan 19 miljoen leden. 
www.hoilhpn.org.vn

L&L - Live and Learn - werkt aan duurzame ontwikkeling 
en gendergelijkheid. Ze stimuleert partnerschappen tussen 
scholen, kinderen, leerkrachten, ouders, ngo’s, de media 
en de overheid. www.livelearn.org

ISDS - Institute for Social Development Studies - is een 
onafhankelijke onderzoeksorganisatie die gendergelijkheid 
en empowerment van vrouwen in Vietnam bevordert. 
https://isds.org.vn/en/

https://ywcaofrwanda.org/
http://www.ladiesturn.org/
http://antd-niger.blogspot.com/
http://asoeptniger.com/
http://sido.go.tz/
https://www.veta.go.tz/about-us
http://dimolniger.org/
http://www.hoilhpn.org.vn/
http://www.promotionfemme.gouv.ne/
http://www.livelearn.org/
https://senegalservices.sn/service-administratif/inspections-dacademie
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onze PROJECTEN 
in België
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Vrijwilligers 

Onze regiovrijwilligers zijn van onschatbare waarde 
voor de bekendmaking van onze activiteiten bij het 
grote publiek. Zij kregen daarom een reeks online- en 
offlineopleidingen over onze internationale program-
ma’s die hen hielpen om onze boodschap te ver-
spreiden.Tijdens evenementen, festivals en beurzen 
toonden zij een grote flexibiliteit door zich zo goed 
mogelijk aan te passen aan de COVID-situatie. Bij de 
initiatieven die onze vrijwilligers organiseerden waren 
o.a. een online quiz met 89 teams (Brugge), een the-
matische brunch over onze programma’s (Boom), 
een congres over genderstereotypen met meer dan 
60 deelnemers (Brussel en internationaal), talrijke 
thematische wandeltochten in verschillende steden, 
aanwezigheid op het Sfinks Festival, het Ubuntu fes-
tival (Antwerpen) en het “Salon Hope” (Brussel). We 
konden ook rekenen op onze teams voor fondsen-
werving (Limburg) en voor een actieve bijdrage van 
onze lokale vrijwilligers aan onze sociale mediacam-
pagne over ons programma “Safer Cities” in Gent en 
op nog andere plaatsen. Ons hoofdkantoor kan bij de 
uitvoering van zijn administratieve taken ook blijven 
rekenen op de waardevolle steun van vrijwillige verta-
lers en medewerkers.

Jongeren, vrijwilligers en scholen
COVID-19 bemoeilijkte onze activiteiten in België in bijzonder grote mate. Gelukkig kon  
Plan International België mede dankzij de digitale technologie nieuwe actiemogelijkheden 
benutten, waarbij veel mensen hun veerkracht tonen en zich voor ons bleven inzetten.

Jongeren: Champions of Change  
& Youth Advisory Panel

Ons programma “Safer Cities” werkt met en voor 
jongeren om de straten van onze steden veiliger te 
maken (zie blz. 31). Met de hulp van partnerorganisa-
ties en het educatieteam hebben wij het project her-
werkt tot een digitaal alternatief. Een vijftigtal jonge-
ren uit Antwerpen, Brussel en Charleroi ontmoetten 
elkaar tweemaal per maand online via Zoom. 

De jonge vrijwilligers van het YAP (Youth Advisory 
Panel) zijn zich ook blijven inzetten voor Plan 
International via digitale sessies. Zij spraken met de 
federale ministers Wilmès en Kitir (zie blz. 32), steun-
den de Mirabal campagne op sociale media en gaven 
ons advies bij het opstellen van nieuwe doelstellingen 
voor de komende vijf jaar.

• Directe begunstigden: 48 Champions of 
Change in Brussel, Antwerpen en Charleroi en 
27 Youth Advisers

• Indirecte begunstigden: 2.612 (331 jongeren 
namen deel aan de J500, 1.201 jongeren 
gebruikten het Safer Cities platform, 1.080 
jongeren werden geëngageerd via onze Safer 
Cities campagnes in Brussel, Antwerpen en 
Charleroi.

• 9 scholen volgden het traject van de 
Kinderrechtenschool

in cijfers

Scholen: online rechten
Ons partnerschap “School for Rights - 
Kinderrechtenschool” met verschillende scholen 
streeft ernaar de kennis over kinderrechten en 
gendergelijkheid bij hun doelpubliek (waaronder 
leerkrachten) te vergroten. Ons educatieteam 
heeft zich aangepast en online workshops, inlei-
dende modules, en ook opleiding en coaching 
voor leerkrachten aangeboden. Meer dan 100 
mensen hebben deze sessies gevolgd.  

Voor meer informatie over deze tools 
kunt u contact opnemen met Mieke via 
schools@planinternational.be

Met dank aan:
Uitvoerende partners: 
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Voor het programma “Safer Cities” werken jonge-
ren uit Antwerpen, Barcelona, Brussel, Charleroi, 
Madrid en Sevilla aan sensibilisering rond en een 
open dialoog over veilige en inclusieve steden.

Tijdens een reeks van twaalf participatieve work-
shops onder begeleiding van lokale non-profitorgani-
saties verdiepten jongeren uit Antwerpen, Brussel en 
Charleroi zich in de thema’s gender, gendergelijkheid 
en veiligheid. Nadat zij het probleem van seksuele 
intimidatie in hun stad in kaart hadden gebracht, stel-
den zij een actieplan op.

Op 9 februari 2021 kwamen vijfhonderd jongeren uit 
België en Spanje met politieke vertegenwoordigers 
online samen om oplossingen te formuleren. Van de 
vijfentwintig aanbevelingen werden er via een stem-
ming vijf weerhouden.

De bekende choreografe Jenny Bonsenge bedacht 
met haar “Bystander Dance” vier populaire danspas-
sen die symbool staan voor wat omstanders kunnen 
doen als ze getuige zijn van seksuele intimidatie. En 
ze moedigt jongeren aan om in actie te komen in 
België en daarbuiten. Seksueel geweld is een univer-
seel probleem. 

Met de steun van onze creatieve partner Canon heb-
ben de jonge ambassadeurs uit Antwerpen, Brussel 

SDG 5, 11

Looptijd van het project 01/07/2019 - 31/12/2021

beslissen

“Safer Cities”: jongeren engageren zich voor de 
strijd tegen seksuele intimidatie!

en Charleroi hun eigen videocampagne gemaakt over 
kwesties als sensibiliseren van de omgeving, catcal-
ling, het ontbreken van toestemming en de onveilig-
heid die sommigen ervaren in de stad.  

In Antwerpen, Brussel en Charleroi sloten schepenen 
en kabinetsleden, journalisten, vertegenwoordigers 
van het openbaar vervoer en de politie zich bij de 
jongeren aan voor een “Safety Walk”. Een uitgelezen 
gelegenheid om met de verschillende verantwoorde-
lijken ervaringen, vragen en dagelijkse realiteiten uit 
te wisselen. 

In de zomer van 2021 presenteerden de jongeren hun 
rapport met beleidsaanbevelingen tijdens een offici-
ele bijeenkomst met de vertegenwoordigers van hun 
stad. Uit Antwerpen, Brussel en Charleroi kwamen er 
bemoedigende berichten dat de beleidsmakers ook 
echt rekening houden met onze aanbevelingen. Wij 
zullen erop toezien!

Met dank aan:
Uitvoerende partners: 

Donateurs : de Europese Unie, de Stad Brussel en 
Equal Brussels en onze trouwe donateurs
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Het recht op onderwijs voor meisjes bevorderen 
door internationale samenwerking

SDG 4

Directe begunstigden 6.000 

Looptijd van het project 2017 – 2021

Leren

De pandemie brengt de studies van miljoenen 
meisjes wereldwijd in gevaar. Om deze kwestie 
onder de aandacht van het publiek en de poli-
tiek te brengen, lanceerden Plan International 
België en onze geëngageerde jongeren in okto-
ber 2020 een campagne ter gelegenheid van 
Wereldmeisjesdag. 

Tijdens de slotceremonie namen de gloed-
nieuwe ministers van Buitenlandse Zaken en 
Ontwikkelingssamenwerking, mevrouw Wilmès en 
mevrouw Kitir, de petitie ondertekend door jongeren 
– met meer dan 6.000 steunbetuigingen per SMS – 
in ontvangst. Hiermee verbonden ze zich ertoe het 
recht op onderwijs van meisjes te verdedigen. Dit 
was de eerste officiële uitstap van de ministers in hun 
nieuwe rol.  

Ter gelegenheid van de voorstelling van de beleids-
nota van minister Kitir aan het Parlement hebben 
onze jongerenactivisten een open brief gepubliceerd. 
Deze kunt u lezen op onze website: 
https://www.planinternational.be/nl/blog/
jongerenactivisten-richten-zich-tot-beleidsma-
kers.

Het onderwijs voor meisjes heeft een plaats gekregen 
in het beleid van de minister, zoals blijkt uit de meest 
recente bilaterale akkoorden tussen België en Niger. 
Tegelijkertijd coördineerde Plan International België 
een bevraging om inzicht te krijgen in de gevolgen 
van de COVID-19-crisis op de onderwijssystemen in 
West-Afrika.

Ten slotte hadden de geëngageerde jongeren van 
Plan International en het Global Partnership for 
Education ter voorbereiding van de Wereldtop over 
onderwijs een gesprek met minister Kitir over de uit-
dagingen in het onderwijs. De minister heeft beloofd 
om de bijdrage van België te vergroten en bijzondere 
aandacht te besteden aan onderwijs voor meisjes.

https://www.planinternational.be/nl/blog/jongerenactivisten-richten-zich-tot-beleidsmakers
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Onze institutionele 
partners in België
De Partners voor Kinderrechtenscholen verenigen 
6 gespecialiseerde organisaties die leraren en scholen 
coachen om kinderrechten te integreren in de dage-
lijkse realiteit van de school en in het onderwijstraject. 
www.kinderrechtenschool.be

• Het Kinderrechtencommissariaat en haar 
Franstalige tegenhanger DGDE bewaken kinder-
rechten en verdedigen de belangen van kinderen en 
jongeren in Vlaanderen en in de Waals-Brusselse 
Federatie.  
dgde.cfwb.be 
kinderrechtencommissariaat.be 

• Djapo brengt verschillende organisaties samen. 
Gespecialiseerd in onderwijs en duurzame ontwik-
keling, moedigt Djapo leerkrachten uit kleuter, basis 
en secundair onderwijs aan om te werken rond 
duurzaam burgerschap. djapo.be 

• Echos Communication informeert, sensibiliseert en 
helpt bij het opzetten van experimentele en creatieve 
initiatieven rond ownership en empowerment. Echos 
is actief in België en in het buitenland. 
echoscommunication.org 

• Kiyo is kinderrechtenexpert in België en andere 
landen. In België moedigt deze organisatie jongeren 
en volwassenen aan om zich te engageren voor 
kinderrechten. kiyo-ngo.be 

• UNICEF België werkt wereldwijd om elk kind een 
waardig leven te geven met respect voor kinderrech-
ten. Ze dragen bij aan het opleiden van leerkrachten 
rond kinderrechten. unicef.be 

• VIA Don Bosco slaat de brug tussen Belgische en 
buitenlandse scholen en draagt op die manier bij tot 
een rechtvaardigere samenleving die past binnen de 
duurzame ontwikkelingsdoelstellingen. 
viadonbosco.org

Het Platform Kinderrechten in 
Ontwikkelingssamenwerking groepeert ngo’s en 
experten met als doel een breed maatschappelijk en 
politiek draagvlak te creëren voor de verdediging van 
kinderrechten in het het beleid rond ontwikkelingssa-
menwerking. plateformedroitsdelenfant.be

De NCRK (Nationale Commissie voor de Rechten van 
het Kind) groepeert 90 actoren rond kinderrechten. De 
commissie helpt bij het opstellen van Belgische rap-
porten ten aanzien van internationale instanties en bij 
het formuleren van algemene politieke aanbevelingen.. 
ncrk-cnde.be

KIRECO (kinderrechtencoalitie) is een netwerk van 
Nederlandstalige organisaties dat opkomt voor kinder-
rechten in België en elders in de wereld. 
kinderrechtencoalitie.be

La CODE is een netwerk van Franstalige verenigingen 
met als gemeenschappelijk doel acties opzetten voor 
het verdedigen en bekend maken van kinderrechten in 
België en elders in de wereld. lacode.be

La Plateforme Perspective 2030 groepeert acto-
ren die betrokken zijn bij het realiseren van de 17 
ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) van de VN. Plan 
International België ijvert ervoor dat ons land haar 
engagementen nakomt ten aanzien van SDG 4 (kwali-
teitsvol onderwijs) en SDG 5 (gendergelijkheid). 
cncd.be/+-pp2030-+

Consortium 12-12 bestaat uit 7 humanitaire internati-
onale organisaties. Ze werken samen om efficiënte en 
snelle noodhulp te kunnen organiseren wanneer zich 
natuurrampen of humanitaire crisissen voordoen. Op 
die precaire momenten organiseren ze ook de fondsen-
werving samen. 1212.be

Educaid.be brengt onderwijsinstanties samen rond 
ontwikkelingssamenwerking. De organisatie zorgt 
voor het uitwisselen van ervaringen tussen leden en 
ondersteunt de Belgische politiek rond deze materie. 
educaid.be

ARGO (Adviesraad voor Gender en Ontwikkeling) 
ijvert voor een betere integratie van genderkwesties 
in de Belgische ontwikkelingssamenwerking. In de 
raad zetelen de academische wereld, vrouwenraden, 
de ngo-wereld en het instituut voor gelijkheid tussen 
mannen en vrouwen. argo-ccgd.be

http://dgde.cfwb.be
http://kinderrechtencommissariaat.be
http://djapo.be
http://echoscommunication.org
http://kiyo-ngo.be
http://unicef.be
http://viadonbosco.org
http://plateformedroitsdelenfant.be
http://ncrk-cnde.be
http://kinderrechtencoalitie.be
http://lacode.be
http://cncd.be/+-pp2030-+
http://Educaid.be
http://educaid.be
http://argo-ccgd.be
https://kiyo-ngo.be/fr
https://www.unicef.be/fr
http://www.dgde.cfwb.be/
https://www.kinderrechtencommissariaat.be/
https://www.viadonbosco.org/fr
https://djapo.be/fr/
http://www.plateformedroitsdelenfant.be/acceuil/
https://www.echoscommunication.org/
https://ncrk-cnde.be/nl/?lang=nl
https://www.kinderrechtencoalitie.be/
http://lacode.be/
https://www.cncd.be/+-pp2030-+
https://www.1212.be/nl/
https://argo-ccgd.be/nl
https://www.educaid.be/nl
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(Ik zeg) STOP bevordert het aan de kaak stellen van 
kinderprostitutie en -pornografie in het buitenland, 
alsook van kinderhandel. Het collectief verenigt (semi-)
overheidsinstanties, de politie, de FOD Buitenlandse 
Zaken, ngo’s en privépartners. Ikzegstop.be

Mirabal sensibiliseert het brede publiek en doet een 
oproep aan de publieke opinie om te ageren. Dat 
doen ze elk jaar rond de datum van 25 november, de 
Internationale Dag voor de Uitbanning van Geweld op 
Vrouwen. mirabalbelgium.org

PARTNERS VAN HET ‘SAFER 
CITIES’-PROJECT 

Antwerpen:  
Kras Jeugdwerk organiseert vrijetijdsactiviteiten voor 
jongeren van 6 tot 25 jaar, specifiek in de meer kans-
arme wijken. Daar stoppen jongeren vaak vroegtijdig 
met school en is publieke ruimte en vrijetijdsbesteding 
schaars. krasjeugdwerk.be

Charleroi : 
Centre Ener’J biedt jongeren tussen 12 en 26 en hun 
omgeving gratis complete en onafhankelijke informatie 
over onderwerpen die hen aangaan. Daarnaast bieden 
ze educatieve activiteiten aan. enerj.be

MAC Charleroi (La Maison-Arc-en-Ciel) biedt onthaal, 
individuele psychosociale begeleiding en groeps- en 
buurtactiviteiten rond het beleven van hun geaardheid 
of genderidentiteit. maccharleroi.be

Tels Quels zet acties op rond thema’s als geaardheid 
en genderidentiteit. Ze begeleiden iedereen die direct 
of indirect met homoseksualiteit te maken heeft, of die 
zich zorgen maakt over geaardheid of genderidentiteit. 
telsquels.be

De Steden Antwerpen, Charerloi en Brussel.

We kregen ook de steun van Canon. Dankzij hun 
enthousiaste ambassadeurs werden de Champions of 
Change experts in fotografie en (participatieve) actie. 

We konden rekenen op de financiële steun van Canon, 
de Europese Unie, Equal Brussels en de Stad 
Brussel.

DE NGO-SECTOR
De NGO-Federatie en ACODEV zijn de beroeps-
federaties van ontwikkelings-ngo’s aan enerzijds 
Nederlandstalige en anderzijds Frans- en Duitstalige 
zijde. acodev.be & www.ngo-federatie.be

11.11.11 is de koepelorganisatie van de 
Nederlandstalige ngo’s. Plan International België is zelf 
geen lid maar we werken op regelmatige basis met 
11.11.11 samen. Sinds 2020 vertegenwoordigt Plan 
International België 11.11.11 in de adviesraad voor 
gender en ontwikkeling. www.11.be

CNCD - 11.11.11 11 brengt de stemmen samen van 90 
Belgische ngo’s. Hoewel we geen lid zijn, werken we 
ad hoc of in het kader van specifieke thema’s met hen 
samen. cncd.be

http://mirabalbelgium.org
http://krasjeugdwerk.be
http://enerj.be
http://maccharleroi.be
http://telsquels.be
http://acodev.be
http://www.ngo-federatie.be
http://cncd.be
https://www.krasjeugdwerk.be/
https://enerj.be/
http://maccharleroi.be/
https://telsquels.be/
https://www.acodev.be/
https://www.ngo-federatie.be/nl
https://mirabalbelgium.wordpress.com/
https://11.be/
https://www.cncd.be/
http://ikzegstop.be/
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Duurzaamheid: de kern van 
onze partnerschappen
Het afgelopen jaar is duurzaamheid in 
onze partnerschappen met bedrijven 
belangrijker dan ooit geworden. De 
coronacrisis heeft veel bedrijven 
ertoe aangezet hun inspanningen 
voor een duurzamere wereld te 
verdubbelen, zowel op sociaal 
als op milieuvlak. Dat blijkt uit onze 
nieuwe partnerschappen en uit 
het enthousiasme van Belgische 
bedrijven voor de SDG Challenge, onze 
informatiecampagne over de Duurzame 
Ontwikkelingsdoelen.

Ondanks de uitdagingen waarmee de privésector tijdens 
de gezondheidscrisis werd geconfronteerd, blijven 

onze partners erop vertrouwen dat we hen kunnen 
steunen in hun CSR-strategie. Het bewijs dat onze 
partnerschappen een stevige basis hebben met 
een gezamenlijke wens om een nog grotere impact 

te genereren voor kinderen en hun gemeenschappen. 
Wij zijn bijzonder blij dat wij nieuwe bedrijfspartners 
hebben mogen verwelkomen. Zij zijn vastbesloten 
om samen met ons bij te dragen aan de Duurzame 
Ontwikkelingsdoelstellingen en om hun ambities te 
verwezenlijken door onze projecten te steunen.

Jochem Roels, Director Corporate & Major Donors van 
Plan International België

Op weg naar 2030 met de SDG’s

Op 25 september 2020 was de vijfde verjaar-
dag van de goedkeuring van de Duurzame 
Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) door de Verenigde 
Naties. Plan International België daagde daarom 
de Belgische bedrijven uit met de SDG Challenge. 
Een initiatief georganiseerd met de steun van 
onze partners StoryMe, BDO België en The Shift.

Het doel? Zoveel mogelijk bedrijven en werknemers 
aanmoedigen om actie te ondernemen om de SDG’s 
tegen 2030 te verwezenlijken. Hoe? Door hen te 
informeren over de zeventien doelstellingen en hen 
te inspireren met concrete voorbeelden van partner-
schappen, zoals:

• De Win4Youth welzijnscampagne waarbij de 
Adecco Group elk uur dat hun werknemers, 
partners en klanten sporten, omzet in een gift om 
jonge Vietnamezen te helpen bij het vinden van 
hun eerste job.
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De SDG’s verwezenlijken is een grote 
uitdaging. Alle betrokken partijen in onze 
samenleving zullen hun steentje moeten 
bijdragen. Via partnerschappen kunnen 
mensen de krachten bundelen, risico’s en 

verantwoordelijkheden delen en oplossingen 
vinden die iedereen ten goede komen. Zij zijn 

de sleutel tot het welslagen van de SDG’s en de 
overgang naar een duurzamere samenleving.

Marie Delvaulx, Directrice van The Shift

• Canon EMEA’s ‘Young People Programme’, dat 
jonge activisten van Plan International opleidt om 
de kracht van fotografie te gebruiken om het pro-
bleem van seksuele intimidatie in steden in kaart 
te brengen en er campagne over te voeren.

• VELUX die een gratis voorraad lampen op zon-
ne-energie uitdeelt aan jongeren in delen van 
Afrika die geen toegang hebben tot elektriciteit 
en die door Plan International zijn opgeleid in 
ondernemerschap. Met de opbrengst van de ver-
koop van deze lampen kunnen ze hun eigen bedrijf 
financieren.

• Reynaers Aluminum die zorgt voor de integratie 
van de SDG’s binnen het bedrijf met superhelden 
of superheldinnen die duurzaamheid promoten bij 
het personeel.

• Verdelen van ecologisch verantwoorde notitie-
boekjes, geproduceerd door Bambook.

Kom meer te weten over de SDG Challenge op  
www.planinternational.be/nl/SDG-challenge

De partnerbedrijven bij onze klimaat acties
In veel landen lopen meisjes grotere risico’s door het 
mislukken van de oogsten als gevolg van de klimaat-
verandering. Plan International Belgium investeert in 
hun opleiding, zodat ze op school kunnen blijven. Zij 
leren er over de gevolgen van klimaatverandering. 

Onze partnerschappen zorgen er ook voor dat jon-
geren in staat zijn om zichzelf te beschermen en 
hun stem te laten horen bij het vinden van concrete 
oplossingen.

Aanhoudende 
voedseltekorten en meer 
geweld tegen meisjes.

Mislukte oogst zorgt
voor minder inkomsten 

voor families...

...waardoor meisjes 
niet meer naar 
school kunnen.

...en meer tiener-
zwangerschappen.

Toename in aantal 
kindhuwelijken...

Hoe klimaatverandering ongelijkheid voor meisjes vergroot
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Kinderen die naar school gaan, leren voor hun 
rechten op te komen en hebben de ambitie 

om zich verder te ontwikkelen. Deze 
generatie zal op haar beurt andere 
jongeren inspireren. Dat is wat ze elke 
dag doen. IMPACT nv in België en Plan 

International buiten onze landsgrenzen. Dit 
schept een zeer sterke band tussen onze twee 

organisaties.

Stijn Vandenberk, Trainer consultant en 
oprichter van IMPACT nv

Duurzame notitieboekjes  
van Bambook
Sinds 2021 werkt Plan International 
Belgium samen met Bambook om 
bedrijven te voorzien van duurzaam 
kantoormateriaal. Voor elk gekocht noti-
tieboekje doneert Bambook € 4 aan onze 
projecten om de impact van klimaatver-
andering op meisjes te verminderen. 
• Tien Bambook notitieboekjes = Een 

opleiding in leiderschap om een meisje 
het zelfvertrouwen te geven om NEE 
te zeggen tegen een kindhuwelijk.

• Honderd Bambook notitieboekjes 
= een jaar lang onderwijs voor acht 
meisjes.

Bestel notitieboekjes voor uw bedrijf op  
www.planinternational.be/nl/bambook

Een partnerschap met IMPACT
IMPACT nv werd opge-
richt door Mieke Casier 
en Stijn Vandenberk 
en is al lang sponsor 

van Plan International België. Tijdens hun opleidin-
gen, coaching, loopbaanbegeleiding en organisa-
tieontwikkeling kunnen mensen en organisaties zich 
ontwikkelen. Het bedrijf biedt ook persoonlijke bege-
leiding aan jongeren, zodat zij vol vertrouwen de vol-
gende stap in hun studie of loopbaan kunnen zetten. 
Ter gelegenheid van haar dertigste verjaardag koos 
IMPACT nv ervoor om een duurzame organisatie met 
een gelijkaardige missie te steunen. 

Het bedrijf besloot om samen met ons het oplei-
dingsmateriaal te financieren voor 400 jongeren tus-
sen 15 en 24 jaar in Tanzania. De jongeren krijgen een 
technische of beroepsopleiding of volgen een stage 
van 3 maanden om met vertrouwen de arbeidsmarkt 
te betreden. Er is ook kinderopvang, zodat jonge 
moeders aan de opleiding kunnen deelnemen.

Wil uw bedrijf ook onze 
werkgelegenheidsprojecten voor jongeren 
steunen? Neem een kijkje op   
www.planinternational.be/nl/bedrijven
voor meer informatie.

We willen duurzaamheid 
toegankelijk maken, zodat 

iedereen zijn gewoonten kan 
veranderen en tegelijkertijd 
een positieve impact kan 
hebben.

Brent Waterman, medeoprichter 
van Bambook
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Sport voor iedereen  
met Energy Lab

Energy Lab, de dochteronderneming van onze partner 
Golazo, daagde op 20 september 2020 sportfans uit 
met de virtuele race “Start 2 Run Day”. Deelnemers 
in België, Frankrijk, Duitsland en Nederland werden 
uitgenodigd om hun favoriete parcours van 5 km te 
lopen of te stappen. Voor elke inschrijving doneerde 
Energy Lab vijf euro aan onze projecten voor de 
empowerment van meisjes door sport. In totaal 
schreven 691 mensen zich in en werd 3.455 euro 
opgehaald.

1000 meisjes = 1000 maal dank

Dankzij de steun van 
diverse partners was 
onze sponsorcam-

pagne in 2020 een groot succes. We bereikten ons 
doel - nieuwe Plan Ouders vinden voor 1000 meisjes 

- aan het eind van dat jaar. Onze campagne kreeg in 
verschillende steden een grote zichtbaarheid. Dankzij 
het verlaagd tarief van Clear Channel konden we onze 
boodschap op grote schaal via hun billboard-netwerk 
verspreiden.

De Belgian Red Flames, die al lang onze sportam-
bassadeurs zijn, hebben ook dit jaar in grote mate 
bijgedragen aan het succes van onze campagne. 
Dit keer steunden ze onze actie met een speci-
aal ontworpen shirt.

Bedankt aan alle bedrijven die onze 
campagne hebben gesteund!

Om meer te weten:
www.linkedin.com/company/
plan-international-belgium

www.planinternational.be/nl/bedrijven

Contacteer ons op corporates@planinternational.be  
om een samenwerking op maat te bespreken. 

Hebben onze 
partnerbedrijven 
u geïnspireerd? 

Download gratis csr-tips

mailto:corporates@planinternational.be
https://www.planinternational.be/nl/mvo-brochure
https://www.linkedin.com/company/plan-international-belgium
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HET PLAN OUDERSCHAP 
Vorig jaar kreeg Plan International België de steun 
van 29.852 Plan Ouders die samen 30.703 Plan 
Kinderen sponsorden in Azië, Latijns-Amerika en 
Afrika. Sponsoring is een belangrijke bron van steun 
en zorgt ervoor dat we de programma’s in onze part-
nerlanden op lange termijn kunnen financieren. We 
volgen ook de ontwikkeling van een Plan Kind en de 
projecten in zijn of haar regio via een jaarlijks verslag, 
correspondentie en bezoeken ter plaatse. 

Informeren tijdens de gezondheidscrisis
Door de gezondheidsbeperkingen die COVID-19 met 
zich meebracht, moesten we de meeste van onze 
communicatie opschorten. Onze donateurs kregen in 
april 2021 een beknopt verslag toegestuurd om hen 
te informeren over onze activiteiten. Hierin stond de 
problematische situatie beschreven van kinderen en 
jongeren als gevolg van de gezondheidscrisis (slui-
ting van scholen, gebrek aan financiële middelen, 
voedsel, hygiënische producten) en de maatregelen 
die Plan International heeft genomen om dit te ver-
helpen (verdelen van radio’s voor afstandsonderwijs, 
van voedsel- en hygiëne pakketten, bescherming 
tegen huiselijk geweld).   

Ons steunen in tijden van crisis
Het hele jaar door hebben de medewerkers van Plan 
International hard gewerkt om ondanks de crisis het 
onderwijs en de bescherming van kinderen en jon-
geren te waarborgen. Zonder de voortdurende steun 
van onze donateurs zou dit niet mogelijk zijn.

Ondanks de financiële onzekerheden konden wij 
rekenen op onze trouwe Plan Ouders. En we hebben 
er zelfs nog 1.300 nieuwe bij gekregen tijdens onze 
fondsenwervingscampagne op het einde van het 
jaar. Samen zorgden zij ervoor dat Plan International 
België 10.773.000 euro kon inzamelen.
 
Onze Plan Ouders steunden ook onze projecten met 
eenmalige giften door de aankoop van Plan Cadeaus 
op het eind van het jaar en tijdens onze oproep tot 
giften in april 2021. Deze oproep heeft 35.000 euro 
opgebracht voor noodhulp door COVID-19. 
 

ANDERE PARTICULIERE GIFTEN
Plan International België kon ook rekenen op de 
steun van 5.493 projectsponsors en op de bijdrage 
van eenmalige donateurs voor een bedrag van bijna 
1.237.000 euro. Regelmatige en eenmalige giften 
steunen onze eigen programma’s uitgevoerd in België 
en partnerlanden (zie projecten Plan International 
België). 

Dank aan al onze donateurs voor hun 
vrijgevigheid en hun vertrouwen in onze 
organisatie in deze moeilijke tijd. 

De financiering  
van onze activiteiten

Ik voer in mijn dorp tegelijkertijd de strijd tegen 
COVID-19 en tegen kindhuwelijken. Ik moet mensen 
herinneren aan de gezondheidsmaatregelen. Maar 
ik herinner hen er ook aan dat ze de rechten van 
meisjes moeten respecteren en dat we door samen 
te vechten de situatie kunnen veranderen.

Aïssatou, Studente, Senegal 
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In alle transparantie
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 vergade-
ring. Ze wordt bovendien gecontroleerd door onze 
commissaris PricewaterhouseCoopers.

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) 
en publiceert haar rekeningen op het portaal van - de 
door de Belgische staat - erkende ngo’s: 
www.ngo-openboek.be 

Onze rekeningen 2020 – 2021 werden zonder enig 
voorbehoud goedgekeurd.

Financiële resultaten 

De inkomsten bedroegen € 21.424.067, wat een ver-
hoging betekent van € 2.929.515 ten opzichte van 
vorig fiscaal jaar. 

• € 15.772.314 of 74% van onze inkomsten, werd 
rechtstreeks gebruikt voor de promotie en ver-
wezenlijkingen van kinderrechten en gelijke kan-
sen voor meisjes, in België en in het buitenland. 

• € 14.631.539 ging naar programma’s van Plan 
International in 56 landen in Afrika, Azië en 
Latijns-Amerika; alsook naar programma’s 
onder rechtstreekse begeleiding van onze 
Belgische medewerkers in Benin, Bolivië, 
Burkina Faso, Ecuador, Mali, Niger, Oeganda, 
Peru, Rwanda, Senegal, Tanzania en Vietnam.

• € 1.140.775 was bestemd voor programma’s 
in België: sensibilisering, mondiale vorming en 
beleidsbeïnvloeding.

De kosten bedroegen €4.089.387 (19,5% van de 
totale inkomsten): 9,9% hiervan werd aangewend 
voor sensibiliserende en fondsenwervende activitei-
ten (opmaak jaarverslag, sensibiliserende campagne 
rondom seksuele intimidatie in publieke ruimtes, 
communicatie tussen Plan Ouders en Plan Kinderen, 
marketing- en fondsenwervingscampagnes, dienst-
verlening aan donateurs en schenkers en gerela-
teerde kosten) en 9,7% beheerskosten (huisvesting 
en bijhorende kosten, communicatie, informatica 

en technologie, afschrijvingen van investeringen en 
financiële kosten, salaris van ondersteunend per-
soneel). Plan International België heeft de reserves 
versterkt tot €2.562.366.

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 wet-
boek van inkomstenbelasting 1992.

Over Plan International België

Plan International België wordt conform de Belgische 
vzw-wetgeving bestuurd door een algemene verga-
dering en een raad van bestuur. Bij de samenstelling 
van de bestuursorganen streeft de organisatie een 
evenwicht na op basis van competenties, geografi-
sche spreiding, taal, gender en leeftijd. De bestuur-
ders zijn onafhankelijk en hun mandaat onbezoldigd.

Raad van bestuur en algemene vergadering

Raad van bestuur op 30 juni 2021
Voorzitter: Leen Gysen
Compliance Director: Matthieu Toussaint
Penningmeester: Olivier Lefebvre
Bestuurders: 
Aintzane de Aguirre, Sabine De Veilder, Mark De 
Smedt, Walter D’Hondt, Yousri Hamzaoui, Agnès 
Philippart, Marijke Synhaeve, Mirjam Van Belle, 
Steven Van Belleghem en Saskia Ravensloot. 

Algemene vergadering op 30 juni 2021
Mieke Casier (voorzitster), Brigitte Allart, Rajan 
Coelho,  Piet Cooreman, Kervyn da Silva Lucas, 
Annemie De Clerck, Jo De Geest, Peter De 
Wilde, Kelly Decock, Diane Delava, Robert Delval, 
Thomas Deryckere, Samira Essiaf, Franck Geers, 
Eric Hiernaux, Marie Hustinx, Inge Huygen, Peter 
Leclercq, Rodrique Platteau, Stefaan Smis, Richard 
Steppe, Annelies Van Bauwel, Rita Van de Velde, 
Laurent Vandorpe, 4 jongeren van de “Youth 
Advisory Panel” (Gin Dupont, Manon Quinet, Lina 
Despeghel, Samuel-Joe Munanga) alsook de leden 
van de raad van bestuur.

Personeel van Plan International België
 
Werkcapaciteit 
Plan International Belgium startte dit fiscaal jaar met 
49 medewerkers (of 44,77 voltijdse equivalenten 
(VTE) en eindigde het jaar met 52,10 VTE. Er startten 
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21 nieuwe medewerkers: 2 personen met een IBO-
contract (individuele beroepsopleiding) van 6 maan-
den, waarvan één verlengd werd met een contract van 
bepaalde duur, 4 nieuwe collega’s met een contract 
van bepaalde duur en 15 nieuwe medewerkers met 
een contract van onbepaalde duur. 10 medewerkers 
verlieten de organisatie. De hoofdredenen zijn: einde 
van contracten van bepaalde duur, de wens om een 
nieuwe stap in de professionele carrière te zetten. Uit 
informele gesprekken en formele “exit-gesprekken” 
blijkt dat de werksfeer, de collegialiteit en de profes-
sionaliteit van de organisatie als zeer positief worden 
ervaren en dit geen reden is om de organisatie te 
verlaten.

Lonen
De lonen van de medewerkers van Plan International 
België worden bepaald en op regelmatige basis her-
zien op basis van twee criteria: afstemming op de 
lonen van de ngo-sector in België en het prestatieni-
veau van de medewerkers.

Naast het brutosalaris genieten medewerkers van 
extralegale voordelen: maaltijdcheques, terugbeta-
ling van verplaatsingen met het openbaar vervoer, 
13e maand, hospitalisatie- en groepsverzekering. De 
lonen en voordelen van de leden van de nationale 
directie van Plan International België worden volgens 
een benchmark door de raad van bestuur vastgelegd. 
Die van de leden van het internationaal management 
team op de hoofdzetel in Woking (UK) zijn geba-
seerd op internationale normen. Deze worden jaar-
lijks gepubliceerd in het financieel rapport van Plan 
International.

Overheidssteun 

In de loop van het fiscaal jaar FY21 bedroegen de 
gebruikte subsidies door Plan International België € 
8.536.736 die bestaan uit bijdragen door de Federale 
Overheid (DGD), de Europese Unie (DG INTPA, DG 
ECHO, DG Justice), de Vlaamse Overheid, de VN 
(UNHCR, UNICEF), Enabel/VET Toolbox, l’Organi-
sation internationale de la Francophonie, Wallonie-
Bruxelles International,Federatie Wallonië-Brussel, 
AFD, la Coopération Suisse, de UEFA, Equal Brussels, 
Stad Brussel, Stad Mechelen, Stad Sint-Truiden en 
de gemeente Hove.Plan International Belgium rolt 
volop het vijfjarenprogramma uit dat sinds 2017 door 
de Belgische ontwikkelingssamenwerking gefinan-
cierd wordt, en dit in 5 landen (België, Benin, Bolivië, 
Niger en Vietnam). 

We blijven ook volledig betrokken bij de projecten in 
Ecuador, Peru, Rwanda, Senegal en Tanzania. Wat 
betreft de humanitaire projecten, waren onze partner-
landen voor het fiscaal jaar FY20 Burkina Faso, Mali, 
Niger, Oeganda en Rwanda. De projecten in deze 
landen stellen ons in staat om onze financierings-
bronnen en onze soorten interventies te diversifiëren.

Private fondsenwerving
 
Plan Ouders en Projectsponsors investeren  
in kinder- en meisjesrechten
Belgische Plan Ouders steunen 30.703 Plan Kinderen 
en hun leefomgeving in Afrika, Azië en Latijns-Amerika. 

Daarnaast investeren 5.493 Belgen maandelijks in 
de projecten van Plan International België via Project 
Sponsoring. Met hun niet aflatende steun werkt Plan 
International aan een goede gezondheid, onderwijs 
en bescherming voor duizenden kinderen en in het 
bijzonder meisjes, die het vaak extra moeilijk hebben. 

Meer details op onze website  
www.planinternational.be/nl/plan-ouders 
of via info@planinternational.be

Crowdfunding en een Plan Cadeau voor 
meisjesrechten
Het afgelopen jaar hebben 22 schenkers een 
crowdfundingactie opgestart en werden er 170 vir-
tuele cadeau’s gekocht om de projecten van Plan 
International te steunen. Samen brachten ze onge-
veer € 42.000 op.

Meer informatie op www.superplan.be
et 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 € 401.653 uit nalatenschappen. Een blijvende 
blijk van generositeit, die kinderen rechtstreeks ten 
goede komt. 

Meer informatie op onze website  
www.planinternational.be/testament 
of via info.testament@planinternational.be

Bedrijven staan achter meisjesrechten
Meer dan 1.000 bedrijven sponsoren Plan International 
België op maandelijkse basis en met diverse partners 
werden projecten op maat uitgewerkt zoals o.a. bij 
Canon, BDO Belgium, Golazo Sports en de Red 
Flames.

Meer informatie op onze website   
www.planinternational.be/nl/bedrijven 
of via corporates@planinternational.be

mailto:info@planinternational.be
http://www.superplan.be
mailto:info@planinternational.be
mailto:info.testament@planinternational.be
mailto:corporates@planinternational.be
https://www.superplan.be/nl
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Integriteit is een kernwaarde voor Plan International Belgium, die het werk en het gedrag 
van onze medewerkers, partners en vennoten dagelijks dicteert. Naast het door onze sector 
opgestelde Integriteitshandvest zijn onze integriteitsrichtsnoeren vastgelegd in het beleid 
van de Internationale Federatie van Plan International: Global Policy on Safeguarding Children 
and Young People, Global Policy on Anti-Fraud, Anti-Bribery and Corruption, Global Policy on 
Safety and Security, Global Policy on Whistleblowing, Global Code of Conduct, Global policy on 
Preventing Sexual Harassment, Exploitation and Abuse.

INTEGRITEIT

Onze organisatie heeft zich ertoe verbonden fraude 
en corruptie te voorkomen en te bestrijden, en pas-
sende maatregelen te nemen in geval van daden die 
door personeel, partners of medewerkers worden 
begaan. Wij tolereren ook geen enkele vorm van mis-
bruik, seksuele uitbuiting, geweld of intimidatie. Ons 
intern beleid en specifieke overeenkomsten met onze 
partners en medewerkers stellen ons in staat derge-
lijke handelingen te voorkomen en er doeltreffend op 
te reageren. 

De integriteit van onze organisatie hangt af van het 
gedrag van elk personeelslid, elke partner en elke 
medewerker. Van iedereen wordt verwacht dat hij of 
zij handelt in overeenstemming met onze beginselen, 
waarden en gedragscode. Regelmatige educatie van 
ons personeel en onze partners is een belangrijk 
aspect van ons werk. In het boekjaar 2021 hebben al 
onze personeelsleden deelgenomen aan een interac-
tieve opleiding over integriteitskwesties, onder leiding 
van een expert van diversity.be. Ons personeel moet 
nu ook een onlinecursus volgen, die toegankelijk is 
voor onze partners en partners, om een veiligheids-
certificaat te krijgen. Elk jaar moet het personeel een 
opfriscursus voor deze module afleggen. Vervolgens 
worden aan onze teams, partners en deelnemers aan 
de programma’s integriteitstrainingen gegeven die 
specifiek zijn voor de activiteiten van elke afdeling. 
Onze integriteitsfunctionarissen hebben ook een 
opleiding gekregen over voorrechten, vooroordelen 
en macht, om een cultuur van bescherming binnen 
onze organisatie te bevorderen.

In boekjaar 2021 werden het integriteitsbeleid en de 
mechanismen voor preventie, casemanagement en 
incidentenbestrijding van Plan International België 
door twee verschillende organisaties geëvalueerd in 
het kader van een organisatiebrede audit. Een interne 
audit door Global Assurance en een beoordeling 
vooraf door Ernst en Young voor accreditatie door de 
Europese Commissie (Bureau voor humanitaire hulp, 
DG ECHO) concludeerden dat onze organisatie een 
deugdelijk integriteitsbeleid heeft.  

Iedereen (ook externe personen) kan ook gemakkelijk 
een melding of klacht indienen via het e-mailadres: 
bno.Incident-Reporting@planinternational.be

In de loop van het boekjaar 2021 werden in het kader 
van onze activiteiten in België twee meldingen in ver-
band met kinderbescherming onder onze aandacht 
gebracht. Bij beide meldingen was Plan International 
België geen rechtstreeks betrokken partij. Beiden 
werden opgevolgd door de Safeguarding and Risk 
advisor en werden inmiddels afgesloten. Een eerste 
melding betrof een aanval op de integriteit via social 
media in een schoolcontext, een tweede melding 
betrof een mogelijke schending in het verleden bij 
een partnerorganisatie. In het laatste geval werd ver-
zekerd dat er geen verdere mogelijke risico’s bestaan 
voor kinderen en jongeren betrokken bij onze wer-
king. In het eerste geval bood onze Youth Coordinator 
bijkomende ondersteuning.
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68,3 %
8,3 %

10,7 %

5,3 %

7,3 %

1,7 %

41,8 %
39,9 %

4,4 % 12,2 %

Bijdragen van Plan Ouders
Structurele project- & programmabijdragen 
Eenmalige project- & programmabijdragen  
Subsidies  
Andere & financiële inkomsten

Inkomsten

Uitgaven 

(in euros) 30/06/2021 30/06/2020

ACTIVA

Immateriële en materiële vaste activa 131.091 187.141

Vorderingen en borgtochten in contanten 131.091 187.141

Totaal vaste activa 2.652.840 8.175.513

Overige vorderingen 500.000 600.000

Lange termijn deposito’s 8.154.404 3.924.973

Liquide middelen 1.858.722 91.814

Overlopende rekeningen 13.165.966 12.792.300

Totaal activa 13.297.057 12.979.441

PASSIVA

Bestemde fondsen 2.562.366 1.000.000

Voorzieningen voor risico’s en kosten 1.173.4686 497.086

Handelsschulden 611.575 524.455

Intercompany schulden 1.025.948 823.600

Schulden m.b.t. belastingen, Bezoldigingen en Sociale lasten 335.019 448.146

Toe te rekenen kosten 1.719.753 56.307

Over te dragen subsidies 5 868 928 9 629 847

Totaal passiva 12.979.441 13.718.288

OPBRENGSTEN

Bijdragen van Plan Ouders 8.964.519 9.151.174

Structurele project- & programmabijdragen 2.606.574 2.435.194

Eenmalige project- & programmabijdragen 945.501 830.539

Subsidies 8.536.736 5.655.084

Andere & financiële inkomsten 370 737 265 805

Totaal ontvangen bijdragen en inkomsten 21.424.067 18.337.796

UITGAVEN

Fondsenwerving en communicatie 2.297.215 1.828.347

Algemene werkings- en financiële kosten 1.792.172 1.785.291

Toewijzing aan reserves 1.562.366 0

Totaal uitgaven (non-programmawerking) 4.089.387 3.613.638

Programmawerking in België 1.140.775 1.054.637

Programmawerking internationaal 14.631.539 13.826.434

Totaal uitgaven (programmawerking en non-programmawerking) 21.424.067 18.494.796

Financiële cijfers

€ 21.424.067

€ 21.424.067

Programmawerking internationaal 
Programmawerking in België 
Fondsenwerving en communicatie  
Algemene werkings- en financiële kosten
Toewijzing aan reserves 



44

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

planinternational.be/nl 

@planfans

Plan International Belgium

@PlanBelgië

@PlanBelgium

info@planinternational.be

02 504 60 00

http://planinternational.be/fr
mailto:info@planinternational.be
http://www.planinternational.be/nl
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