Plan International België

Jaarverslag
2019-2020

Inhoudstabel

Voorwoord 3

Onze projecten in Azië 19

Wat doet Plan International België? 5

Laos: speelgroepen voor de meest kwetsbare kinderen 20

Onze doelstellingen 7

Vietnam: veerkrachtig dankzij onderwijs 21

Onze impact in een oogopslag 9

Vietnam: vrij zijn in de stad 21

Onze projecten in Afrika 10

Onze internationale partners 22

Mali: veilig, inclusief en kwaliteitsvol
onderwijs in noodsituaties 11

Verandering van mentaliteit: ook in België 24

Senegal: meisjes sporten zich een weg naar de top 12
Niger: meisjes bouwen aan hun toekomst 13

30 jaar kinderrechten! 25
‘Safer Cities for Girls’ 27

Niger: veilig op school 14

Onze structurele partners in België 28

Benin: taboe doorbreken 14

Onze bedrijfspartners, pioniers in
duurzaam ondernemen 30

Niger: een nieuw toekomstperspectief 14

AG Memorial Van Damme:
goud voor gelijke rechten voor meisjes 30

Benin: schooluitval vermijden 14
Benin: een veilige schoolomgeving 15

Belgische estafetteloopsters sprinten
voor meisjesrechten 31

Tanzania: op weg naar een inkomen 15
Rwanda: de veerkracht van vrouwelijke vluchtelingen 15
De Centraal-Afrikaanse Republiek:
gezinshereniging na de crisis 15

Een bijzondere ontmoeting voor de
Belgian Red Flames in Benin 32
Belgische artiesten tekenen samen tegen Corona 32

Onze projecten in Latijns-Amerika 16

Duurzaam ondernemen in al haar vormen 33

Ecuador: herstel na de aardbeving 17

In alle transparantie 34

Ecuador: een toekomst zonder geweld 18

Integriteit voorop 37

Bolivia: gendergelijkheid in actie 18

Financiële cijfers 39

Bolivia: de meest geïsoleerden bereiken 18

2

Teksten en foto’s: Plan International België, Philippe Beco
Vertaling: Linde Jacobs
Vormgeving: Liz Morrison
Coördinatie: May Vanhille
Verantwoordelijke uitgever: Heidy Rombouts, Plan International België vzw,
Galerie Ravenstein 3 B 5, 1000 Brussel

Voorwoord

Heidy Rombouts
Nationaal directeur van
Plan International België

Beste lezer,
Op 1 september 2020 tenmidden van de
Covid-19-pandemie, startte ik als nationaal directeur
van Plan International België.
In heel wat landen waar wij actief zijn, hebben de
strikte Covid-maatregelen geleid tot de sluiting
van scholen; onderwijs is nochtans een cruciale
hefboom voor kennis en emancipatie. De pandemie
berooft heel wat gezinnen ook van hun inkomen en
zorgt voor sombere vooruitzichten. Deze nieuwe
realiteit stelt meisjes en vrouwen nog meer bloot aan
geweld en verzwakt hun toekomst. Het sterkt mij in
de overtuiging dat onze projecten belangrijker zijn
dan ooit.
In dit jaarverslag lees je hoe Plan International België
over de hele wereld actief meisjesrechten verdedigt.
Hoe we dankzij jou strijden tegen de ongelijkheid en
onrechtvaardigheid waar ze dagelijks mee te maken
krijgen. Daarnaast bieden we ook onmiddellijke
noodhulp bij rampen.

Meisjes en jonge vrouwen vinden duurzame antwoorden op problemen die zich stellen op sociaal,
economisch, ecologisch en gezondheidsvlak. Zo
helpen onze programma’s mee de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) van de Verenigde
Naties te behalen.
Ook in eigen land strijden we tegen onrecht: we
klagen onveiligheid in steden aan en integreren
kinderrechten in de werking van scholen.
Tot slot wil ik nog een aantal mensen bedanken.
Beste vrijwilligers, medewerkers en partners: jullie
leveren formidabel werk! Aan alle Plan Ouders en
donateurs: in deze uitdagende tijden is jullie onwrikbare steun een baken. Jullie inzet en steun is een
bevestiging van ons gemeenschappelijk doel om te
werken aan een wereld waarin meisjes en jongens
zich vrij en met gelijke kansen kunnen ontwikkelen.
Bedankt!

We doorbreken de armoedespiraal voor meisjes,
jonge vrouwen en hun kinderen door hen de mogelijkheid te bieden om te leren en te ondernemen. Als
vrouwen er sociaal en financieel beter voor staan,
dan wordt hun hele gemeenschap daar beter van.
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Wat doet
plan International
België?

Plan International België is een kinderrechtenorganisatie die zich sinds 1983 inzet voor een
rechtvaardige en veilige wereld voor elk kind en elke jongere van 0 tot 24 jaar.

Het leven van 100 miljoen meisjes verbeteren

We sporen Plan Ouders en onze partners aan om 100 miljoen meisjes te steunen over de hele wereld,
zodat ze een opleiding kunnen volgen (leren), een leiderschapschapsrol opnemen (leiden), hun eigen
keuzes maken met betrekking tot hun leven en lichaam (beslissen) en zich kunnen ontwikkelen, vrij van
geweld (zich ontplooien). Het Plan Ouderschap creëert een persoonlijke band tussen Plan Ouder en Plan
Kind, en is een verrijking voor zowel de Plan Ouder als het Plan Kind. Daarnaast transformeren we met de
steun van onze publieke en private partners de hele gemeenschap waarin meisjes en jongens leven.

Voor structurele veranderingen

We werken, informeren, inspireren en motiveren om verandering op gang te brengen en te ondersteunen.
We mobiliseren, presenteren feiten en verdedigen waarden bij beleidsmakers en overheidsinstellingen om
meisjes en jongens dezelfde opportuniteiten en dezelfde kansen te geven in het leven.

Voor gendergelijkheid

Enkel als er ook 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
kinderen, jongeren en gemeenschappen de mogelijkheid om 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 contexten meestal het slachtoffer zijn
van geweld en discriminatie.

Via ons uitgebreide netwerk beïnvloeden we sociale normen en beleid op lokaal, nationaal en mondiaal niveau. We
vertrouwen op onze kennis en de ervaring van jongeren, en vooral meisjes.
We investeren in meisjes, hun gezinnen en hun gemeenschappen om de vicieuze cirkel van armoede en discriminatie te doorbreken. Zo werkt Plan International samen met haar achterban aan een betere toekomst, voor deze
generatie en de generaties daarna.
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Onze doelstellingen
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.

Leren

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.  

Leiden

Kinderen en jongeren – meisjes in het bijzonder – moeten betrokken worden bij beslissingen die voor hen belangrijk zijn op politiek
en sociaal vlak. Plan International leert hen dat ze rechten hebben en hoe ze die kunnen verdedigen.

beslissen

zich

ontplooien

OVERLEVEN

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.

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

jongens en hun leefomgeving aanzienlijk te veranderen, 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 verbonden zijn.

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

Actief in

75 LANDEN*

* Plan International is actief in
75 landen. Plan International
België zelf is werkzaam in
België, Benin, Bolivië, de CentraalAfrikaanse Republiek, Ecuador,
Laos, Mali, Niger, Rwanda, Senegal,
Vietnam en Tanzania.

Minstens

18 mln.€
inkomsten

18 mln.€
uitgaven

226.285

directe
begunstigden

30.198

Plan Kinderen

29.852
Plan Ouders

+65
partnerorganisaties
Plan International België | Jaarverslag 2019 - 2020
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Onze projecten
in afrika

10

Mali: veilig, inclusief en kwaliteitsvol onderwijs in
noodsituaties
SDG

3, 4, 5, 6, 10

Directe begunstigden

16.499

Looptijd van het project

01/04/2019 – 31/09/2021

Leren

OVERLEVEN

Sinds 2012 is Mali ondergedompeld in een diepe
crisis die vele kinderen blootstelt aan psychologisch, seksueel en/of gewapend geweld. In
zulke noodsituaties speelt onderwijs een grote
beschermende rol.
In de gemeenten Mopti en Bankass, in het centrum
van Mali, helpen we de toegang tot school te verzekeren voor kinderen die vroegtijdig school hebben
verlaten of die achterstand opliepen door de moeilijke
situatie. We trainen en begeleiden lokale leiders om
kinderen te identificeren die niet naar school gaan.
Verder ondersteunen we hen ook om de integratie
van ontheemde bevolkingsgroepen, waar veel van
deze kinderen vandaan komen, te vergemakkelijken.
Schoolcomités organiseren versnelde scholings- of
overbruggingsstrategieën die kinderen in staat stellen
de achterstand in te halen die ze hebben opgelopen
door het conflict. De comités krijgen een aanbod
aan vormingen in educatie en kinderbescherming,
preventie van geweld (met extra aandacht voor
gendergerelateerd geweld) en non-discriminatie. In
samenwerking met de schoolcomités hebben we veilige en toegankelijke schoollocaties geïdentificeerd in
gebouwen die ter beschikking werden gesteld door
de gemeenschappen. In deze gebouwen krijgen
meisjes en jongens aparte toiletten om het veiligheidsgevoel te verhogen en om het risico op intimidatie te voorkomen.

Wat hebben we gerealiseerd?

• Analyse van de noden en ondersteuning bij de
scholing van 900 kinderen.
• Opleiding van 30 facilitators en sensibilisering van
20 gemeenschapsleiders.
• Oprichting en capaciteitsopbouw van schoolcomités (60 vrijwilligers).
• Herinrichting en opening van 38 gemeenschapsruimtes voor noodgeval/uitwisseling/educatie.
• Opzetten van kinderbeschermingsmechanismen
in de gemeenschappen.

Een jaar geleden kon ik niet lezen of schrijven.
Maar dankzij het project van Plan International
kon ik bijles volgen in het centrum en vanaf
januari 2021 naar school gaan. Later wil ik
graag leerkracht worden om andere kleine
meisjes te helpen.
Aissata, 12 jaar, Mopti Regio

Met dank aan:

Lokale partners: R.A.R.E., Eveil en
Centre d’Animation Pédagogique
Donateurs: de Belgische
Ontwikkelingssamenwerking, delaware en onze
trouwe donateurs
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Senegal: meisjes sporten
zich een weg naar de top
SDG

3, 4, 5

Directe begunstigden

780

Looptijd van het project

01/11/2018 – 30/08/2021

Leiden

beslissen

Ondanks de inspanningen van de staat, houden
sociale en culturele praktijken in Senegal meisjes
nog te vaak in een ongelijke situatie. Wat blijkt?
Sport doet wonderen om hardnekkige stereotypen te doorbreken.
Samen met onze lokale partners stellen we de sociale normen die meisjes in een ondergeschikte rol
duwen in vraag. In de regio Thiès richtten we 20
voetbal- en atletiekclubs op met damesteams en
gemengde teams. Door te sporten dagen meisjes
de sociale en culturele normen behoorlijk uit. Ze ontwikkelen zelfvertrouwen en eisen hun plaats op bij
besluitvormingen binnen hun gemeenschap. Sport
stelt hen in staat om hun rechten te verdedigen en
gevoelige kwesties zoals gendergerelateerd geweld,
vroegtijdige huwelijken en tienerzwangerschappen
aan te pakken. Daarbovenop mobiliseren jongeren
hun gemeenschap door het oprichten van jeugdclubs
en het organiseren van ‘Champions of Change’workshops die genderstereotypen doorbreken.

Wat hebben we gerealiseerd?

• 20 voetbalclubs met 300 meisjes en 100 jongens
en 20 atletiekverenigingen met 120 meisjes en 40
jongens.
• 60 jongerenambassadeurs (40 meisjes en 20 jongens) opgeleid die meer dan 2500 volwassenen,
20 schoolcomités en 20 schoolhoofden sensibiliseren over de toepassing van de regels inzake
gendergelijkheid.
• Bijkomende steun aan onze partner Ladies’ Turn
(communicatie en belangenbehartiging).
• Installatie van 2 waterkranen in elke school van
ons project zodat kinderen hun handen kunnen
wassen en zich zo beter kunnen beschermen
tegen Covid-19.
• Opzetten van sensibilisatiecampagnes rond
Covid-19.
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Ik werk actief mee aan het sensibiliseren van
mijn leeftijdsgenoten over gendergelijkheid
en gendergerelateerd geweld. Thuis doe ik
hetzelfde met mijn zussen. Mijn familie steunt
me en noemt me nu ‘de jonge leidster’. Ik wil
graag meer verantwoordelijkheid opnemen op
school. Mijn grote droom is om een belangrijke
rol te spelen in justitie of sociale actie voor
de bescherming van mensen in kwetsbare
situaties.
Ndeye, student, lid van het voetbalteam en
‘Champion of Change’

Met dank aan:

Lokale partner: Ladies’ Turn
Donateurs: de Belgische
Ontwikkelingssamenwerking (via de Warmste Week),
Golazo, de AG Memorial Van Damme en onze
trouwe donateurs

Niger: meisjes bouwen aan hun toekomst
SDG

2, 3, 4, 5, 8

Directe begunstigden

24.037

Looptijd van het project

01/01/2017 – 31/12/2021

Leren

beslissen

Wanneer het voor een gezin te moeilijk wordt om
hun dochter naar school te sturen, zien ouders
een kindhuwelijk vaak als oplossing om hun
dochter relatieve veiligheid te garanderen. De
effecten van een kindhuwelijk op psychologisch,
sociaal-economisch en gezondheidsvlak zijn echter vernietigend. We doen er alles aan om jonge
meisjes en hun families andere opties te bieden.
We moedigen onderwijs voor meisjes aan door scholen veiliger en toegankelijker te maken. Dankzij onze
trainingen voor leerkrachten, worden scholen omgevormd tot plaatsen zonder geweld, waar er geluisterd
wordt en waar positieve discipline wordt gebruikt,
zonder toepassing van lijfstraffen.
Daarnaast maken we leerkrachten, ouders en
gemeenschappen bewust van het belang van onderwijs voor meisjes. Wij versterken de economische
situatie en het zelfvertrouwen van meisjes via vakopleidingen en helpen hen bij het oprichten van kleine
ondernemingen. Daarnaast bieden we ook toegang
tot spaar- en kredietgroepen en geven materiële
ondersteuning zoals naaimachines, tuinbouwapparaten, enz.

Wat hebben we gerealiseerd?

• 2000 meisjes volgen een beroepsopleiding die hen
meer zelfstandigheid en bescherming biedt. Hun
ouders verbinden zich ertoe om hun dochters niet
te laten trouwen voor het einde van de opleiding.
• 350 jongens tussen 15 en 25 jaar leren in de ‘clubs
voor toekomstige echtgenoten’ hoe belangrijk
onderwijs en meisjesrechten zijn. Zij delen deze
kennis met vrienden en leeftijdsgenoten.
• Oprichting van spaar- en kredietgroepen.
• Oprichting en training van 50 kinderbeschermingscomités. Zij spelen een belangrijke rol bij het voorkomen van kindhuwelijken en de bescherming van
kinderrechten.

Dankzij dit programma kon ik ontsnappen
aan een kindhuwelijk en spaarde ik genoeg
geld om een schaap te kopen. Later ga ik de
lammetjes verkopen, en met dat geld ga ik een
eigen onderneming opstarten.
Halimatou, 15 jaar, Tamtala

Met dank aan:

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

We betrekken de gemeenschappen via het oprichten
van vrijwilligerscomités. Wanneer een meisje uit het
dorp het risico loopt om vroegtijdig te trouwen, gaan
deze comités preventief de dialoog aan met haar
familie.
Plan International België | Jaarverslag 2019 - 2020
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zich

Leren

ontplooien

Leren

Niger: veilig op school

OVERLEVEN

Niger: een nieuw toekomstperspectief

SDG

3, 4, 5

SDG

4, 5, 8, 16

Directe begunstigden

432

Directe begunstigden

2400*

Looptijd van het project

01/10/2018 – 31/03/2021

Looptijd van het project

01/04/2019 – 31/03/2023

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 maatschappelijke
werkers bij de preventie van misbruik en het opvolgen ervan. Ook
zorgen we voor aparte toiletten voor meisjes en voor jongens.
Tenslotte bepleiten we de rechten van meisjes bij de lokale
overheden en verantwoordelijke ministeries.

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

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 van
ondernemerschap. Via de heropbouw van ruimtes voor sport
en cultuur dragen we ook bij aan het versterken van de sociale
cohesie.

Met dank aan:
Lokale partner: GAMA
Donateurs: de Belgische ontwikkelingssamenwerking, de stad
Gent en onze trouwe donateurs

*Dit zijn de verwachte resultaten. Het project bevindt zich nog in de opstartfase.

beslissen

Leren

Benin: taboe doorbreken

Benin: schooluitval vermijden

SDG

3, 5

SDG

4, 5

Directe begunstigden

606

Directe begunstigden

18.000*

Looptijd van het project

01/04/2020 – 31/12/2020

Looptijd van het project

01/12/2019 – 30/11/2023

In een maatschappij waar seksualiteit nog steeds taboe is,
blijft gezinsplanning een weinig besproken thema. Samen met
gezondheidscentra bieden we begeleiding bij gezinsplanning en
gezondheidszorg aan voor jonge moeders. 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.

Te weinig leerkrachten, genderongelijkheid, onzekerheid en
Covid-19 verklaren de leerachterstand en het vroegtijdig
schoolverlaten, vooral bij meisjes. Om de toegang tot school
te bevorderen en schooluitval te vermijden, ondersteunen we
leerlingen, gemeenschappen en leerkrachten d.m.v. van training
en bewustmaking, inclusief rond gendergelijkheid. We helpen
lokale organisaties om synergieën te ontwikkelen met actoren
binnen het onderwijs zodat alle leerlingen de nodige steun krijgen.
Deze organisaties behartigen de belangen van de onderwijssector
bij de overheid zodat het een nationale prioriteit blijft.

Met dank aan:

Partners: Aide et Action, DEDRAS, Plan International Bénin en
Plan International France
Donateurs: DDC en onze trouwe donateurs

Lokale partners: GRASID en SNA
Donateurs: UNFPA en onze trouwe donateurs

Met dank aan:

*Dit zijn de verwachte resultaten. Het project bevindt zich nog in de opstartfase.
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Leren

beslissen

Leiden

Benin: een veilige schoolomgeving

beslissen

zich

OVERLEVEN

ontplooien

Rwanda: de veerkracht van vrouwelijke
vluchtelingen

SDG

3, 4, 5

Directe begunstigden

5919

SDG

3, 5, 8

Looptijd van het project

01/01/2017 – 31/12/2021

Directe begunstigden

1463

Looptijd van het project

20/06/2018 – 19/12/2020

Wanneer school een veilige plek is, krijgen ook de meest
kwetsbare kinderen de kans om een opleiding te volgen. We
richten schoolraden op, bestaande uit kinderen en creëren 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 meisjes. Daarnaast zetten we
spaar- en kredietgroepen op waarmee jongeren hun opleiding
kunnen betalen. Het effect: een stevige daling van het aantal
vroegtijdige schoolverlaters en het aantal tienerzwangerschappen
in de regio Atacora, van 374 naar 136 in 3 jaar tijd.

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

In de vluchtelingenkampen van Gihembe en Nyabiheke zijn
meisjes het doelwit van tal van misbruiken. Een belangrijk
element om hun veerkracht en zelfvertrouwen te vergroten is
kennis, en specifiek 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 waar 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 jonge mannen worden
bondgenoten van vrouwen nadat we hen sensibiliseren over
gendergelijkheid en ‘positieve mannelijkheid’.

Met dank aan:
Lokale partner: YWCA
Donateurs: onze trouwe donateurs en Plan International Hong
Kong

OVERLEVEN

Leren

Tanzania: op weg naar een inkomen

De Centraal-Afrikaanse Republiek:
gezinshereniging na de crisis

SDG

4, 5, 8

Directe begunstigden

400*

SDG

2, 3

Looptijd van het project

01/11/2019 – 30/09/2021

Directe begunstigden

32.888

Looptijd van het project

09/07/2018 – 08/01/2020

Als je jong bent en ook nog eens een vrouw, is het in Tanzania
moeilijker om een job te vinden. In de regio Mwanza verbeteren
we de inzetbaarheid van 400 bijzonder kwetsbare jongeren. We
helpen hen hun weg te vinden op de arbeidsmarkt via technische
en vakopleidingen, alsook door het aanbieden van gecertificeerde
stages. De jongeren kunnen zich aansluiten bij spaar- en
kredietgroepen en worden opgeleid in financieel beheer. Zo helpen
we hen om de stap naar de echte arbeidsmarkt te zetten. Tenslotte
sensibiliseren we ook de leden van hun gemeenschappen over het
belang van gelijke toegang tot de arbeidsmarkt, in het bijzonder
voor jonge vrouwen.

In een context van extreme onzekerheid en gewapende conflicten,
verliezen kinderen vaak hun familie wanneer hun dorpen
worden aangevallen of wanneer ze moeten vluchten uit hun
woonplaats. We slaagden erin om 807 niet-begeleide kinderen
in pleeggezinnen op te vangen en te voorzien van de nodige
psychosociale, educatieve en financiële ondersteuning. Inmiddels
gaan maatschappelijk werkers en gemeenschappen met onze
steun verder met het identificeren van kinderen, het doorverwijzen
naar geschikte diensten en het opsporen van hun ouders. Intussen
hebben we 565 kinderen herenigd met hun families.

Met dank aan:

Met dank aan:

Lokale partners: AGH, SIDO en VETA
Donateurs: de Europese Unie, Enabel, VET Toolbox en onze trouwe
donateurs

Donateurs: de Belgische Ontwikkelingssamenwerking en onze
trouwe donateurs

Co-funded by the
European Union

*Dit zijn de verwachte resultaten. Het project bevindt zich nog in de opstartfase.
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Onze projecten
in Latijns-amerika

16

Ecuador: herstel na de aardbeving
SDG

3, 5, 8

Directe begunstigden

936

Looptijd van het project

01/02/2017 – 31/08/2020

zich

ontplooien

OVERLEVEN

Op 16 april 2016 werd de noordkust van Ecuador
getroffen door een aardbeving met een kracht
van 7,8 op de schaal van Richter. De provincies
Manabí en Esmeraldas werden het hardst geraakt.
Al snel kampten veel gezinnen met enorme uitdagingen op vlak van gezondheid, onderwijs en
kinderbescherming.
In eerste instantie boden we humanitaire noodhulp
aan om kinderen en hun gezinnen te voeden, te
huisvesten en te beschermen. Maar in de nasleep
van de ramp werden de reeds beperkte middelen
voor de preventie van gendergerelateerd geweld en
tienerzwangerschappen nog schaarser. Voor getroffen gezinnen is de terugkeer naar het dagelijks leven
enorm zwaar. Onze programma’s zijn daarom zowel
gericht op het beperken van het inkomstenverlies,
als op het heropstarten van het onderwijssysteem en
het bieden van psychosociale ondersteuning aan de
meest kwetsbare en emotioneel getroffen gezinnen.
In 8 gemeenschappen in het kanton Pedernales helpen we gezinnen om hun levensonderhoud te herstellen. We doen dat door vrouwelijk ondernemerschap
te steunen. Bovendien krijgen jonge gezinnen ook
ondersteuning via workshops over de ontwikkeling
van hun jongste kinderen. Ten slotte krijgen basisschoolleerkrachten vorming in seksuele voorlichting.
Deze kennis delen ze mee aan de kinderen zodat zij
hun rechten kennen.

Wat hebben we gerealiseerd?

• 170 volwassenen en 210 kinderen volgden workshops over positief ouderschap en educatieve
technieken.
• 192 basisschoolleerkrachten werden getraind over
het belang van seksuele voorlichting.
• 63 vrouwen sloten zich aan bij een
vrouwencoöperatie.
• Bijna 100 jonge moeders werden ondersteund
bij de oprichting van 3 bedrijven: allerlei diensten, verkoop van schoonmaakproducten en
garnalenpeeling.
• Verdeling van voedsel- en hygiënepakketten aan
mensen die het hardst getroffen werden door de
coronacrisis.

Hier leven we allemaal van de dagelijkse
visvangst. Covid-19 treft onze hele
gemeenschap omdat er geen kopers meer zijn
voor garnalen en de prijzen sterk dalen. Dank
aan Plan International voor al hun steun en voor
de voedselhulp die we hebben ontvangen.
Aracely, 31 jaar, La Playita de Coaque

Met dank aan:

Donateurs: Alle donateurs die dit project steunden
dankzij een bijdrage aan het noodhulpfonds van
Plan International België.
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beslissen

zich

ontplooien

Leren

Ecuador: een toekomst zonder geweld

beslissen

zich

ontplooien

Bolivia: de meest geïsoleerden bereiken

SDG

5, 16

SDG

2, 3, 4, 5, 8

Directe begunstigden

589

Directe begunstigden

15.956

Looptijd van het project

01/07/2018 – 31/12/2020

Looptijd van het project

01/01/2017 – 31/12/2021

We helpen jonge mensen hun dromen na te jagen, afzijdig
van de drugskartels en de criminaliteit in de sloppenwijken
van Guayaquil. Samen met lokale verenigingen richtten we 6
jongerenclubs op, waar 103 meisjes en 64 jongens hun plannen
voor de toekomst bespreken en buurtactiviteiten organiseren die
het dagelijkse leven van de bewoners verbeteren. Deze clubs
zijn dé plaatsen bij uitstek waar jongeren informatie sprokkelen
over gelijke kansen, geweld tegen vrouwen en andere sociale
kwesties. Ontmoetingsreizen brengen deze jonge Ecuadorianen en
Belgische jongeren samen om hun persoonlijke uitdagingen, hun
projecten en hun toekomstvisie te bespreken.

In de plattelandsgebieden bieden we een inclusieve, veilige en
kwaliteitsvolle schoolomgeving aan de kinderen tussen 0 en 8
jaar. Met de steun van gemeenten organiseren we kinderopvang,
workshops en huisbezoeken om zo jonge ouders te leren hoe
ze hun kinderen het allerbest kunnen ondersteunen in hun
ontwikkeling. Verder bieden we ambtenaren en leerkrachten
specifieke vormingen aan i.v.m. de cruciale vroege kinderjaren
en zetten we projecten op voor geweldpreventie in tijden van
lockdown. Op secundaire scholen bieden we ondersteuning bij het
opzetten van workshops voor vakopleidingen en stimuleren we
leerlingenparticipatie via schoolraden.

Met dank aan:

Met dank aan:

Lokale partner: JUCONI
Donateurs: YOUCA en onze trouwe donateurs

Lokale partners: PROMETA en FAUTAPO
Donateurs: de Belgische Ontwikkelingssamenwerking, Wan
Voyage en onze trouwe donateurs

Leiden

Bolivia: gendergelijkheid in actie
SDG

3, 5

Directe begunstigden

6147*

Looptijd van het project

01/06/2020 – 31/12/2021

Ecuador

Samen met het onderwijzend personeel en ouders legden we 40
sportvelden aan, gelegen naast secundaire scholen. We richtten
gemengde voetbalclubs op, gebaseerd op de principes van sociaal
voetbal: een culturele revolutie in vele opzichten. Gemengde
teams en vrouwenteams nemen de populaire sport in handen,
ontwikkelen een gevoel van samenhorigheid en zelfvertrouwen
en dagen de sociale normen uit. Deze clubs worden plekken waar
gendergelijkheid echt centraal staat en waar vrouwenrechten
en geweldpreventie bespreekbaar worden. De werking
van de voetbalclubs zit verweven met die van gloednieuwe
communicatie- en bewustmakingsgroepen die in de betrokken
scholen zijn opgezet.

Met dank aan:
Donateurs: de UEFA Foundation en onze trouwe donateurs
Erika en haar baby, Alison, ontvangen steun in de
ruimte voor kinderen van Plan International, in de
nasleep van de aardbeving in 2016.
*Dit zijn de verwachte resultaten. Het project bevindt zich nog in de opstartfase.
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Onze projecten
in azië
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Laos: speelgroepen voor de meest kwetsbare
kinderen
SDG

3, 4, 6

Directe begunstigden

200

Looptijd van het project

01/10/2016 – 15/11/2020

zich

Leren

ontplooien

De regering van Laos erkent het belang van kleuteronderwijs voor een succesvolle schoolloopbaan. Toch hebben nog niet alle kinderen toegang
tot het goed uitgebouwde onderwijssysteem.
Nog te vaak vallen kinderen van etnische minderheden uit de boot. Doordat ze op afgelegen
plekken wonen en andere talen spreken, zijn ze
onvoldoende voorbereid wanneer ze op de lagere
school starten en stoppen ze vaak vroegtijdig
met school. Plan International België pakt dit probleem aan door ruimtes te voorzien waar kinderen
uit deze gemeenschappen hun vaardigheden kunnen ontwikkelen.
In de afgelegen dorpen van de bergprovincie Bokeo
verwelkomen onze speelgroepen de allerjongste kinderen. Hier leren ze de Laotiaanse taal, maar ook het
alfabet en de cijfers om de overgang naar de lagere
school vlot te doen verlopen. De kinderen ontwikkelen er ook al spelend hun motorische, sociaal-emotionele en cognitieve vaardigheden. Speciaal opgeleide
lokale vrijwilligers staan in voor de begeleiding. We
vinden het ook belangrijk om een draagvlak te creëren voor dit initiatief, zodat het een blijvend en inspirerend voorbeeld kan zijn voor de lokale overheden.

Wat hebben we gerealiseerd?

• 10 speelgroepen werden opgericht in dorpen in de
bergachtige districten Paktha en Pha Oudom. 169
kinderen van 3 tot 5 jaar konden er terecht tijdens
het schooljaar 2019-2020. In samenwerking met
de gemeenschap werd elke speelgroep uitgerust
met een kleine speeltuin en een voorziening om de
handen te wassen.
• 20 lokale vrijwilligers (waaronder 16 vrouwen)
volgden een gespecialiseerde opleiding om deze
speelgroepen te begeleiden.
• 182 ouders kregen een opleiding om speelgoed te
maken en duurzame buitenspeeltoestellen te bouwen, waarbij het gebruik van lokaal beschikbare
materialen werd aangemoedigd.
• Beschermingsmateriaal tegen de verspreiding van
Covid-19 werd verdeeld in de afgelegen dorpen en
beschermingsmaatregelen werden aangeleerd.

Sinds onze dochter naar de speelgroep gaat,
heeft ze opmerkelijk veel nieuwe vaardigheden
ontwikkeld, zoals zingen en dansen, tekenen,
schrijven, tellen en spelletjes spelen. Soms
herhaalt ze thuis de verhalen die ze van haar
leerkracht hoorde.
Papa van een kind dat naar de speelgroep gaat

Met dank aan:

Donateurs: onze trouwe donateurs

20

Leren

zich

ontplooien

Leiden

Vietnam: veerkrachtig dankzij onderwijs

zich

ontplooien

Vietnam: vrij zijn in de stad

SDG

4, 5, 13

SDG

4, 5

Directe begunstigden

6747

Directe begunstigden

135.001

Looptijd van het project

01/01/2017 – 31/12/2021

Looptijd van het project

01/10/2018 – 31/12/2020

Kinderen van etnische minderheden in de provincies Lai Chau en
Kon Tum hebben nog steeds niet altijd toegang tot kwaliteitsvol
onderwijs. Wij zorgen ervoor dat 1090 kinderen van 0 tot 8 jaar
zich kunnen ontwikkelen via speel- en leesgroepen en op de
kleuterschool. Ook de ouders krijgen begeleiding zodat ze hun
jonge kinderen optimaal kunnen ondersteunen. Diezelfde regio’s
zijn bijzonder hard getroffen door de klimaatverandering. We
trainen daarom de leerkrachten en 405 leerlingen van 20 lagere
scholen met de ‘Safe Schools’-methode. Zo begrijpen ze beter
hoe ze met de veranderde omstandigheden kunnen omgaan en
creëren ze de juiste reflexen als er een natuurramp dreigt.

Om ervoor te zorgen dat meisjes zich veilig voelen op straat en
op het openbaar vervoer in de hoofdstad Hanoi, werd het project
‘Safer Cities for Girls’ opgestart. Groepen jonge meisjes brengen
onveilige zones van de stad in kaart en vragen de bevoegde
lokale autoriteiten om actie te ondernemen. We betrekken ook
buschauffeurs en leerkrachten van het middelbaar onderwijs
door hen een training te geven rond gendergerelateerd geweld.
Samen met onze jonge ‘Champions of Change’ ontwikkelen we
informatieve affiches en flyers voor pendelaars zodat ze weten
hoe gevallen van seksuele intimidatie te identificeren en op een
gepaste manier te reageren.

Met dank aan:

Met dank aan:

Lokale partners: Vietnam Women Union en Live & Learn
Donateurs: de Belgische Ontwikkelingssamenwerking en onze
trouwe donateurs

Lokale partner: Light
Donateurs: onze trouwe donateurs

Geef kinderen meer kansen,
plan jouw testament
Wist je dat je een deel van jouw testament kan nalaten aan
Plan International België? Door aan 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.

Wil je meer weten?
Contacteer Luc Schollaert: 02 504 60 38
of info.testament@planinternational.be
Je vindt ook meer informatie op: www.planinternational.be/nl/testamenten
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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 het onderwijs. Als
vertegenwoordiger van het Beninese 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
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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). dedras-benin.org
GRASID ondersteunt kwetsbare personen en gemeenschappen. GRASID is een partner in ons project voor
seksuele en reproductieve rechten dat geïmplementeerd werd met de steun van de UNFPA.
grasidong.org

BOLIVIA
FAUTAPO biedt jonge meisjes en jongens een opleiding in technische beroepen (landbouw, verwerking,
commerciële beroepen, ...). De organisatie speelt
een een belangrijke rol in de sociale en economische
versterking van het platteland. fundacionautapo.org
PROMETA is gespecialiseerd in milieubescherming en
de opleiding van jongeren. Ze zijn al enkele jaren onze
partner bij het begeleiden van jonge kinderen.
prometa.org.bo

ECUADOR

RWANDA

JUCONI werkt aan duurzame oplossingen voor kwetsbare kinderen en jongeren in Guayaquil. juconi.org.ec

YWCA helpt Rwandese meisjes om hun leiderschapsvaardigheden te ontwikkelen. Tienermeisjes kunnen
er terecht met vragen en problemen rond seksuele en
reproductieve gezondheid en rechten.
ywcaofrwanda.org

VIVIR promoot gezondheid in Ecuador. De organisatie
laat de individuen en gemeenschappen proactief
meewerken aan het promoten van gezondheid in hun
gemeenschap. www.avivir.org
RFD brengt zo’n 50 organisaties samen die betrokken zijn bij microkredieten en solidariteitsfondsen in
Ecuador. rfd.org.ec

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.
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
lidorganisaties. asoeptniger.com
CONIDE brengt kinderrechten- en kinderbeschermingsverenigingen en ngo’s samen om de bewustmaking, monitoring 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
verdragen 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 is verantwoordelijk voor het uitvoeren van het
overheidsbeleid rond gendergelijkheid, vrouwenrechten
en de bescherming van kinderrechten.

MALI
R.A.R.E. is een netwerk van actoren die alternatieve
onderwijstechnieken uitwerken om het tekort aan of de
sluiting van scholen te compenseren. R.A.R.E. bevordert onder meer interactief radio-onderwijs (IRE) en
andere technieken voor afstandsonderwijs.

SeNeGAL
Ladies’ Turn werkt via vrouwenvoetbal aan mentaliteitsverandering. Dit doet ze via communicatie,
belangenbehartiging, en training van mentoren en
coaches. ladiesturn.org
La Fédération Sénégalaise d’Athlétisme de
atletiekfederatie van Senegal, biedt technische
ondersteuning via kennisuitwisseling tussen haar leden,
het delen van ervaringen en het implementeren van een
kinderbeschermingsbeleid.

TANZANIA
AGH werkt samen met de gemeenschappen aan de
bewustmaking en erkenning van vrouwenrechten. Ook
zetten ze in op onderwijs, empowerment en bescherming van meisjes en vrouwen. amanigirlshome.or.tz
Sido is een overheidsinstelling die lokaal ondernemerschap promoot door diensten te verlenen, zoals
training, coaching en het opzetten van netwerken voor
jonge afgestudeerden. sido.go.tz
VETA 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 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 werkt aan duurzame ontwikkeling en gendergelijkheid. Ze stimuleert partnerschappen tussen scholen,
kinderen, leerkrachten, ouders, ngo’s, de media en de
overheid. www.livelearn.org
LIGHT geeft een stem aan groepen die uit de boot
vallen in de maatschappij. Ze ijvert voor hun veiligheid
en hun recht op een gezond leven. light.org.vn
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Verandering van mentaliteit:
ook in belgië
De noodzaak om te strijden voor kinderrechten en gendergelijkheid is er niet enkel in verre
landen. Ook in België is er nog ruimte voor verbetering.
Kinderrechten zijn universeel: ze gelden voor elk
kind, waar ook ter wereld. Ook in eigen land zijn
we daarom al jaren actief met tal van educatieve
projecten rond kinderrechten, die we zien als een
essentieel onderdeel van mondiaal en solidair
burgerschap.
De visie die we via het ‘School for Rights’-project
aan kinderen, leerkrachten en beleidsmakers willen

24

geven, valt kort samen te vatten: ik heb rechten
(ontwikkelen van emancipatie), jij hebt rechten
(ontwikkelen van empathie), wij kunnen samen de
rechten van anderen verdedigen (solidariteit).
Daarnaast hebben we ook in België het ‘Safer Cities
for Girls’-project lopen, alsook verschillende sensibilisatiecampagnes en beleidsbeïnvloeding.

30 jaar kinderrechten!
Op 20 november 2019 was het 30 jaar geleden dat de VN het Internationaal
Kinderrechtenverdrag goedkeurde. Die dag werd uitgeroepen tot Internationale Dag van de
Rechten van het Kind en is voor Plan International België een cruciale dag. Samen met onze
partners, vrijwilligers en donateurs hebben we deze verjaardag dan ook uitbundig gevierd met
verschillende evenementen en activiteiten.
De kinderrechtenprijs
Een jongerenjury van Plan International België met 20
Belgische jongeren van 12 tot 17 jaar kende de kinderrechtenprijs van 2019 toe aan La Maison Source.
Deze vereniging uit Bastogne ondersteunt jonge
kansarme ouders bij hun dagelijkse activiteiten, zodat
ze steviger in de schoenen staan en hun kinderen de
nodige ondersteuning kunnen bieden. Het prijzengeld
van € 10.000 werd geschonken door onze partner
BDO Belgium.

De halve finale vond plaats in het Parlement van de
Federatie Wallonië-Brussel, in aanwezigheid van
minister-president Rudy Demotte. De prijsuitreiking
zelf gebeurde in het Federale Parlement, met parlementsleden Zakia Khattabi en Sofie Rohonyi, als
ambassadeurs van de kinderrechtenprijs. We bedanken de Délégué Général aux Droits de l’Enfant en het
Vlaams Kinderrechtencommissariaat, net als BDO
Belgium en het parlement van de Franse gemeenschap voor de steun.

Vroeger had ik de indruk dat volwassenen de
rechten van kinderen vertegenwoordigden. Ik
vond het interessant dat onze stem gehoord
werd en dat we invloed hadden.
Perrine, jurylid kinderrechtenprijs
(2de middelbaar)

Plan International België | Jaarverslag 2019 - 2020

25

Kinderen kruipen in hun schulp omdat ze niet
genoeg gehoord worden door de maatschappij
en onder steeds hogere druk staan. We wilden
dit helpen veranderen door als academie
alvast een veilige omgeving te vormen voor
ontwikkeling. Een plek waar het vertrouwen,
zelfbeeld en respect voor zichzelf en anderen
aangemoedigd worden

Minister op bezoek in Moeskroen
De Raymond Devosschool in Moeskroen verwelkomde de minister van Onderwijs van de Franse
Gemeenschap Caroline Désir. Ze kwam kijken hoe de
school kinderrechten in haar dagelijkse werking verweefde. In 2013 behaalde deze school na een intens
traject van 2 jaar met Plan International België het
label ‘Kinderrechtenschool’.

Lin Van Mierlo, algemeen directeur van de
Kunstacademie van Merksem

Uitreiking van het ‘Kinderrechtenschool’-label
In 2017 startte de Kunstacademie van Merksem met
haar 6 filialen enthousiast aan het traject om het
label ‘Kinderrechtenschool’ te behalen. Gedurende
3 schooljaren begeleidden de coaches van Plan
International België het team van 137 leerkrachten. De academie ondernam in die periode tal van
acties om kinderrechten te promoten. Zo was er
de installatie van een ‘kinderrechtenboot’ in de hal,
waar kinderen inspraak krijgen en voorstellen kunnen doen over wat ze voor de academie en zichzelf
willen. Er zijn nu regelmatig uitwisselingen tussen
leerkrachten en kinderen om samen beslissingen te
nemen en ook de klasafspraken werden samen met
de leerlingen geschreven. Er hangen ideeënbussen
en 1252 kinderen kregen les over kinderrechten. In
2019 rondden ze het traject af en kreeg de Academie
Merksem als eerste academie in België het kostbare
label ‘Kinderrechtenschool’.
Het programma ‘Kinderrechtenschool’ / ‘School for
Rights’ is mogelijk dankzij de steun van de Belgische
Ontwikkelingssamenwerking.

26

Kinderrechtenfestival in Leuven
Stad Leuven organiseerde een kinderrechtenfestival
op een wel heel bijzondere locatie: in het stadhuis.
Dit deed ze samen met een aantal organisaties die
werken rond kinderrechten en gendergelijkheid. Het
was de perfecte gelegenheid om groot en klein te
sensibiliseren op een speelse manier. Zo’n 400 kinderen, ouders en leerkrachten speelden er het spel
’Scoor voor Plan’, en ontdekten zo de obstakels die
meisjes in hun dagelijks leven moeten overwinnen.
Deelnemers konden er ook meer informatie krijgen
over kinderrechten en gelijke rechten tussen meisjes
en jongens.

Internationaal congres
KU Leuven, Universiteit Gent en Universiteit
Antwerpen organiseerden een internationaal congres
rond het Kinderrechtenverdrag. De verschuiving van
het concept van bescherming naar die van ‘empowerment’ van jongeren werd er besproken. De jongerenactivisten van Plan International, Rimsha (België),
Yousri (België) en Jeidy (Ecuador), presenteerden er
hun visie en ervaringen rond inspraak van jongeren
voor een publiek van 50 academici.

‘Safer Cities for Girls’
SDG

5, 11

Directe begunstigden

56

Looptijd van het project

01/07/2019 - 31/12/2021

Leiden

zich

ontplooien

In juli 2019 gaven we officieel het startschot voor
het ‘Safer Cities for Girls’-project in België en
Spanje. Op 11 oktober 2019 lanceerden we in beide
landen, verspreid over 6 steden, ons digitaal platform ‘Safer Cities’. Meisjes en vrouwen kunnen er
melden waar ze zich wel of niet veilig voelen in de
stad. Ze kunnen op het platform ook aanbevelingen doen voor verbetering. Sinds de opstart, zijn
al meer dan 2000 meldingen binnengekomen. Met
deze informatie trekken we naar beleidsmakers
om concrete acties te eisen die steden veiliger
maken voor meisjes.
56 jongerenactivisten waren betrokken bij dit project.
We hebben meer dan 165.000 mensen bereikt met
onze boodschap en onze video’s werden door meer
dan 56.000 jongeren bekeken. Het digitaal platform
kon ook rekenen op de steun van de online promocampagne ‘Reclaim the City’, die in 3 steden liep,
waaronder Brussel.

Ik word heel vaak verbaal aangevallen op
straat. Mannen hangen rond en geven dan
commentaar wanneer ik voorbijwandel, of ze
staren mij aan op een agressieve of seksuele
manier. Daardoor voel ik me ongemakkelijk en
soms bang.
Anonieme getuigenis, vrouw, 26 jaar, Antwerpen

Dit project was mogelijk dankzij de steun van Canon
België, Canon EMEA, equal.brussels, stad Brussel,
de Europese Commissie en onze trouwe donateurs.

www.planinternational.be/safercities
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Onze structurele
partners in belgië
De Partners voor Kinderrechtenscholen verenigen
gespecialiseerde organisaties die leerkrachten en
scholen coachen om kinderrechten te integreren in de
dagelijkse realiteit van de school en in het onderwijstraject. www.kinderrechtenschool.be
• Het kinderrechtencommissariaat en haar
Franstalige tegenhanger DGDE bewaken kinderrechten en verdedigen de belangen van kinderen en
jongeren in Vlaanderen en in de Waals-Brusselse
Federatie.
kinderrechtencommissariaat.be
dgde.cfwb.be
• Djapo brengt verschillende organisaties samen.
Gespecialiseerd in onderwijs en duurzame ontwikkeling, moedigt Djapo leerkrachten uit kleuter-,
lager 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/nl
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• 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 kinderrechten. 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 ontwikkelingssamenwerkingsbeleid. 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
rapporten 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 kinderrechten 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 actoren 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 (kwaliteitsvol onderwijs) en SDG 5 (gendergelijkheid).
cncd.be/+-pp2030-+
Consortium 12-12 bestaat uit 7 humanitaire internationale 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 fondsenwerving samen. 1212.be
Educaid.be 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

PARTNERS VAN HET ‘SAFER CITIES
FOR GIRLS’-PROJECT
Antwerpen:
Kras Jeugdwerk organiseert vrijetijdsactiviteiten voor
jongeren van 6 tot 25 jaar, specifiek in de meer kansarme 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 jaar 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 NGO-SECTOR
De NGO-Federatie en ACODEV zijn de beroepsfederaties 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 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

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
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Onze bedrijfspartners,
pioniers in duurzaam
ondernemen
Bij Plan International België zijn we trots op de samenwerkingen met bedrijven die onze
waarden delen. Om dit te garanderen, wordt elk partnerschap voorafgegaan door een
duurzaamheidsanalyse.
Voor de grootschalige partnerschappen werken
we hiervoor samen met Forum Ethibel, dat maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) actief
bevordert.
Forum Ethibel voert voor elke potentiële bedrijfspartner een diepgaande duurzaamheidsanalyse uit
zodat we een constructieve dialoog aangaan met
elke mogelijke partner. Samen met het bedrijf stellen we een actieplan op waardoor het bedrijf de
tools heeft om bij te dragen aan de Duurzame
Ontwikkelingsdoelstellingen en zo te bouwen aan
een rechtvaardigere wereld.

Ook in 2019-2020 verwelkomden we vele
nieuwe partners en innovatieve initiatieven.
Ik ben bijzonder verheugd dat onze
bedrijfspartners ons ook in tijden van Covid19 blijven ondersteunen. Hun loyale steun
toont aan dat ze vertrouwen hebben in de
positieve impact van onze samenwerking op
kinderen en hun leefomgeving. Het bewijst ook
dat we duurzame partnerschappen hebben
opgebouwd op basis van gedeelde waarden.
We zijn hen daar enorm dankbaar voor.
Jochem Roels, Director Corporate and Major
Donors bij Plan International België.

In cijfers
• Meer dan 1000 bedrijfspartners
• € 842.977 ingezameld in 2019-2020 via
donaties, pro bono advies en materiaal van
bedrijven
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AG Memorial Van Damme:
goud voor gelijke rechten
voor meisjes

Cédric Van Branteghem,
directeur van de AG
Memorial Van Damme en
ex-atleet, blikt terug op deze
bijzondere dag:
“Op 6 september 2019 nam Plan International
België voor het eerst deel aan het internationale
atletiekevent AG Memorial Van Damme.
Meisjesrechten stonden letterlijk in de spotlights in
het Koning Boudewijnstadion. Het sportevenement
ondersteunt het sportproject van Plan International
België in Senegal dat meisjes via sport sterker maakt.
Met de opbrengst van de symbolische 100m Equal
Rights Run en de verkoop van vip tickets kan Plan
International België atletiektrainingen toevoegen
naast de bestaande voetbalactiviteiten (lees er meer
over op pagina 12).
Plan International België kreeg een enorme zichtbaarheid tijdens het event via een promovideo op
groot scherm en het logo op de LED-panelen in het
stadion.
Deze samenwerking is ‘big’ voor ons. We willen een
statement maken als sportevenement. Plan International staat wereldwijd voor gelijke rechten van meisjes. Wij als Memorial zijn daar ook een voorvechter
van. Zo hanteren we al jaren gelijk prijzengeld voor
mannen en vrouwen. Sport kan de wereld veranderen en sport geeft meisjes zelfvertrouwen.

Bij StoryMe vinden we gelijkheid tussen mannen en vrouwen
een evidentie. Dankzij de campagnes van Plan International
België weten we dat dit voor veel meisjes wereldwijd
allesbehalve vanzelfsprekend is. Door deel te nemen aan
de Equal Rights Run strijden we actief mee tegen deze
ongelijkheid!
Christine Van Nuffel, Project Manager bij StoryMe

Belgische estafetteloopsters
sprinten voor meisjesrechten
De Memorial biedt bedrijven de kans om medewerkers te laten deelnemen aan de Equal Rights Run.
Deze symbolische 100m-loop gebeurt vlak voor de
start van het officiële programma.
9 bedrijven namen het tegen elkaar op en toonden
zo hun engagement voor meisjesrechten aan een
publiek van enkele duizenden toeschouwers in het
Koning Boudewijnstadion én de kijkers thuis: Golazo,
Energy Lab, The Adecco Group, StoryMe, Kyocera,
SBS Skill BuilderS, Superkraft, Cargill, en de winnaar
van deze eerste editie: yondr.

In 2019 trokken de 2 nieuwe sport ambassadrices
van Plan International België, de Belgische 4x400m
estafetteloopsters Camille Laus en Hanne Claes,
het ‘equal rights’-teken strijdvaardig met blauwe
verf over hun wang. Zo voegen deze 2 atletes zich
bij de Belgian Red Flames, ons nationaal voetbalelftal, en versterken ze ‘girls empowerment’ door
sport in onze projecten te ondersteunen.
Hanne en Camille deelden handtekeningen uit in de
fanzone tijdens de AG Memorial Van Damme. Ze zijn
beiden Plan Ouder van een meisje uit Senegal en zetten er mee het sportproject in de kijker. Je leest alles
over dit project op pagina 12. We zijn fier om deze
2 sterke dames als ambassadrices te verwelkomen.

Ik heb me geëngageerd om de lopers persoonlijk
klaar te stomen voor deze unieke wedstrijd. Ze
kregen een professionele start-stop cursus in het
Koning Boudewijnstadion, enkele dagen voor de
Memorial.”

Bedankt aan alle bedrijven voor deze
succesvolle editie! Deelnemen met uw
bedrijf aan de editie 2021? Contacteer ons
via corporates@planinternational.be

In cijfers
• 300 fans van meisjesrechten in de speciale
fan zone van Plan International België
• € 22.000 ingezameld met de Equal Rights
Run voor het sportproject in Senegal
• 9 bedrijven namen deel aan de 100m Equal
Rights Run
• 80 vip tickets verkocht voor ons
sportproject in Senegal

Als sport ambassadrice van Plan International
België hoop ik meisjes wereldwijd te inspireren
om te gaan sporten.
Hanne Claes, 4x400m estafetteloopster
en Plan Ouder
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Een bijzondere ontmoeting
voor de Belgian Red Flames
in Benin
Van 22 tot 30 december 2019 bezochten Julie
Biesmans en Janice Cayman, speelster bij de Belgian
Red Flames en Plan Ouder, het sportproject in Benin
dat ze sinds 2016 met hun team ondersteunen. Dit
sportproject overtuigde UEFA om verder projecten
op te zetten met Plan International voor meisjes in
Bolivia. Een week lang ontmoetten Julie en Janice de
deelneemsters en hun familie. Ze zagen met eigen
ogen de impact van het project en sport op het leven
van deze jonge meisjes. Op pagina 15 lees je meer
over het project. Deze reis werd georganiseerd met
de steun van de Koninklijke Belgische Voetbalbond
(RBFA), Canon België, Studio Mone en Brussels
Airlines. DPG Media bracht een volledig verslag van
de reis in onder meer VTM-nieuws en Het Laatste
Nieuws.

Bij mijn ontmoeting met een van de meisjes,
vertelde ze mij dat ze zich beter in haar vel
voelt, dat ze meer zelfvertrouwen heeft en dat
ze nu durft te spreken voor een grote groep.
Het is geweldig om te zien dat sport zoveel kan
teweegbrengen in iemands leven.
Julie Biesmans, speelster bij de
Belgian Red Flames

Belgische artiesten tekenen samen tegen Corona

In 2020 ging de wereld de strijd aan tegen de verdere verspreiding van het coronavirus. Een virus dat
ook grote gevolgen had voor onze projecten in onze
partnerlanden. Heel snel moesten onze lokale teams
zich aanpassen aan deze nieuwe realiteit en acties
ondernemen om kinderen en hun gemeenschappen
te beschermen. Ook in België wilden we meehelpen
via het te koop aanbieden van mondmaskers en zo
tegelijk geld in te zamelen voor onze projecten.
Het initiatief kreeg onmiddellijk de steun van 4
Belgische topillustratoren. Zij tekenden gratis een
exclusieve illustratie, waardoor de maskers een echt
hebbeding werden: Philippe Geluck, Eva Mouton,
helen b en Chrostin.
“Ik reisde mee met Plan International België naar
Zambia (2015) en Niger (2016) om meisjes te bezoeken die door Plan International de kans kregen om
zich te ontplooien. Ik zag hoe ze medisch verzorgd
werden, opgevolgd, gesteund werden om hun
school af te maken… En een toekomst kregen. De
organisatie en hun werking ligt me sindsdien nauw
aan het hart.” Eva Mouton, illustratrice
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De verkoop van onze mondmaskers, geproduceerd
door het Belgische bedrijf Flyer.be, beschermde
mensen in België, maar ook kinderen en gemeenschappen in ontwikkelingslanden. Per verkocht
masker werd de winst gedoneerd aan de acties van
Plan International tegen Covid-19 in Afrika, Azië en
Latijns-Amerika.

Wil je ook Plan International
steunen door deze exclusieve
mondmaskers te kopen? Bestel ze via
www.planinternational.be/nl/
mondmaskers

In cijfers
Op 30 juni 2020 stond de teller op € 45.000.
De maskers waren niet alleen populair bij
individuen, maar ook bij bedrijven zoals Care,
Stoopen en Meeus, Voka,... om hun personeel
te beschermen en tegelijk het goede doel te
steunen. Bedankt!

Duurzaam ondernemen in al haar vormen
Elk bedrijf kiest zelf de manier die het beste past om Plan International België te ondersteunen.
Hieronder 6 samenwerkingsvormen in de kijker.

Plan Ouderschap

Ook bedrijven, groot of klein, kunnen een Plan
Kind steunen vanaf € 30 per maand.
Door deze unieke band steunen Plan Ouders
onze projecten in de regio van hun Plan Kind.

Projectsponsoring

Bedrijven steunen een specifiek project rond
een thema binnen hun veld van expertise en
interesse.

MEDEWERKERS ENGAGEREN

Bedrijven steunen onze organisatie door hun
medewerkers te betrekken via crowdfunding
initiatieven en teambuilding activiteiten zoals
bv. een deelname aan de Urban Trails.

Cause-related marketing

Bedrijven koppelen de verkoop van een product
aan een extra gift voor Plan International
België (bv. per verkocht product gaat 5% naar
een project van Plan International).

pro bono

Bedrijven schenken gratis hun tijd en expertise,
zoals bv. juridisch of HR advies.

Logistieke steun

Gratis materiaal voor events of op kantoor
of het uitlenen van specifieke materialen die
anders voor Plan International financieel niet
haalbaar zijn (bv. VR camera, …).

Na hun deelname aan de Equal Rights Run tijdens de AG
Memorial Van Damme koos het HR-adviesbureau SBS
Skill BuilderS ervoor om onze ‘1000 girls’- campagne
te ondersteunen. Ze werden Plan Ouder van 2 meisjes in
Tanzania: Neema (8 jaar oud) en Falhati (3 jaar oud). Daarnaast geeft het bedrijf
ook pro bono HR-trainingen aan onze medewerkers. Bedankt ook aan de meer dan
1000 bedrijven die Plan Ouder zijn!
Het digitale transformatieadviesbureau delaware is
aanwezig op vele jobbeurzen om talenten te rekruteren.
In plaats van niet-duurzame gadgets weg te geven op hun stand, werkte delaware
een innovatief en ondersteunend concept uit om standbezoekers warm te
maken. Via de WeCare app konden studenten € 3 toewijzen aan een goed doel of
vereniging, waaronder Plan International België. De donaties investeerden we in
ons onderwijsproject in Mali. Op pagina 11 lees je alles over dit project.

Sinds 2013 sluiten heel wat verschillende bedrijven
zich aan bij ons Run Team tijdens de Urban Trails,
georganiseerd door onze partner Golazo. De perfecte gelegenheid voor
ondernemingen om deel te nemen aan een sportief teambuildingevent dat
tegelijkertijd een goed doel steunt.
Voor elk nieuw abonnement in het weekend van 19
en 20 oktober 2019 doneerde de online webshop
Kazidomi € 10 aan onze projecten voor onderwijs voor
meisjes in Niger.
Sinds april 2020 deelt de communicatie- en
marketingbureau Tinkendoe gratis zijn expertise in het
opzetten van doelgerichte campagnes met onze teams.
Staples verhuisde en schonk ons diverse
kantoormaterialen om ons kantoor in Brussel te
verfraaien en te professionaliseren. Deze uitgespaarde kosten konden we
inzetten voor onze projecten.

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

Geïnspireerd
door deze
voorbeelden?

Meer inspiratie:
https://www.linkedin.com/company/
plan-international-belgium
www.planinternational.be/nl/bedrijven
Download gratis csr-tips
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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 vergadering. Ze wordt bovendien gecontroleerd door onze
commissaris PricewaterhouseCoopers.
Daarnaast voeren zowel de Federale
Overheidsdienst Financiën als de DirectieGeneraal
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
Ook in 2019-2020 werden onze rekeningen opnieuw
zonder enig voorbehoud goedgekeurd.

Financiële resultaten
De inkomsten bedroegen € 18.494.796, wat een
daling betekent van € 1.342.176 ten opzichte van
vorig fiscaal jaar.
• € 14.881.159 of 80,5% van onze inkomsten, werd
rechtstreeks gebruikt voor de verwezenlijkingen
van kinderrechten en gelijke kansen voor meisjes,
in België en in het buitenland.
• € 13.826.522 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,
de Centraal-Afrikaanse Republiek, Ecuador,
Laos, Mali, Niger, Oeganda, Peru, Rwanda,
Senegal, Tanzania en Vietnam.
• € 1.054.637 was bestemd voor programma’s
in België: sensibilisering, mondiale vorming en
beleidsbeïnvloeding.
De kosten bedroegen € 3.613.638 of 19,5% van de
totale inkomsten: 9,9% hiervan werd aangewend
voor sensibiliserende en fondsenwervende activiteiten (opmaak jaarverslag, sensibiliserende campagne
rondom seksuele intimidatie in publieke ruimtes,
communicatie tussen Plan Ouders en Plan Kinderen,
marketing en fondsenwervingscampagnes, dienstverlening aan donateurs en schenkers en gerelateerde kosten) en 9,6% beheerskosten (huisvesting
en bijhorende kosten, communicatie, informatica
en technologie, afschrijvingen van investeringen en
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financiële kosten, salaris van ondersteunend personeel). Plan International België heeft de reserves laten
staan op € 1.000.000. .

Fiscale attesten
Plan International België is een door de Belgische
overheid erkende ngo en heeft het recht om fiscale
attesten af te leveren, conform art. 104.4 van het wetboek van inkomstenbelasting 1992.

Over Plan International België
Plan International België wordt conform de Belgische
vzw-wetgeving bestuurd door een algemene vergadering en een raad van bestuur. Bij de samenstelling
van de bestuursorganen streeft de organisatie een
evenwicht na op basis van competenties, geografische spreiding, taal, gender en leeftijd. De algemene
vergadering is het allerhoogste bestuursorgaan, de
raad van bestuur is verantwoordelijk voor het dagelijkse bestuur. De bestuurders zijn onafhankelijk en
hun mandaat onbezoldigd.

Raad van bestuur en algemene vergadering
Raad van bestuur op 30 juni 2020
Voorzitter: Leen Gysen
Compliance Director: Matthieu Toussaint
Penningmeester: Olivier Lefebvre
Bestuurders:
Eva Brems, Aintzane de Aguirre, Sabine De
Veilder, Mark De Smedt, Walter D’Hondt, Pierre
Grega, Hamzaoui Yousri, Agnès Philippart, Marijke
Synhaeve, Mirjam Van Belle, Steven Van Belleghem.

Algemene vergadering op 30 juni 2020
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, Lieve Sijsmans, Stefaan
Smis, Richard Steppe, Annelies Van Bauwel, Rita
Van de Velde, Sarah Van Laere, Laurent Vandorpe,
alsook de leden van de raad van bestuur.

Personeel van Plan International België
Werkcapaciteit

Plan International België startte dit fiscaal jaar met 49
medewerkers of 44,77 voltijdse equivalenten (VTE) en
eindigde het jaar met 52,10 VTE. Er startten 21 nieuwe
medewerkers: 2 personen met een IBO-contract
(individuele beroepsopleiding) van 6 maanden,

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.

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

Overheidssteun
In de loop van het fiscaal jaar 2020 bedroegen de subsidies voor Plan International België € 5.655.084 (28
dossiers) die bestaan uit bijdragen door de Europese
Unie, de federale overheid, Enabel, Wallonië-Brussel
International, de UEFA Foundation for children, de
provincie Antwerpen, de gemeenten Gent, Mechelen
en Sint-Truiden, de stad Brussel en YOUCA.
Plan International Belgium rolt volop het vijfjarenprogramma uit dat sinds 2017 door de Belgische ontwikkelingssamenwerking gefinancierd wordt, en dit
in 5 landen (België, Benin, Bolivië, Niger en Vietnam).
In 2019 werd dit vijfjarenprogramma extern geëvalueerd. Dit was een sleutelmoment voor onze organisatie, gezien we voortdurend streven naar verbetering
in onze werking. Je vindt de evaluatie en de extra
engagementen die we op basis van de aanbevelingen aangaan op onze website.
Surf naar: https://www.planinternational.be/nl/
kwaliteit-van-onze-programmas
We blijven ook volledig betrokken bij de projecten in
Ecuador, Laos, Peru, Rwanda, Senegal en Tanzania.

Private fondsenwerving

Plan Ouders en Projectsponsors investeren in kinderen meisjesrechten
Daarnaast investeren 6080 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 kwetsbare 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 fiscaal jaar hebben 59 schenkers een
crowdfundingactie opgestart en werden er 169 virtuele cadeau’s gekocht om de projecten van Plan
International te steunen. Samen brachten ze bijna €
40.000 in het laatje.
Meer informatie op www.superplan.be en
www.planinternational.be/nl/plan-cadeau of
via info@planinternational.be

Plan International België opnemen in je testament
Ook als je er niet meer bent, kan je nog heel veel
betekenen... Afgelopen fiscaal jaar ontving Plan
International België € 385.292 uit nalatenschappen.
Een blijvende blijk van generositeit, die rechtstreeks
ten goede komt aan kinderen.
Meer informatie op onze website:
www.planinternational.be/testament of via
info.testament@planinternational.be

Bedrijven staan achter meisjesrechten
Meer dan 1000 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

Wat betreft de humanitaire projecten, waren onze
partnerlanden voor het fiscaal jaar 2020 Burkina
Faso, de Centraal-Afrikaanse Republiek, Mali, Niger,
Oeganda en Rwanda. De projecten in deze landen
stellen ons in staat om onze financieringsbronnen en
onze soorten interventies te diversifiëren.
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Integriteit is een kernwaarde voor Plan International België. Onze richtlijnen zijn enerzijds
gebaseerd op het Integriteitscharter van de sector. Daarnaast richten we ons op de 3
beleidslijnen die door onze internationale federatie uitgezet zijn en die voor alle Plan
International-divisies wereldwijd gelden: het kinderbeschermingsbeleid, de beleidsverklaring
tegen fraude, omkoping en corruptie en het beleid voor veiligheid en zekerheid.
Op basis van deze beleidslijnen ontwikkelden we in
2020 een interne en externe monitoringstool en een
opvolgregister. Elke medewerker van Plan International België nam deel aan 2 interactieve opleidingen
over integriteit, verzorgd door een expert van
Diversity.be.
Daarnaast lichtten 2 verschillende externe organisaties het integriteitsbeleid doorheen de volledige
organisatie in de loop van 2020 door. Zowel uit
de interne audit van Global Assurance als uit de
accreditatieprocedure voor de Europese Commissie
(departement humanitaire hulp, Partnership Framework Agreement) blijkt dat Plan International België
een standvastig en integer beleid voert.
Sinds fiscaal jaar 2020 kan iedereen – intern of
extern – een klacht indienen of melding maken
via de website van Plan International België:
https://www.planinternational.be/nl/blog/
grensoverschrijdend-gedrag-stoppen

Daarnaast kwamen 2 meldingen binnen die te
maken hadden met de bescherming van kinderen
en jongeren. 1 melding kwam van een minderjarige
vrijwilliger van Plan International België omtrent een
mogelijke integriteitsschending in de schoolcontext.
De jongerencoördinator en de Safeguarding Advisor
van Plan International België hebben de mogelijke
beschermings- en gerechtelijke maatregelen met de
betrokken minderjarige besproken en volgden de
zaak samen met de jongere op.
De tweede melding betrof schendingen van integriteit uit het verleden waarbij een partnerorganisatie
van Plan International België betrokken was. Onze
Safeguarding Advisor en integriteitsverantwoordelijke hebben erop toegezien dat er geen risico’s meer
waren bij de betreffende activiteiten (en bij die van
de betrokken partnerorganisatie).

In de loop van fiscaal jaar 2020 werden 4 vragen aan
de stuurgroep gesteld. 3 over een mogelijk belangenconflict, 1 over onze aanbestedingsprocedure.
Bij elke vraag heeft de vraagsteller bevestigd dat het
verkregen antwoord voldeed aan de verwachtingen.
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Financiële cijfers
(in EURO)

30/06/2020

30/06/2019

187.141

275.877

ACTIVA
Immateriële en materiële vaste activa
Vorderingen en borgtochten in contanten
Totaal vaste activa
Overige vorderingen
Lange termijn deposito’s
Liquide middelen
Overlopende rekeningen
Totaal vlottende activa
Totaal activa

0

0

187.141

275.877

8.175.513

6.610.353

600.000

600.000

3.924.973

6.142.834

91.814

89.224

12.792.300

13.442.411

12.979.441

13.718.288

Inkomsten
2,3%
30,5%
49,5%

€ 18.494.796
4,5%

PASSIVA
Bestemde fondsen

1.000.000

1.000.000

Voorzieningen voor risico’s en kosten

497.086

542.137

Handelsschulden

524.455

144.880

Intercompany schulden

823.600

1.261.579

Schulden m.b.t. belastingen, bezoldigingen
en sociale lasten

448.146

395.297

56.307

1.255.906

9.629.847

9.118.489

0

0

12.979.441

13.718.288

Bijdragen van Plan Ouders

9.151.174

9.174.545

Structurele project- & programmabijdragen

2.435.194

2.946.384

Eenmalige project- & programmabijdragen

830.539

1.237.594

5.655.084

6.329.804

422.805

148.646

18.494.796

19.836.973

Fondsenwerving en communicatie

1.828.347

2.175.218

Algemene werkings- en financiële kosten

1.785.291

1.667.333

Totaal uitgaven (non-programmawerking)

3.613.638

3.842.551

Toe te rekenen kosten
Over te dragen subsidies
Vooruitbetalingen door Plan Ouders
Totaal passiva
OPBRENGSTEN

Subsidies
Andere & financiële inkomsten
Totaal ontvangen bijdragen en inkomsten

13,2%

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

Uitgaven
9,6%
74,8%

9,9%

5,7%

€ 18.494.796

UITGAVEN

Programmawerking in België
Programmawerking internationaal
Totaal uitgaven (programmawerking en
non-programmawerking)

1.054.637

1.113.291

13.826.522

14.681.130

18.494.796

19.636.972

Programmawerking internationaal
Programmawerking in België
Fondsenwerving en communicatie
Algemene werkings- en financiële kosten
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Samen streven naar respect
voor kinderrechten en
gelijke kansen voor meisjes.
planinternational.be/nl
@planfans
Plan International Belgium
@PlanBelgie
@PlanBelgium
info@planinternational.be
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02 504 60 00

