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Voorwoord

Beste lezer,

Als we terugblikken op het afgelopen jaar, zien we altijd weer die tomeloze inzet 
van onze vrijwilligers. Dankzij hen kan Plan International het maximale budget 
investeren in de projecten. Vrijwilligers in de hele wereld zorgen er bijvoorbeeld 
voor dat Plan Kinderen hun post ontvangen en versterken de relaties die zo essen-
tieel zijn in onze werking. Zonder hun hulp zou dit onbetaalbaar zijn. Daarom laten 
we twee Belgische vrijwilligers aan het woord, zodat u leest wat hen drijft. Hopelijk 
inspireren zij de volgende generatie om hun werk verder te zetten.

Onze dankbaarheid is groot aan al wie onze organisatie ondersteunt, als vrijwilliger, 
partner en als donateur. Elke gift, hoe klein ook, maakt een verschil. Zonder de 
meer dan 30.000 Plan Ouders zou deze organisatie in België niet bestaan… En 
dankzij die financiële slagkracht kan Plan International bijdragen tot het behalen 
van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen. Vooraan in dit jaarverslag staat een 
overzicht van al die Sustainable Development Goals (SDG’s) en bij elk project ziet 
u de specifieke SDG’s waar Plan International in dat project aan werkt. Dat vinden 
wij belangrijk: dat we onze blik op die resultaten en de impact houden.

Want doelstellingen en resultaten, daar gaat het in dit jaarverslag natuurlijk om, 
in dit overzicht van de activiteiten, inkomsten en uitgaven van Plan International 
België van 1 juli 2018 tot 30 juni 2019. U kan lezen wat we samen met lokale 
partners hebben kunnen verwezenlijken in Afrika, Latijns-Amerika en Azië, maar 
ook hier in België. En hoe elk project overal in de wereld ons kan inspireren om 
de goede ideeën elders ook toe te passen, altijd in een lokale samenwerking: het 
inzetten van lokale radiostations of toneelstukken om mensen te sensibiliseren, 
het oprichten van meisjesvoetbalploegen, tot zelfs het uitwerken van een project 
rond seksuele intimidatie in Brussel, geïnspireerd door een project door jongeren 
in Hanoi. Dat is de kracht van onze organisatie: de mondiale samenwerking, de 
inspiratie van overal naar overal, en samen naar die SDG’s toe werken. Samen 
ervoor zorgen dat kinderen en jongeren wereldwijd kunnen opkomen voor zichzelf. 
Zodat zij veilig kunnen opgroeien tot sterke volwassenen die het verschil zullen 
maken.

Régine Debrabandere, Directeur Plan International België
Leen Gysen, Voorzitter raad van bestuur Plan International België

Régine Debrabandere
Directeur

Leen Gysen
Voorzitter
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In de legende hieronder lijsten we onze verschillende doelstellingen en actiepunten op:
 

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

Wat doet Plan 
International België?
Plan International België is een kinderrechtenor-
ganisatie die sinds 1983 streeft naar een wereld 
die rechtvaardig en veilig is voor alle kinderen en 
jongeren (0 – 24 jaar). 

Wat maakt ons uniek?
We zoeken Plan Ouders en projectsponsors die er 
mee voor willen zorgen dat 100 miljoen meisjes de 
kans krijgen om naar school te gaan of een opleiding 
te volgen (leren), leiderschapsrollen op te nemen 
(leiden), zelf keuzes te maken over hun leven en hun 
lichaam (beslissen), en zichzelf te ontplooien, vrij van 
geweld (groeien). Onze Plan Ouders steunen niet 
enkel hun Plan Kinderen, met wie ze een persoonlijke 
relatie opbouwen d.m.v. brieven en bezoek, maar 
ook de gemeenschap rond het Plan Kind. Dit maakt 
het zo uniek. We informeren, inspireren en motiveren 
mensen om deel uit te maken van onze ‘community’. 
We leggen feiten en waarden voor aan beleidsmakers 
en overheidsinstellingen om structurele veranderin-
gen te bewerkstelligen. 

Enkel als er ook sprake is van gelijkheid tussen 
meisjes en jongens, kunnen alle rechten van 

alle kinderen en jongeren worden gerealiseerd. 
Daarom richten we ons op gendergelijkheid.

We geven kinderen, jongeren en gemeenschappen 
kansen om in te gaan tegen de directe oorzaken van 
uitsluiting, kwetsbaarheid en discriminatie tegenover 
meisjes. We bereiden hen in crisisregio’s voor op 
humanitaire rampen en helpen hen om hun leven 
opnieuw op te bouwen na een ramp. Speciale aan-
dacht gaat daarbij naar meisjes en jonge vrouwen die 
vaker het slachtoffer zijn bij crisissen. Via ons uitge-
breid netwerk oefenen we invloed uit op gebruiken en 
beleid, zowel lokaal, nationaal als mondiaal. Daarbij 
steunen we op onze kennis over en ervaring met de 
dagelijkse realiteit waarin jongeren leven, in het bij-
zonder meisjes.

Door te investeren in meisjes, hun families en 
gemeenschappen wordt de vicieuze cirkel van 
armoede en discriminatie doorbroken. Zo inves-
teert Plan International met haar achterban in 
een betere toekomst voor deze én volgende 
generaties.

De Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen 
(SDG’s – Sustainable Development Goals)

De Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDGs – Sustainable Development Goals) zijn in 2015 door de Ver-
enigde Naties vastgesteld als de nieuwe mondiale duurzame ontwikkelingsagenda voor 2030. Ze worden gepro-
moot als de wereldwijde doelstellingen voor duurzame ontwikkeling. De SDG’s zijn van 2016 tot 2030 van kracht, 
en vervangen de millenniumdoelstellingen die eind 2015 zijn vervallen. Er zijn 17 doelstellingen en 169 onderlig-
gende targets om deze doelen te operationaliseren. 

Ook in onze projecten baseren wij ons op deze SDG’s. Dit maakt het voor onze (potentiële) partners gemakkelijker 
om met ons in gesprek te gaan over mogelijke samenwerkingen. Zowel KMO’s als multinationals, zowel Belgische 
bedrijven als partners aan de andere kant van de wereld... we spreken dezelfde taal door deze SDG’s. In al onze 
projecten wordt telkens de link gelegd naar de bijpassende SDG zodat we samen met het bedrijf op zoek kunnen 
gaan naar een project welke de meeste linken heeft met de eigen doelstellingen. 

Leiden

beslissen

ontplooien
zich

OVERLEVEN

Leren
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Zimbabwe
Zambia

Vietnam

United States

United Kingdom

Uganda

Togo

Thailand

Tanzania

Switzerland

Sweden

Sudan

Sri Lanka

Spain

Sierra Leone

Senegal

Rwanda

Philippines

Peru

Paraguay

Pakistan

Norway

Niger

Nigeria
Nicaragua

Netherlands

Nepal

Mozambique

Mali

Malawi

Liberia

Laos

South Korea

Kenya

Japan

Ireland

Indonesia

India

Honduras

Guinea
Guinea-bissau

Guatemala

Ghana

Germany

France
Italy

Finland

Ethiopia
El Salvador

Egypt

Lebanon

Jordan

Ecuador

Timor-leste

Denmark

Colombia

China

Canada

Cameroon
Central African Republic

Burkina Faso

Brazil

Bolivia

Benin

Belgium

Bangladesh

Australia

Haiti

Dominican Republic

Cambodia

Hong Kong

South Sudan

Myanmar

Landen waar Plan International projecten uitvoert

Landen waar Plan International fondsen werft

Landen waar Plan International zowel projecten uitvoert als fondsen werft

Waar werken we?
Plan International verdedigt kinderrechten en gelijkheid voor meisjes in meer dan 70 landen, waaron-
der de armste landen in Afrika, Azië en Latijns-Amerika. De werking van Plan International België is 
sterk verankerd in de Andes, West- en Oost-Afrika en de Mekong delta in Zuidoost-Azië. We bieden 
ook noodhulp, onder meer via het Consortium 12-12.
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Onze projecten 
in Afrika

Meisjes maken deel uit van de 
meisjesvoetbalploegen in Benin.
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Ze hadden me als echtgenote beloofd aan mijn eigen neef. Gelukkig kreeg het 
beschermingscomité lucht van dit nieuws en met hulp van de chef van ons dorp kon ik 
ontsnappen aan dit huwelijk. Ik volg nu een opleiding en wil de beste naaister worden. Ik 
droom van een eigen naaiatelier waar ik heel wat andere naaisters aan het werk zet.

Sahada, 14 jaar, Niger 

In een land waar armoede en instabiliteit heersen, 
zien gezinnen een kindhuwelijk als een manier 
om de familie economisch op de been te houden 
of als een alternatief voor onderwijs voor hun 
dochters. Samen met lokale partners biedt Plan 
International alternatieven die wél werken: eerst 
en vooral onderwijs, maar ook spaargroepen, 
beroepsopleidingen, gezondheidswerk, en ten 
slotte bewustmaking om tot een mentaliteitswij-
ziging in de gemeenschappen te komen. 

De omstandigheden waarin kinderen in Niger 
opgroeien zijn vaak schrijnend. Vooral meisjes krijgen 
weinig tot geen kans om kind te zijn en om hun eigen 
pad uit te stippelen. De cijfers liegen er niet om: 1 
Nigerees tienermeisje op 7 is al mama, 3 meisjes op 4 
zijn getrouwd voor hun 18e verjaardag, waarvan 1 op 
3 voor hun 15e. Gezinnen kunnen een kindhuwelijk 
dan wel beschouwen als een economische transac-
tie, de gevolgen voor de meisjes op psychologisch, 
emotioneel, socio-economisch en gezondheidsvlak 
zijn niet te overzien. 

Een aanpak die werkt
Plan International België zet samen met lokale part-
ners alle middelen in om kindhuwelijken te voorkomen 
en biedt opties voor jonge meisjes om economisch 
sterker te staan en zelfzekerder te zijn, zodat ze niet 
in de spiraal van diepe armoede terechtkomen.
Onderwijs organiseren is één zaak. Zorgen voor een 
veilige schoolomgeving is minstens even belangrijk 
om optimaal te studeren. We dragen via vormingen 
voor leerkrachten bij aan een klas- en schoolomge-
ving waar jongens en meisjes hun stem mogen laten 
horen, zonder fysiek of gendergerelateerd geweld en 
ten volle bewust van het belang van positieve disci-
pline waarin lijfstraffen geen plaats hebben.

We ondersteunen tienermoeders zo optimaal moge-
lijk via consultatiecentra en huisbezoeken zodat ze 
hun baby’s en peuters een goede start in het leven 
kunnen geven. In de consultatiecentra volgen de 
jonge mama’s workshops rond voedzaam koken in 

moeilijke omstandigheden en rond het belang van 
onderwijs voor hun kleintjes. Daarnaast bezorgen 
we jonge tienermoeders en ongeschoolde meisjes 
economische perspectieven via beroepsopleidingen, 
spaar- en kredietgroepen, materiële steun (naaima-
chines, tuinbouwmateriaal,...) en businesstraining om 
hun eigen onderneming op te starten.

In de dorpen waken comités van vrijwilligers over 
de bescherming van de rechten van alle kinderen; 
ze zien erop toe dat er geen kindhuwelijken meer 
plaatsvinden.

Wat hebben we samen verwezenlijkt?
• 1.600 meisjes sloten zich aan bij 100 spaar- en 

kredietgroepen in Niger. Tegelijk volgden ze een 
beroepsopleiding die hen onafhankelijkheid bood 
en beschermde tegen een kindhuwelijk. Hun 
ouders engageerden zich om hun dochters niet te 
laten huwen voor het einde van hun opleiding.

• 7.200 baby’s en peuters kregen de nodige opvol-
ging om ondervoeding tegen te gaan. Hun jonge 
mama’s konden terecht in een consultatiecentrum 
in het dorp en werden thuis bezocht door vrijwilli-
gers voor verdere opvolging.

• 350 jongens tussen 15 en 25 jaar werden lid van 
de zogenaamde ‘clubs van toekomstige echtge-
noten’. In deze clubs worden jongens zich steeds 
bewuster van het belang van onderwijs en van de 
rechten van meisjes en vrouwen. Ze delen hun 
kennis met hun vrienden en leeftijdsgenoten.

Sterke lokale partners
Plan International Niger kon voor dit project rekenen 
op 5 sterke lokale partners:

• AEC 
• ANTD 
• CONIDE
• ASO-EPT 
• DIMOL 

Kijk achteraan voor meer informatie over onze partners.

Duurzame financiering
Dit programma werd mogelijk gemaakt dankzij de 
Belgische ontwikkelingssamenwerking en de trouwe 
donateurs van Plan International België.

NIGER
Meisjes veranderen hun toekomst

SDG 2, 3, 4, 5, 8

BUDGET € 3.185.314,18

LOOPTIJD PROJECT 01/01/2017 - 31/12/2021

Leren beslissen

http://www.alternativeniger.net/
http://www.antd-niger.blogspot.be
https://www.freedomunited.org/partner/conide/
http://www.asoeptniger.com/
http://www.dimolniger.org
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In de strijd tegen gendergerelateerd 
geweld op scholen hebben we de 
steun nodig van alle actoren. Wij 
staan achter dit project, omdat 
we ervan overtuigd zijn dat de 
participatie van meisjes van groot 
belang is voor de ontwikkeling en 
welvaart van Niger. 

De gouverneur van de regio Tillabéri, Niger

Wondiyey Ma Zada:  
Meisjes veilig op school

Kwaliteitsvol onderwijs is een cruciale manier 
om de spiraal van armoede te doorbreken, maar 
wat als de schoolomgeving niet veilig is? Wat als 
seksueel en psychologisch geweld en pesterijen 
op school als normaal beschouwd worden? Dan 
stoppen jongeren, en zeker meisjes, met school. 
Tijd voor een mindswitch bij leerkrachten, ouders 
én kinderen.

Een aanpak die werkt
Om normen en attitudes tegenover meisjes op 
school én binnen de maatschappij te veranderen, is 
een heuse mentaliteitsverandering nodig. Alleen zo 
kunnen meisjes onbelemmerd studeren en uitgroeien 
tot sterke jonge vrouwen.

In 12 basisscholen en 14 secundaire scholen krij-
gen kinderen en jongeren bewustmakingssessies 
en trainingen over gendergelijkheid, meisjesrech-
ten en de strijd tegen gendergerelateerd geweld 
op school. Hierbij maken we gebruik van educatief 
materiaal dat we samen met onze lokale partners 
hebben ontwikkeld. Niet alleen de kinderen en jon-
geren worden bewust gemaakt, ook leerkrachten en 
administratieve medewerkers van de scholen leren 
hoe ze geweld tegen meisjes kunnen tegengaan en 
hoe ze ertegen moeten optreden. Tot slot zorgen we 
voor een bredere kennis over en toepassing van de 
wet- en regelgeving die dient om meisjes in Niger te 

beschermen tegen alle vormen van geweld. Dit doen 
we door radioprogramma’s op te zetten samen met 
de lokale radiozenders. Tegelijk maken we beleid-
smakers attent op hun verantwoordelijkheden. Onze 
beleidsbeïnvloedingsteams halen daarvoor samen 
met de partners het onderste uit de kan.

Beoogde resultaten
• 9.479 kinderen tussen 6 en 18 jaar nemen deel aan 

bewustmakingssessies en vormingen om sterker 
in hun schoenen te staan. Zo hebben ze de argu-
menten om zichzelf en elkaar te verdedigen.

• In totaal werken we voor dit specifieke project 
samen met 286 volwassenen om geweld op 
school te stoppen:
• leerkrachten en onderwijzend personeel: vor-

mingen, preventie en sociale controle
• maatschappelijke werkers: dienstverlening en 

doorverwijzing
• radiopresentatoren:  bewustmakingscampagnes
• lokale politici en gemeenschapsleiders: 

beleidsbeïnvloeding

Sterke lokale partners
Plan International Niger kon voor dit project rekenen 
op 2 sterke lokale partners:

• CONIDE 
• ASO-EPT 

Kijk achteraan voor meer informatie over onze partners.

Duurzame financiering
Dit project werd mogelijk gemaakt dankzij de Bel-
gische ontwikkelingssamenwerking en de trouwe 
donateurs van Plan International België.

BENIN
Een veilige schoolomgeving voor  
meisjes in het secundair onderwijs

In Benin stappen kinderen uren door de bran-
dende zon vooraleer ze op adem kunnen komen in 
de schaduw die hun klaslokaal biedt. De meisjes 
en kinderen met een beperking – als ze de moge-
lijkheid hebben om naar school te gaan - zijn vaak 
de eersten die uit het schoolsysteem vallen, onder 
andere omdat ze zich niet veilig voelen op (weg 
naar) school. Plan International en partners hel-
pen scholen en gemeenschappen om te vormen 
tot een veilige omgeving zodat ieders recht op 
secundair onderwijs wordt gewaarborgd.

Ondanks het feit dat de meeste scholen in de dor-
pen liggen, moeten veel leerlingen toch een heel 
eind afleggen. Velen wonen immers buiten het dorp 
waarin de school zich bevindt. Bovendien worden 
meisjes en kinderen met een beperking de toegang 
tot het onderwijs vaak ontzegd, omdat de gezinnen 

ofwel andere prioriteiten hebben ofwel de situatie niet 
veilig achten om hun kinderen naar school te sturen. 

Een aanpak die werkt
Plan International en partners zetten zich in om ervoor 
te zorgen dat de school in Benin een veilige ruimte 
wordt waar kwetsbare kinderen zich kunnen ont-
plooien, zonder het voorwerp te worden van geweld. 
Om dit te verwezenlijken, is het uitermate belangrijk 
dat iedereen wordt betrokken: de jongeren zelf, de 
families, de gemeenschappen en de autoriteiten. 
 
De jongeren worden in de eerste plaats gestimuleerd 
om actief deel te nemen aan het schoolleven en hun 
stem te laten horen over de voor hen belangrijke 
onderwerpen. Ze zetten schoolraden op in samen-
werking met leerkrachten en ouders en voeren 
beleidsbeïnvloedings- en burgercontroleacties uit. 
Op die manier beogen ze de staat aan te zetten tot 
het naleven van hun verplichtingen in de strijd tegen 
geweld en het beschermen van kwetsbare kinderen 
in het onderwijs. Daarnaast maken de jongeren deel 
uit van bestaande spaar- en kredietgroepen, die 
hen helpen bij het uitbouwen van activiteiten om 
inkomsten te genereren. Zo kunnen ze op zelfstan-
dige wijze in hun educatieve behoeften voorzien. 16 
meisjesvoetbalploegen die nu ook al 2 jaar bezig zijn, 
zien een groeiend zelfvertrouwen en zelfrespect bij 

SDG 4, 5

BUDGET € 641.270

LOOPTIJD PROJECT 01/10/2018 - 30/09/2020

Leren ontplooien
zich

SDG 3, 4, 5

BUDGET € 2.958.089

LOOPTIJD PROJECT 01/01/2017 - 31/12/2021

Leren

Véronique is één van de beste 
leerlingen van haar klas.

ontplooien
zich

https://www.freedomunited.org/partner/conide/
http://www.asoeptniger.com/
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de deelnemende meisjes. Deze sportieve meisjes 
voelen zich sterker en beschouwen zichzelf minder 
snel als ‘potentieel slachtoffer’ waardoor ze het beter 
volhouden op school.

Op het gemeenschapsniveau worden oudervereni-
gingen en beschermingscomités voor kinderrechten 
en -bescherming opgezet om mee beleidsbeïnvloe-
ding en burgercontroles uit te voeren. Om ervoor te 
zorgen dat de communicatie vlotter verloopt tussen 
de kinderen, hun ouders en dorps- en religieuze auto-
riteiten worden er intergenerationele dialogen opge-
zet in de gemeenschappen. Iedereen kan nu met 
elkaar in dialoog treden en samen op zoek gaan naar 
oplossingen voor de obstakels waar kinderen mee 
worden geconfronteerd (kinderverlating, misbruik, 
vroegtijdige zwangerschappen, enzovoort).

Tot slot worden ook de lokale, regionale en nationale 
autoriteiten betrokken. Zij worden aangespoord om 
de nodige maatregelen te nemen zodat kinderen, en 
met name meisjes, veilig naar school kunnen gaan. 
Dit kan bijvoorbeeld door het onderwijzend perso-
neel hiervoor op te leiden of door de overheid ertoe 
aan te zetten om wetten uit te vaardigen die scholen 
verplichten om schoolraden op te zetten.

Wat hebben we samen verwezenlijkt?
• 343 adolescenten (274 meisjes en 69 jongens) die 

zich in een gevaarlijke situatie bevonden (bijvoor-
beeld kinderarbeid) werden in veiligheid gebracht 
door de CPS (Centre de promotion sociale).

• Er werden 140 communautaire organisaties opge-
richt ter bescherming van kinderen. 

• Jongeren richtten in totaal 56 schoolraden op.
• 16 meisjesvoetbalploegen blijven actief trainen en 

versterken zo hun zelfrespect en zelfvertrouwen.

• In totaal gingen 2.461 personen (kinderen, ouders, 
dorpsleiders, religieuze leiders) met elkaar in 
gesprek. Er werden 90 officiële intergenerationele 
dialogen georganiseerd in 40 dorpen.

• 8 gemeenten riepen overlegcomités voor kinder-
rechten en -bescherming in het leven.

• Bovendien voorzag Plan International schoolma-
teriaal voor 1.244 studenten en vormden jongeren 
57 spaar- en kredietgroepen om hun inkomen te 
verhogen. Zij betalen op die manier hun studies.

• 1.223 adolescenten (835 meisjes en 388 jongens) 
zijn lid van de spaar- en kredietgroepen.

Sterke lokale partners
Plan International Benin kon voor dit project rekenen 
op 4 sterke lokale partners:

• CBDIBA
• FEE-Dev
• CBO-EPT
• IFMA

Kijk achteraan voor meer informatie over onze partners.

Duurzame financiering
Dit programma werd mogelijk gemaakt dankzij de 
steun van de Belgische ontwikkelingssamenwerking, 
KBVB en de trouwe donateurs van Plan International 
België.

SENEGAL
Meisjes sporten zich  
een weg naar de top
SDG 3, 4, 5

BUDGET € 431.291

LOOPTIJD PROJECT 01/11/2018 - 30/08/2021

Leiden beslissen

Op het vlak van gendergelijkheid zette Senegal de 
voorbije jaren enorme stappen vooruit. Ondanks 
deze inspanningen, blijven gelijke rechten een 
uitdaging in een land waar de sociale en culturele 
normen rechtvaardigen dat meisjes en vrouwen 
in een positie van ongelijkheid worden gehouden. 
Plan International komt, in samenwerking met 
lokale partners, in actie om stereotiepe rolpatro-
nen te doorbreken die meisjes in een onderge-
schikte rol duwen. 

Een aanpak die werkt
Het project wil gendergelijkheid bevorderen door 
jonge meisjes in de regio Thiès, dichtbij de hoofdstad 
Dakar, te versterken. Zo kunnen zij zich positioneren 
als leiders in hun gemeenschap. Dit stelt hen in staat 
om gendernormen, en het negatieve gedrag dat hier-
mee gepaard gaat, aan te kaarten. 

Dé manier om wereldwijd mensen te verenigen is 
sport. Dit blijkt eveneens een uitstekende manier om 
meisjes te versterken en om rolpatronen in vraag te 
stellen. Sport geeft hen meer zelfvertrouwen, leert 
hen om samen te werken, en maakt hen bewust van 
waarden zoals solidariteit, respect, tolerantie en eer-
lijkheid. Daarom pasten we deze techniek toe in de 
Senegalese context. 20 voetbalverenigingen werden 
opgericht om meisjes in staat te stellen te trainen. 
Daarin worden ze bijgestaan door ervaren coaches 
en door mannelijke leeftijdsgenootjes. Naast voetbal-
training krijgen de deelnemende meisjes en jongens 
ook vormingen en workshops rond kindhuwelijken, 
gendergerelateerd geweld en meisjesrechten. Zo 
helpt sport om gevoelige thema’s, zoals kindhuwe-
lijken en tienerzwangerschappen, bespreekbaar te 
maken. De gemeenschap van de jonge atleten wordt 
eveneens betrokken bij deze bewustmakingsacti-
viteiten. Zo zien we jongeren groeien, zelfzekerder 
worden en sterker in hun schoenen staan. 

Een groep van 40 meisjes en 20 jongens werd 
bovendien getraind om lokale ambassadeurs en 
 ambassadrices te zijn voor gelijke rechten: het zijn 
zogenaamde ‘Champions of Change’. Deze jonge 
leiders richten zich op beleidsbeïnvloeding, onder 
andere bij gemeenten, schoolraden en sportcentra 
om zo veel mogelijk mensen te mobiliseren voor gen-
dergelijkheid. Op 20 scholen werden genderclubs 
opgericht door jongeren om ongelijkheid tussen 
jongens en meisjes aan te kaarten. Via radio-uitzen-
dingen sensibiliseren zij hun leeftijdsgenoten rond 
gender. 

Mijn deelname aan de 
sportvereniging heeft een andere 
persoonlijkheid in mij opgewekt. Ik 
heb veel bijgeleerd over mijn rechten 
en over hoe ik mij moet verdedigen 
wanneer leraren en mannen in de 
stad me lastig vallen. Sommigen 
zijn zelfs bang om mij te benaderen 
omdat ik lid ben van de vereniging 
die wordt gesponsord door Plan 
International Benin. Hierdoor kan 
ik mij concentreren op mijn studies 
en mijn baccalaureaat behalen. Ik 
hoop dat deze activiteit zal worden 
voortgezet zodat andere meisjes ook 
dit geluk kunnen ervaren.

Virginie, deelneemster meisjesvoetbalploeg

http://www.cbdiba.org/
http://www.cbo-ept.org/
http://www.salesianedonboscobenin.org/
https://www.facebook.com/pg/ongfeed/posts/
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Dit project gaf ons zelfvertrouwen 
een echte boost en veranderde 
de manier waarop jongens ons 
behandelen. Nu is er een grote groep 
mannen die begrijpt dat meisjes even 
veel waard zijn als jongens. Dat ze 
iets te zeggen hebben en dat er ook 
naar hen geluisterd moet worden.

Deelneemster aan het Girls Take the 
Lead-project

Wat hebben we samen verwezenlijkt?
• 60 jongeren (40 meisjes en 20 jongens) voltooiden 

het traject om ambassadeur en ambassadrice 
voor gelijke rechten te worden en werden zo 

‘Champions of Change’. Zij verrichten lobbywerk 
bij schoolraden, directies, gemeentebesturen 
en andere beleidsorganen over het toepassen 
van wetten en regels rond gendergelijkheid en 
kindhuwelijken.

• 300 meisjes en 100 jongens maken deel uit van 
20 voetbalclubs. Ze trainen hun balvaardigheden, 
maar worden tegelijk geïnformeerd over gelijke 
rechten voor jongens en meisjes, gendergerela-
teerd geweld en kindhuwelijken.

• In 20 scholen werden genderclubs opgericht 
waarin 300 jongeren deelnamen aan workshops 
rond dezelfde thema’s. Deze jongeren werden 
daardoor voorvechters om deze thema’s op school 
en in de schoolomgeving aan te kaarten.

• Door deze ondernemende en geëngageerde 
jongeren bereikte de boodschap minstens 2.500 
volwassenen, 20 schoolcomités en 20 schoolbe-
sturen in de 4 doelgemeenten.

Sterke lokale partners
Dit project werd opgezet met Ladies’ Turn. 

Kijk achteraan voor meer informatie over onze partners.

Duurzame financiering
Dit project werd mogelijk gemaakt dankzij de Bel-
gische ontwikkelingssamenwerking, Golazo en de 
trouwe donateurs van Plan International België. 

RWANDA
Meisjes in 
vluchtelingenkampen 
worden onafhankelijk

In Gihembe en Nyabiheke, 2 vluchtelingenkam-
pen in Rwanda, wonen meer dan 27.000 vluch-
telingen uit de Democratische Republiek Congo. 
Het geweld tegen meisjes en vrouwen in deze 
kampen bereikte in 2018 een recordhoogte. Plan 
 International België en haar partners helpen de 
meisjes en vrouwen in deze kampen hun veer-
kracht opbouwen en versterken. Dit doen we 
onder andere door hun zelfvertrouwen te vergro-
ten, door informatie te geven over seksuele en 
reproductieve gezondheid en rechten, en door 
een korte opleiding rond ondernemerschap aan 
te bieden.

SDG 5

BUDGET € 565.045

LOOPTIJD PROJECT 20/06/2018 - 19/12/2020

Leiden beslissen ontplooien
zich

OVERLEVEN

Een aanpak die werkt
Het opzetten van ‘girls only’-ruimten in de kampen 
werpt vruchten af. Meisjes kunnen er in alle veilig-
heid terecht voor advies, workshops of een gesprek 
met hun mentor. Ze melden er geweld en misbruik, 
maken er kennis met allerlei diensten die hen kunnen 
helpen met onder andere hun seksuele en reproduc-
tieve gezondheid, maar starten er ook spaargroepen 
en leren hoe ze in de toekomst misschien een eigen 
onderneming kunnen starten. Zo vergroten meisjes 
en vrouwen hun veerkracht, hun sociaal netwerk, hun 
onafhankelijkheid en hun zelfvertrouwen.

Ook hier is het van wezenlijk belang dat mannen, jon-
gens en de gemeenschappen actief worden betrok-
ken om het risico op geweld, uitbuiting en misbruik 
ten aanzien van meisjes en vrouwen te verminderen. 
Ook adolescente jongens komen wekelijks samen 
en worden begeleid door een mentor. Tijdens die bij-
eenkomsten leren ze over ‘positieve mannelijkheid’. 

Het doel is om het risico op geweld, uitbuiting en 
misbruik van vrouwen te doen dalen. Om ook bij het 
grote publiek bewustzijn rond deze problematiek te 
creëren, tonen theaterstukken in het kamp de realiteit 
en de gevolgen van gendergerelateerd geweld. En 
tot slot worden ook ouders, lokale leiders en andere 
invloedrijke personen in de vluchtelingenkampen bij 
het project betrokken om het in zijn opzet te doen 
slagen. Zij worden getraind in gendergelijkheid en 
het voorkomen van gendergerelateerd geweld, en 
er wordt hen gevraagd om samen tot oplossingen te 
komen.

Wat hebben we samen verwezenlijkt?
• 81 vrouwelijke mentors en 54 mannelijke mentors 

werden opgeleid.
• Minstens 332 adolescente meisjes tussen 10 en 

17 jaar kwamen regelmatig samen in veilige ‘girls 
only’-ruimten.

• 146 gemeenschapsleiders kregen een training, en 
ongeveer 12.000 ouders en andere kampbewo-
ners werden bereikt via theatershows sinds de 
start het project.

Sterke lokale partners
Voor dit project kon Plan International België 
rekenen op een partnerschap met de lokale ngo  
Young Women’s Christian Association (YWCA) of 
Rwanda.

Kijk achteraan voor meer informatie over onze partners.

Duurzame financiering
Dit project werd mogelijk gemaakt dankzij de 
donateurs van Plan International België en Plan 
 International Hong Kong.

Ik heb er altijd van gedroomd om 
pionier te zijn in vrouwenvoetbal en ik 
kreeg de kans om deel uit te maken van 
het eerste nationale vrouwenelftal van 
Senegal. Het was voor onze generatie 
niet altijd makkelijk, noch in Senegal, 
noch elders in de wereld. Vandaag help 
ik maar al te graag mijn jongere zussen, 
zodat ze niet dezelfde moeilijkheden 
moeten doorstaan als wij.

Seyni, kapitein van het nationale vrouwenelftal  
en organisator van Ladies’ Turn

http://www.ladiesturn.org/
http://www.ywcaofrwanda.org/


21PLAN INTERNATIONAL BELGIË - JAARVERSLAG 2018 - 201920

CENTRAAL-AFRIKAANSE REPUBLIEK
Gezinnen herenigen midden  
in een humanitaire crisis
SDG 2, 3

BUDGET € 1.492.819,73

LOOPTIJD PROJECT 09/07/2018 - 08/01/2020

OVERLEVEN

De aanslepende burgeroorlog in de Centraal-Afri-
kaanse Republiek heeft een grote impact op 
de lokale bevolking. Duizenden gezinnen zijn 
ontheemd of op de vlucht en hebben dringende 
humanitaire hulp nodig om te overleven. Vooral 
kinderen worden getroffen. Ze lijden aan onder-
voeding, psychosociale stoornissen en kunnen 
zelden naar school. Honderden onder hen raak-
ten hun gezin kwijt en zijn alleen op de vlucht. 
Plan International zorgt ervoor dat deze kinderen 
worden opgevangen in een pleeggezin en geeft 
hen psychosociale ondersteuning. Tegelijkertijd 
gaan we op zoek naar hun biologische ouders. 

Een aanpak die werkt
Plan International ondersteunt het Ministerie van 
Sociale Zaken in de Centraal Afrikaanse Republiek. 
We helpen kinderen te identificeren die gescheiden 
zijn van hun gezin, verwijzen hen door naar passende 
diensten en zoeken mee naar hun ouders met vaak 
heel beperkte gegevens.

In afwachting van de gezinshereniging, worden deze 
kinderen in tijdelijke pleeggezinnen opgevangen en 
krijgen ze psychosociale hulp op maat in de kindvrien-
delijke ruimten. Daar kunnen ze spelen met andere 
kinderen, leren of gewoon rustig zichzelf zijn na de 
traumatische ervaringen die ze hebben beleefd. Ook 
de pleegouders krijgen zorgvuldige ondersteuning 
van maatschappelijke werkers van Plan  International: 
ze krijgen informatie over positieve opvoedingstech-
nieken, die rekening houden met het kind in deze 
specifieke context. Bovendien ontvangen ze materi-
ele, financiële en psychosociale ondersteuning om te 
voldoen aan de behoeften van de kinderen.

Terwijl de kinderen worden opgevangen, doet Plan 
International er alles aan om hun ouders terug te vin-
den. Vaak weten de kinderen niet hoe het dorp heet 
waar ze vandaan komen, noch de achternamen van 
hun ouders, of via welke weg ze gekomen zijn. Op 
basis van de zeer beperkte informatie die de kinde-
ren geven, gaan lokale medewerkers aan de slag om 
het gezin te herenigen. Dit blijkt vaak een moeilijke 
opgave te zijn.

Om toekomstige scheiding van ouders en kinderen 
te vermijden, maken we (pleeg)ouders en kinde-
ren bewust van het belang van het kennen van de 
naam van de ouders, familieleden en het dorp van 
herkomst. Op die manier vergroten we de kans op 
familiehereniging.

Wat hebben we samen verwezenlijkt?
• We herenigden 413 kinderen met hun biologische 

ouders.
• 807 kinderen werden opgevangen bij tijdelijke 

pleeggezinnen en ontvingen de nodige ondersteu-
ning op psychosociaal, medisch en juridisch vlak.

• 5.700 kinderen ontvingen psychosociale 
ondersteuning.

• 5.500 ouders en andere volwassenen kregen een 
training rond positieve opvoedingstechnieken, 
positief ouderschap en kinderbescherming.

• 22.000 mensen, waaronder 11.000 kinderen, 
namen deel aan bewustmakingssessies rond het 
beschermen van kinderen, voorkomen van schei-
ding, identificatie en doorverwijzing van geschei-
den minderjarigen.

Sterke partner
Voor dit project kon Plan International België rekenen 
op een samenwerking met het bedrijf Blue Square. 

Kijk achteraan voor meer informatie over onze partners.

Duurzame financiering 
Dit programma was mogelijk dankzij de steun van de 
Belgische ontwikkelingssamenwerking.

Ik dank mijn pleegouders en Plan 
International voor alles wat ze voor 
mij hebben gedaan. Vandaag heb 
ik nieuwe vrienden waarmee ik kan 
spelen en ik huil ’s nachts niet meer 
zoals voorheen. 

Saliou, pleegkind

Saliou is 12 jaar. Toen zijn dorp werd aangevallen 
vluchtte hij samen met de andere kinderen en raakte 
zijn ouders kwijt. Hij kwam terecht op een ontginnings-
site voor diamanten, waar hij 3 weken verbleef. Daarna 
werd hij tijdelijk opgevangen in een pleeggezin, maar 
hij was er slecht aan toe: hij at nauwelijks, sliep niet 
meer en kreeg paniekaanvallen. Saliou was helemaal in 
zichzelf gekeerd.

De zoektocht naar de ouders van Saliou is moeilijk. Hij 
kent enkel de voornaam van zijn vader. De namen van 
zijn moeder, broers en zussen herinnert hij zich niet 
meer. Hij kon zich slechts moeizaam aanpassen aan 
het nieuwe gezin en de nieuwe omgeving. Zijn pleegva-
der vond hem ’s nachts vaak huilend, vragend naar zijn 
ouders. 

“Saliou had het erg moeilijk in het begin. Hij huilde de 
hele tijd, at amper en had slaapproblemen. ’s Nachts 
vond ik hem vaak huilend. Ik wilde dat hij zich veilig 
voelde en vroeg aan mijn vrouw om goed voor hem 
te zorgen, zodat hij zich niet anders zou voelen dan 
andere kinderen. Het duurde meer dan 6 maanden 
voor hij weer zichzelf werd.” - Voogd van Saliou

Het verhaal van Saliou

Om Saliou te helpen, kreeg hij een zorgplan: indivi-
duele begeleiding, psychosociale ondersteuning en 
gezinstherapie waar het hele pleeggezin bij betrokken 
werd. Ze leerden samen over positieve opvoedings-
technieken en het belang van onderwijs. Met de finan-
ciële steun die Saliou’s pleegouders ontvingen, konden 
ze een eigen onderneming opstarten om hun inkomen 
te verhogen. Zo kunnen ze de basisbehoeften voor het 
gezin van intussen 10 mensen financieren, zoals zeep, 
gezondheidszorg, voeding, enzovoort.

Terwijl de zoektocht naar Saliou’s biologische ouders 
nog steeds loopt, merkt het team en zijn pleeggezin dat 
Saliou zich langzaam beter voelt. In de kindvriendelijke 
ruimte maakt hij nieuwe vrienden. Hij is vrolijker, meer 
open en is dankbaar tegenover zijn pleeggezin en het 
team.   

https://bluesquarehub.com/
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ETHIOPIË
Jonge kinderen en 
moeders gered van 
ondervoeding

om weer op krachten te komen. Om het risico op 
voedselonzekerheid en ondervoeding te verminderen, 
boden we gezinnen alternatieve manieren aan om in 
hun eigen levensonderhoud te voorzien en bereidden 
we hen voor op mogelijke humanitaire crisissen in 
de toekomst. Proper drinkwater en aangepaste sani-
taire voorzieningen waren eveneens noodzakelijk om 
ziektes en infecties te voorkomen. Daarom focuste 
Plan International zich ook op de toegang tot deze 
faciliteiten. 

Wat hebben we samen verwezenlijkt?
• We bereikten 13.412 mensen met activiteiten in 

verband met voeding, waarvan 1.987 mannen en 
11.425 vrouwen.

• We konden 27.890 mensen helpen via activiteiten 
rond voedselveiligheid en levensmiddelen, waar-
van 19.139 mannen en 8.751 vrouwen.

• 23.400 mensen, waarvan 12.380 mannen en 
11.020 vrouwen, kregen toegang tot veilige 
watervoorzieningen.

Duurzame financiering
Dit project kreeg de steun van het Consortium 12-12 
waar Plan International België deel van uitmaakt. 
Consortium 12-12 verenigt 7 humanitaire organisa-
ties die wereldwijd hulp bieden bij ernstige crisissen 
of natuurrampen. Onze respons ter plaatse had 
nooit zo snel en efficiënt kunnen verlopen zonder de 
enorme vrijgevigheid van duizenden mensen die een 
gift deden aan het Consortium 12-12.

SDG 2, 3, 6

BUDGET € 977.280

LOOPTIJD PROJECT 01/06/2017 - 30/11/2018

OVERLEVEN

De bevolking in Ethiopië kampt met een aanhou-
dende droogte ten gevolge van het gebrek aan 
regen in 2016, wat versterkt werd door het El 
Niño-fenomeen. De gevolgen zijn watertekorten, 
ziektes, voedselonzekerheid, mislukte teelten en 
vele sterfgevallen onder het vee. Acute onder-
voeding neemt overal toe. Vooral jonge kinderen, 
zwangere vrouwen en borstvoeding gevende 
moeders zijn hierdoor erg kwetsbaar. Om deze 
problemen op te lossen, werden nood- en voed-
selhulpprojecten op poten gezet.

Een aanpak die werkt
Kinderen jonger dan 5 jaar, ondervoede zwangere 
vrouwen en borstvoeding gevende moeders kregen 
medische begeleiding en therapeutische voeding 

NIGERIA
Jonge kinderen gered 
van ondervoeding
SDG 2, 3

BUDGET € 663.415

LOOPTIJD PROJECT 01/09/2017 - 31/12/2018

OVERLEVEN

De opstand van terreurgroepering Boko Haram 
die in 2009 startte in het noorden van Nigeria, 
leidde tot één van de grootste humanitaire ram-
pen in de wereld. Intussen zijn 4 landen betrokken: 
Nigeria, Niger, Tsjaad en Kameroen. Miljoenen 
mensen vluchtten weg van het geweld, in moei-
lijke klimaat- en natuuromstandigheden. In 2018 
hadden 10,7 miljoen burgers, waarvan de meer-
derheid vrouwen en kinderen, dringend nood aan 
humanitaire hulp. In Nigeria alleen betekende dit 
reeds 6 miljoen mensen.

Een aanpak die werkt
Van september 2017 tot december 2018 bood 
Plan International België financiële steun aan een 
project rond noodvoeding in de regio Borno, in het 
noordoosten van Nigeria. Het initiatief werd gestart 
na een noodkreet van de Verenigde Naties over de 

dreigende hongersnood in de regio. Het project 
focuste op noodvoeding voor kinderen jonger dan 
5 jaar en op het versterken van de capaciteiten van 
gezondheidszorgploegen. Ook in dorpen werd steun 
geboden door acuut ondervoede kinderen te voeden.
Naast het project dat door Plan International 
 België werd gesteund, gingen de teams van Plan 
 International Nigeria samen met hun partners verder 
aan de slag. Ze zetten scholingsprojecten op voor 
kinderen, boden voedselhulp en financiële steun aan 
gezinnen. 

Wat hebben we samen verwezenlijkt?
• 7.193 kinderen kregen een behandeling voor ern-

stige ondervoeding.
• 6.240 zwangere vrouwen en moeders die borst-

voeding gaven, kregen tweewekelijkse begelei-
ding rond gezonde voeding voor jonge kinderen, 
bijvoorbeeld tijdens kookdemonstraties.

Duurzame financiering
Dit project was mogelijk dankzij de steun van de Bel-
gische bevolking aan het Consortium 12-12 en van 
de Samuel Freeman Charitable Trust.
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OEGANDA
Humanitaire hulp aan vluchtelingen uit  
Zuid-Soedan en hun gastgemeenschappen 
SDG 2, 3

BUDGET € 530.495

LOOPTIJD PROJECT 01/07/2017 - 31/12/2018

OVERLEVEN

Sinds december 2013 heeft het conflict in 
Zuid-Soedan duizenden levens geëist. Meer dan 
4,5 miljoen mensen zijn op de vlucht, waarvan 
bijna 90% vrouwen of kinderen. Oeganda vangt 
het grootste aantal vluchtelingen op, vooral in 
het noorden van het land. Deze toestroom van 
vluchtelingen leidt soms tot spanningen tussen 
de vluchtelingen en de lokale gemeenschappen. 
Oeganda heeft sinds lange tijd te kampen met 
problemen zoals ondervoeding en een gebrek aan 
medische zorg. Plan International België voor-
ziet financiering om de leefomstandigheden van 
vluchtelingengezinnen en van de lokale bevolking 
te verbeteren. De doelstelling is om ondervoeding 
van kinderen tegen te gaan, hun gezondheid te 
verbeteren en ervoor te zorgen dat gezinnen zelf 
voedsel kunnen produceren in tijden van onzeker-
heid en schaarste.

Een aanpak die werkt
We zorgden er in de eerste plaats voor dat zij die het 
nodig hadden medische zorgen kregen. In andere 
gevallen, zoals acute ondervoeding en ernstige infec-
ties, werden patiënten getransporteerd naar gespeci-
aliseerde ziekenhuizen. 

Tegelijk riepen we hulp in van gezondheidsvrijwilli-
gers om informatie te verspreiden rond gezondheid, 
hygiëne, voeding en opsporing en behandeling van 
ondervoeding bij kinderen.

Ten slotte, om gezinnen zelf in staat te stellen om 
gevarieerd voedsel te kweken, gaven we hen zaden 
van hoge kwaliteit waar ze zelf mee konden telen. In 
landbouwgroepen werden ze geïnformeerd over de 
beste landbouwtechnieken en ontvingen ze tuin-
gereedschap zoals schoffels, schoppen, harken en 
kruiwagens.

Wat hebben we samen verwezenlijkt?
• We bereikten in totaal 28.794 mensen, waaronder 

13.052 Oegandezen en 15.742 Zuid-Soedanese 
vluchtelingen.

• 13.947 vrouwen kregen informatie over gezonde 
voeding voor moeders, zuigelingen en jonge kin-
deren, over gezondheid en over genderkwesties.

• 984 kinderen tussen 5 en 59 maanden werden 
getest op HIV/AIDS, 1.013 kinderen kregen een 
behandeling tegen malaria, 894 werden behan-
deld voor luchtweginfectie en 173 voor diarree, 
521 kinderen werden ontwormd en 286 kinderen 
kregen vitamine A-supplementen.

• 5.986 mannen ontvingen gezondsheidinformatie 
en -diensten.

Duurzame financiering
Dit project werd gefinancierd door giften van de 
Belgische bevolking aan het Consortium 12-12. Con-
sortium 12-12 verenigt 7 humanitaire organisaties 
die wereldwijd hulp bieden bij ernstige crisissen of 
natuurrampen. Onze respons ter plaatse had nooit zo 
snel en efficiënt kunnen verlopen zonder de enorme 
vrijgevigheid van duizenden mensen die een gift 
deden aan het Consortium 12-12.
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Onze projecten 
in AziË Kinderen nemen deel aan een leuke activiteit 

in hun kleuterklas, district Pha Oudom (Laos)
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LAOS
Vrouwen winnen aan zelfvertrouwen  
en worden zelfstandiger

Ik werkte voordien op een watermeloenplantage, maar door de pesticiden 
waren mijn huid en ogen geïrriteerd en ik had vaak het gevoel dat ik moeilijk kon 
ademen. Ik stopte met daar te werken. Toen ik over dit project hoorde, kon ik niet 
wachten om deel te nemen. Ik werk gemiddeld 3 tot 4 dagen aan één kledingstuk. 
Ondanks dat het wat tijd vergt, geniet ik nu van mijn werk. Ik wil meer leren over 
de verschillende patronen en wil een volwaardig kleermaakster worden. 

Pheng, 55 jaar, verdient nu een inkomen door te weven

In de provincie Bokeo in Laos, een bergachtig 
gebied vlakbij de grens met China, werken steeds 
meer mensen op commerciële plantages. Ook 
vanuit naburige regio’s migreren arbeidersgezin-
nen naar de plantages. Maar het werk is er niet 
zonder risico’s. Zo worden chemische bestrij-
dingsmiddelen gebruikt waarvan arbeiders de 
gevaren niet kennen. Plan International zorgt 
ervoor dat arbeiders geïnformeerd worden over 
de mogelijke gevaren en hun rechten. Vrouwen 
krijgen ook de kans om een extra of alternatief 
inkomen te verwerven.

De arbeiders op de plantages hebben het moeilijk, en 
zeker voor vrouwen zijn de uitdagingen enorm. Het 
werk is fysiek erg zwaar en zelfs zwangere vrouwen 
zitten voortdurend tussen de pesticiden. Bovendien 
zijn seksuele intimidatie en geweld in de dorpen niet 
ongebruikelijk. Plan International en partners werken 
sinds 2016 op en rondom de bananenplantages om 
de arbeiders en hun gezinnen te beschermen. Dit 
doen we samen met de gemeenschappen. 

Een aanpak die werkt
Onze ervaring leert dat theater een ideale tool is 
om belangrijke boodschappen over te brengen en 
mensen aan het denken te zetten. In Laos heeft dat 
bijzonder goed gewerkt om mensen te informeren 
over de risico’s van werken op plantages, over de 
impact die het heeft op de gezondheid, en vooral ook 
over de verschillende vormen van geweld specifiek 
gericht tegen meisjes en vrouwen. 

Naast theater is ook radio in Laos nog steeds een 
heel efficiënt medium om maatschappelijke impact 
te genereren. De provinciale radiostations maken 
programma’s waarin ze praten over werkomstandig-
heden, geweld tegen meisjes en vrouwen, enzovoort. 
Luisteraars worden aangemoedigd om vragen te 
stellen.

SDG 3, 5, 8

BUDGET € 347.821,17

LOOPTIJD PROJECT 01/02/2016 - 31/01/2019

Leren ontplooien
zich

Naast informeren en sensibiliseren, ontwikkelen we 
spaargroepen voor vrouwen. De groepen kiezen zelf 
hun richting, zoals een specialisatie in het weven van 
traditionele stoffen. Daarmee krijgen deze vrouwen 
een bijkomend, eigen inkomen én herontdekken ze 
hun tradities die ze daarna weer kunnen doorgeven.

Andere groepen focussen zich op het kweken van 
verse groenten, kippen of champignons. De groepen 
sparen om te investeren in kleine ondernemingen. De 
vrouwen krijgen dankzij hun ondernemingen meer 
erkenning in hun gemeenschap, meer zelfrespect 
en economische onafhankelijkheid. Ze komen ook 
samen om te leren over hun rechten, om problemen 
te bespreken en om voor zichzelf op te komen.

Wat hebben we samen verwezenlijkt?
• Meer dan 7.000 inwoners van 23 dorpen, waar-

onder 4.000 vrouwen en 2.500 kinderen leerden 
via theater over hun rechten en hoe ze die kunnen 
afdwingen.

• Informatieve radioprogramma’s van lokale stations 
werden druk beluisterd en ontvingen minstens 340 
telefoontjes en 220 sms-berichten van luisteraars 
met vragen.

• 60 vrouwen verenigden zich in 8 spaargroepen. Ze 
sparen om te investeren in andere beroepsacti-
viteiten dan het werk op de plantages, zoals het 
weven van traditionele stoffen en het kweken van 
groenten of kippen. Ze leren tijdens bijeenkomsten 
ook over hun rechten, bespreken problemen en 
komen voor zichzelf op.

Sterke lokale partners
Plan International België heeft voor dit project al 
sinds 2016 een partnerschap met de sterke lokale 
ngo CAMKID. 

Kijk achteraan voor meer informatie over onze partners.

Duurzame financiering
Dit project kwam tot stand met financiering van de 
Europese Unie en dankzij de trouwe donateurs van 
Plan International België. 

http://www.lao-cso-network.org/camkid.html
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Speelgroepen voor 
de kwetsbaarste 
kleuters
SDG 4

BUDGET € 432.179

LOOPTIJD PROJECT 01/10/2016 - 30/09/2020

Leren ontplooien
zich

Laos erkent het belang van peuter- en kleute-
ronderwijs als voorbereiding op een geslaagde 
schoolloopbaan. Toch genieten niet alle kinderen 
van dit systeem. Vooral kinderen van etnische min-
derheden vallen soms uit de boot. Zij wonen vaak 
in afgelegen gebieden en spreken andere talen 
dan de rest van de bevolking in Laos. Daardoor 
starten ze de basisschool al met een achterstand. 
Cijfers tonen aan dat ze veel vaker hun school 
niet afmaken. Om aan dit probleem tegemoet te 
komen, richtte Plan International speelgroepen 
op in de afgelegen gemeenschappen, waar kinde-
ren allerlei vaardigheden kunnen bijschaven.

Een aanpak die werkt
In 10 afgelegen dorpen in de districten Paktha en 
Pha Oudom startten we speelgroepen voor kinderen 
van etnische minderheden die tussen 3 en 5 jaar oud 
zijn. Kleuters die thuis een andere moedertaal spre-
ken, leren er de Laotiaanse taal, maar ook hun eerste 
letters en cijfers, en versterken er hun motorische en 
sociaal-emotionele vaardigheden. 20 speciaal hier-
voor opgeleide vrijwilligers begeleiden deze speel-
groepen. In de betrokken dorpen wordt intussen een 
draagvlak gecreëerd voor het initiatief, zodat het een 
duurzaam voorbeeld wordt voor de overheid.

Wat hebben we verwezenlijkt?
• 10 speelgroepen werden opgestart in 10 dorpen in 

de districten Paktha en Pha Oudom.
• Meer dan 300 kinderen tussen 3 en 5 jaar oud die 

deel uitmaken van de speelgroepen verbeteren er 
hun motorische, sociaal-emotionele en cognitieve 
vaardigheden waardoor ze goed voorbereid aan 
de basisschool kunnen beginnen. 

• Meer dan 20 lokale vrijwilligers kregen een spe-
ciale opleiding voor het begeleiden van deze 
speelgroepen.

Duurzame financiering 
Dit project werd mogelijk gemaakt dankzij de trouwe 
donateurs van Plan International België.

VIETNAM
Veilig de stad door

Ik groeide op in de stad. Ik zag én 
ervaarde er zelf seksuele intimidatie. 
Het was moeilijk om het te boven 
te komen, maar ik raapte al mijn 
moed bij elkaar en praatte over 
het probleem om oplossingen te 
zoeken: ik sloot me aan bij de jonge 
‘Champions of Change’ van Plan 
International Vietnam. Ik vermoed dat 
seksuele intimidatie en geweld tegen 
vrouwen voortkomen uit ouderwetse 
ideeën. Wij, meisjes, moeten sterk en 
zelfverzekerd zijn. Eén individu heeft 
weinig invloed, maar samen kunnen 
we het probleem van seksuele 
intimidatie in Hanoi aanpakken. 

Huong, 20 jaar, ‘Champion of Change’

SDG 4, 5

BUDGET € 190.000

LOOPTIJD PROJECT 01/10/2018 - 30/06/2020

Leiden ontplooien
zich

Plan International onderzocht wereldwijd de vei-
ligheid in steden. Wat blijkt? Meisjes en vrouwen 
voelen zich opvallend vaak onveilig op het open-
baar vervoer of in stations. Ook in Hanoi was dat 
het geval, dus startten we er het project ‘Safer 
Cities for Girls’. We hebben ons daarbij gericht 
op de wijken Kim Chung en Hai Boi, delen van 
de hoofdstad van Vietnam waar maar liefst een 
kwart van de meisjes zich nooit of zelden veilig 
voelt op het openbaar vervoer waardoor ze een 
stuk geïsoleerd geraken.

Een aanpak die werkt
Het stadsbestuur zette heel wat concrete acties op 
touw na een grootschalige bewustmakingscampagne 
door twee jongerengroepen – ook wel bekend als 

‘Champions of Change’. De ‘Champions of Change’ 
van de lokale universiteit brachten de veiligheid van 
busstations in kaart en speelden de resultaten door 
aan de verantwoordelijke stadsdiensten, samen met 
hun aanbevelingen. 

Samen met de jongeren werd materiaal ontwikkeld 
om de reizigers bewust te maken van de problema-
tiek van seksuele intimidatie en om hen te tonen hoe 
ze hiertegen kunnen optreden. Daarnaast ondersteu-
nen we het stadspersoneel om aanpassingen door 
te voeren in de stad op basis van de oplossingen 
die de ‘Champions of Change’ hebben voorgesteld. 
Tenslotte krijgen ook buschauffeurs en -controleurs 
vormingen zodat ze weten hoe ze moeten handelen 
wanneer ze getuige zijn van seksuele intimidatie op 
de bussen.
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Om het bewustzijn hierrond in het onderwijs te cre-
eren, kregen directeurs van 55 basis- en secundaire 
scholen een training om in hun lespakketten meer 
aandacht te geven aan gendergelijkheid, genderge-
relateerd geweld en seksuele intimidatie. 

Wat hebben we samen verwezenlijkt
• 1.468 leerkrachten van 55 basis- en secundaire 

scholen namen deel aan trainingen rond veiligheid 
voor meisjes en vrouwen.

• Er werden op de lokale universiteit 2 ‘Champions 
of Change’-actiegroepen opgericht, bestaande uit 
30 meisjes en 20 jongens. Deze 50 ‘Champions of 
Change’ richten zich vooral op beleidsbeïnvloeding.

• In totaal kwamen 12.154 meisjes, 13.667 jongens 
en 6.000 leerkrachten en schoolmedewerkers 
rechtstreeks in aanraking met het project.

Sterke lokale partners
Plan International kon voor dit project rekenen op 
een partnerschap met de ngo LIGHT.

Kijk achteraan voor meer informatie over onze partners.

Duurzame financiering
Dit project kon gerealiseerd worden dankzij de steun 
van de trouwe donateurs van Plan International 
 België. Dit project maakt deel uit van een initiatief 
dat ook ondersteund wordt door Plan International 
Duitsland en Plan International Australië.

Het was de eerste keer dat ik samen 
met de kinderen en hun ouders heb 
deelgenomen aan een training over 
risicovermindering bij rampen. We 
hebben geleerd hoe we moeten 
reageren wanneer er een natuurramp 
zich voordoet. Ik vind het goed dat 
iedereen wordt betrokken, want zo 
kunnen we beter samenwerken.

Mr. Hung, leerkracht op de basisschool Ta Ngao,  
provincie Chai Lau

Kwaliteitsonderwijs 
wapent kinderen 
tegen natuurrampen
SDG 4, 5, 13

BUDGET € 2.591.427,32

LOOPTIJD PROJECT 01/01/2017 - 31/12/2021

Leren ontplooien
zich

In Vietnam leven meer dan 50 etnische groepen 
die een talenpalet spreken dat uniek is in Zuid-
oost-Azië. Etnische groepen die in afgelegen, 
bergachtige gebieden wonen, hebben niet altijd 
toegang tot kwaliteitsvol onderwijs. Dit is het 
geval voor de kinderen van de etnische minder-
heden in de bergachtige districten Sin Ho (in de 
provincie Lai Chau) en Kon Plong (in de provincie 
Kon Tum). Voor hen is de toegang tot kwaliteitsvol 
kleuteronderwijs vaak beperkt. Bovendien zijn ze 
niet goed voorbereid op de toenemende natuur-
rampen en de gevolgen die de klimaatverandering 
heeft in deze gebieden.

Een aanpak die werkt
Een programma van Plan International België en haar 
partners brengt daar verandering in. In deze distric-
ten kunnen jonge kinderen, zowel meisjes als jon-
gens, nu naar speelgroepen of naar de kleuterschool 
gaan om er te spelen en te leren. Ook ouders worden 
ondersteund zodat hun jonge kinderen zich volledig 
kunnen ontplooien en alle kansen krijgen. Leerlingen 
uit de basisschool en de eerste graad van de secun-
daire school leren al spelenderwijs hoe ze moeten 
omgaan met de gevolgen van klimaatverandering, en 
ze stellen zelf ook oplossingen voor.

Het programma hanteert een gendersensitieve aan-
pak, aangezien genderstereotiepe rollenpatronen 
nog steeds prominent aanwezig zijn in de Vietna-
mese samenleving. Zo zorgen we ervoor dat we geen 
stereotiepe rollen voor meisjes en jongens bevesti-
gen, dat vaders aangemoedigd worden om zich te 
engageren in de opvoeding van hun jonge kinderen 
en dat meisjes en jonge vrouwen versterkt worden in 
leiderschapsrollen. Dit alles doen we in samenwer-
king met de erg invloedrijke Vietnam Women’s Union.

Wat hebben we samen verwezenlijkt?
• Er werden 40 speelgroepen opgestart voor peu-

ters (jonger dan 3 jaar). Hun ouders kwamen 
maandelijks naar de oudergroepen waar ze meer 
informatie ontvingen over de ontwikkeling en 
bescherming van jonge kinderen.

• 745 kinderen tussen 4 tot 8 jaar namen deel aan 
speel- en leesgroepen die hen klaarstoomden voor 
de basisschool.

• 218 lokale vrijwilligers kregen een opleiding om de 
speel-en leesgroepen mee te ondersteunen.

• 3.484 kinderen konden in veilige klaslokalen spe-
len en leren.

• 22 basis- en secundaire scholen ontwikkelden 
aan de hand van het lespakket ‘Safe Schools’ een 
eigen actieplan, waarmee ze zich voorbereidden 
op de impact van klimaatverandering. Ook dach-
ten ze na over ze hoe ze de gevolgen van natuur-
rampen kunnen verminderen en trainden ze om 
optimaal te kunnen reageren als er zich een ramp 
voordoet. 

• 216 lokale vrijwilligers, 476 leerkrachten en 20 
studentengroepen werden opgeleid met de ‘Safe 
Schools’-aanpak.

Sterke lokale partners
Plan International België sloeg voor dit pro-
ject de handen in elkaar met lokale partners  
Vietnam Women’s Union en Live & Learn.

Kijk achteraan voor meer informatie over onze partners.

Duurzame financiering
Dit project kon gerealiseerd worden dankzij de Bel-
gische ontwikkelingssamenwerking en de trouwe 
donateurs van Plan International België.
 

http://www.hoilhpn.org.vn/
http://www.livelearn.org/
http://light.org.vn/
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Onze projecten in 
Latijns-Amerika

Plan International werkt met kinderen in 
Ecuador om hun zelfvertrouwen te vergroten.
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ECUADOR
Jongeren kiezen voor een  
toekomst zonder geweld

Ik merk dat de jongeren een positieve verandering doorgemaakt hebben. Ze 
staan nu kritisch tegenover ongelijkheid tussen mannen en vrouwen. Ze kennen 
duidelijk hun eigen rechten en verspreiden enthousiast die kennis bij vrienden 
en familie. In dit project geven we méér dan louter informatie. We bieden 
tools zodat jongeren hun capaciteiten versterken. Zo verwezenlijken ze zelf 
veranderingen in hun leven. 

Benny, gespreksbegeleider, JUCONI

SDG 5

BUDGET € 310.000

LOOPTIJD PROJECT 01/07/2018 - 31/12/2020

beslissen ontplooien
zich

In Nueva Prosperina, een wijk in de Ecuadoraanse 
stad Guayaquil, houden gewelddadige drugsben-
des de buurt in hun greep. Drugs, geweld, tiener-
zwangerschappen en een gebrek aan publieke 
diensten hebben tot gevolg dat de toekomst van 
de jongeren die hier opgroeien niet al te rooskleu-
rig is. Tijd voor verandering! Onder begeleiding 
van Plan International en haar partners bouwen 
jongeren aan hun toekomstplannen. Bewuste 
en positieve keuzes, gelijke kansen en concrete 
actie... hier kiezen deze jongeren voor. 

Een aanpak die werkt
Samen met JUCONI, een organisatie uit de wijk die 
ijvert voor inclusie van de meest kwetsbare jongeren, 
hebben we clubs voor jongvolwassenen gestart. In 
zo’n club krijgen jongeren informatie, onder meer rond 
gelijke rechten voor jongens en meisjes en andere 
maatschappelijk relevante thema’s. Bovendien wor-
den jongeren begeleid in het denkproces over hoe ze 
in het leven staan, de doelen die ze belangrijk vinden 
en de concrete stappen die ze moeten zetten om die 
te bereiken. Veel jongeren realiseren zich tijdens deze 
workshops dat ze effectief de keuze hébben om zelf 
een pad uit te stippelen en hun dromen na te streven. 
Zo dromen sommigen ervan om een universitaire 
opleiding te starten, in bepaalde sectoren aan het 
werk te gaan zoals toerisme, gastronomie, enzovoort. 
Ze inspireren op hun beurt andere jongeren uit hun 
buurt en pleiten onder andere voor betere publieke 
diensten en ondersteuning van de overheid. Dit doen 
ze door projecten en activiteiten op te zetten in hun 
wijk rond voor hen relevante thema’s waarover ze in 
de clubs hebben gedebatteerd.

Omdat universele uitwisseling belangrijk is, orga-
niseerde JUCONI in 2018 een ontmoeting tussen 5 
jongeren uit België en jongeren uit Ecuador in samen-
werking met YOUCA, de Belgische organisatie die het 
project cofinanciert. Deze ontmoeting vond plaats in 
Ecuador. Vervolgens reisden 12 Ecuadoraanse jon-
geren naar België om hier hun leeftijdsgenoten te 
ontmoeten. De jongeren gingen in gesprek over hun 
gelijkenissen en stelden zich vragen als: Wat vinden 
we belangrijk? Wie beschouwen we als rolmodel-
len? Waarover kunnen we zelf beslissen? Wat zijn 
onze dromen? Wat hebben we nodig om ze waar te 
maken? 

We werken ook nauw samen met lokale initiatieven 
om meer bewustzijn te creëren rond tienerzwanger-
schappen en het voorkomen hiervan. Daarnaast kun-
nen meisjes en jonge vrouwen die slachtoffer werden 
van misbruik en geweld ook rekenen op verzorging 
en juridisch advies in het kader van dit project.

Door te (leren) debatteren over uiteenlopende the-
ma’s in de jongerenclubs, schaven adolescenten uit 
de wijk hun kennis en allerlei vaardigheden bij. Ze 
groeien!

• Ze worden zelfbewuster, zelfverzekerder en maat-
schappelijk actiever.

• Ze versterken actief hun participatieve vaardighe-
den door uitwisseling, het opzetten van projecten 
(individueel of collectief), het nemen van initiatief in 
schoolraden, ...

• Ze verrijken hun kennis en vaardigheden over sek-
suele en reproductieve rechten.

• Ze gebruiken de verworven kennis in de strijd 
tegen gendergerelateerd geweld.

• Ze kiezen bewust om een toekomst te creëren 
waarin meisjes en jonge vrouwen gelijkwaardig 
mee de touwtjes in handen nemen.

• Ze inspireren andere jongens en meisjes door het 
organiseren van activiteiten.



39PLAN INTERNATIONAL BELGIË - JAARVERSLAG 2018 - 201938

Wat hebben we samen verwezenlijkt?
• Er werden 6 clubs voor jongeren opgestart, waar in 

totaal 90 adolescente meisjes en 75 adolescente 
jongens tussen 15 en 19 jaar zich bij aansloten.

• Dankzij de vele activiteiten en initiatieven van de 
jongeren, konden ze in totaal 10.089 adolescente 
meisjes en jongens en 3.766 volwassenen berei-
ken met hun positieve bewustmaking. 

• 36 gezondheidswerkers kregen specifieke training 
over gender en gelijke kansen.

• 8 jongerenambassadeurs (5 meisjes en 3 jongens) 
namen deel aan een evenement tegen geweld 
tegen vrouwen, georganiseerd door een gemeen-
schapsinitiatief genaamd ‘Vriendin, je bent niet 
alleen’ als deel van het manifesto rond ‘het recht 
van vrouwen om te leven zonder geweld’.

• 8 jonge ambassadeurs presenteerden hun voor-
stellen aan de ambtenaren van de stad Guayaquil.

Sterke lokale partners
Plan International Ecuador heeft een langdurige 
samenwerking met JUCONI, de lokaal verankerde 
participatie-expert uit Nueva Prosperina.

Kijk achteraan voor meer informatie over onze partners.

Duurzame financiering 
Dit project werd gecofinancierd door YOUCA, een 
organisatie voor en door jongeren die hen stimuleert 
om samen te werken aan een duurzame en recht-
vaardige samenwerking, en de trouwe donateurs van 
Plan International België.

Ik heb tijdens de workshops geleerd 
hoe ik de ontwikkeling van mijn kind 
kan stimuleren en hoe ik zorg en 
bescherming kan bieden. Ik weet nu 
ook wat ik mijn baby moet geven qua 
voeding, afhankelijk van zijn leeftijd. 

Fatima, mama van een baby van 11 maanden

Herstel van een regio 
na de aardbeving
SDG 5, 8

BUDGET € 400.727,87

LOOPTIJD PROJECT 01/02/2017 - 31/08/2020

ontplooien
zich

OVERLEVEN

Op 16 april 2016 trof een aardbeving met een 
kracht van 7,8 op de schaal van Richter de 
noordkust van Ecuador, met desastreuse gevol-
gen, waaronder 600 dodelijke slachtoffers. De 
provincies Manabí en Esmeraldas kregen het het 
zwaarst te verduren. Om de negatieve gevolgen 
zoveel mogelijk te beperken, reageerde Plan 
International onmiddellijk met humanitaire hulp. 
Daarna volgde bijstand om de economische 
schade te beperken, het onderwijssysteem terug 
op gang te brengen en werd psychosociale en 
emotionele ondersteuning geboden.

Heel wat gezinnen werden geconfronteerd met bijko-
mende uitdagingen op het vlak van opvoeding, zorg 
en bescherming van hun kinderen in de nasleep van 
de natuurramp. De weinige middelen die er waren, 
onder andere om gendergerelateerd geweld en tie-
nerzwangerschappen te voorkomen, werden immers 
nog schaarser. Dit bemoeilijkte de terugkeer naar het 
dagdagelijkse leven van heel wat gezinnen. 

Een aanpak die werkt
Het project van Plan International richt zich daarom 
op het herstel van het levensonderhoud door de 
gezinnen opnieuw veerkrachtig te maken en door 
jonge moeders te ondersteunen als zij nieuwe 
ondernemingen opstarten. Hierdoor kunnen zij op 
hun beurt autonomer in het levensonderhoud van 
hun jonge kinderen voorzien, wat meer kansen biedt 
aan peuters en kleuters. In het kanton Pedernales in 
Manabí krijgen ouders ook workshops rond positief 
ouderschap en opvoedingstechnieken. Dit zorgt 
ervoor dat hun peuters en kleuters zich optimaal kun-
nen ontwikkelen. Om seksueel misbruik van kinderen 
te voorkomen, krijgen leerkrachten op basisscholen 
bovendien workshops over het belang van seksuele 
voorlichting. 

Wat hebben we samen verwezenlijkt?
• 192 leerkrachten op basisscholen werden gesensi-

biliseerd over het belang van seksuele voorlichting 
om seksueel misbruik van kinderen te voorkomen.

• 170 volwassenen en 210 kinderen namen deel aan 
workshops over positief ouderschap.

• 63 vrouwen maken deel uit van coöperatieve 
vrouwenondernemingen.

• Jonge moeders bundelden hun krachten in 3 
gemeenschappen en zetten samen een zaak op.

• Het project in Pedernales werd uitgebreid van 3 
gemeenschappen naar 8 gemeenschappen.

Duurzame financiering
Dit project werd gefinancierd dankzij de donateurs 
van Plan International België die bijdroegen aan het 
noodhulpfonds van Plan International België. 

http://www.juconi.org.ec/
https://youca.be/
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BOLIVIA
Integrale ontwikkeling voor peuters en kleuters 
en inclusief en kwaliteitsvol onderwijs voor 
scholieren

Onderwijs
Samen met onze partner FAUTAPO ondersteunen we 
scholieren uit kwetsbare bevolkingsgroepente onder- 
steunen bij het behalen van een diploma secundair 
onderwijs en technisch onderwijs. Dit gebeurt door 
via workshops leerkrachten, scholieren en ouders 
bewuster te maken van het belang van middelbaar 
onderwijs – in het bijzonder voor kwetsbare groepen. 
Er wordt ook aandacht besteed aan seksuele en 
reproductieve rechten op school, aangezien tiener-
zwangerschappen een probleem blijven.

Op school wordt veel belang gehecht aan onder-
steuning van de studenten in het definiëren van hun 
levensproject. Hierbij wordt ook de essentiële rol van 
het onderwijs – als middel om dit doel te bereiken, 
sterk benadrukt. Jongeren worden zo goed mogelijk 
voorbereid op hun levensproject, bijvoorbeeld via 
praktijklessen die in lijn zijn met de lokale mogelijk-
heden. Hiermee wordt bedoeld dat jongeren gesti-
muleerd worden om een socio-productief project te 
ontwikkelen dat beantwoordt aan een vraag of nood 
uit hun regio. Ze kunnen hierbij rekenen op de steun 
van hun ouders en leraren. Tegelijkertijd trachten we 
ook beleidsmakers te sensibiliseren rond deze kwes-
ties. Plan International probeert jongeren, scholen, 
gezinnen en beleidsmakers bij elke van de hierboven 
beschreven stappen bij te staan.

Zoals vooropgesteld door de bovenvermelde spe-
cifieke wet rond inclusief en kwaliteitsvol onderwijs, 
hebben we bij het definiëren van educatieve pro-
gramma’s nauw samengewerkt met de traditionele 
autoriteiten van de Aymara- en Quechua-volkeren. 
Zo zorgen we ervoor dat de typisch traditionele cul-
turele aspecten van deze volkeren voldoende worden 
geïntegreerd.

Wat hebben we samen verwezenlijkt?
• 424 meisjes en 440 jongens tussen 0 en 8 jaar 

konden spelen en leren in een speciaal daarvoor 
opgezette ruimte. Zo hebben ze zich optimaal 
kunnen voorbereiden op de lagere school.

• Gezondheidspromotoren brachten meer dan 240 
huisbezoeken aan kwetsbare gezinnen.

• 926 mama’s en 106 papa’s namen deel aan work-
shops rond kinderbescherming, voeding, gezond-
heid, onderwijs en gendergelijkheid. 

• 130 overheidsfunctionarissen en gezondheids-
werkers volgden een bijscholing rond de integrale 
ontwikkeling van kinderen.

• Meer dan 2.000 scholieren namen deel aan de 
verkiezingen van de schoolraden.

• Meer dan 200 scholieren, 131 leerkrachten (64 
vrouwen en 67 mannen) en 904 ouders namen deel 
aan een workshop om jongeren van het laatste jaar 
secundair onderwijs sterker de arbeidsmarkt op te 
sturen.

SDG 2, 3, 4, 5, 8

BUDGET € 2.467.217

LOOPTIJD PROJECT 01/01/2017 - 31/12/2021

Leren beslissen ontplooien
zich

Kinderen die in landelijke of afgelegen gebieden 
wonen, hebben slechts beperkte toegang tot 
kwaliteitsdiensten en inclusief en kwaliteitsvol 
onderwijs. Plan International en haar partners 
zorgen ervoor dat deze kinderen niet alleen kun-
nen genieten van het recht op inclusief en kwali-
teitsvol onderwijs, maar ook de mogelijkheid heb-
ben om te kunnen opgroeien in een stimulerende, 
beschermende en geweldloze omgeving.

Ondanks het bestaan van een specifiek kinderrech-
tenbeleid en een specifieke wet voor een inclusief en 
kwaliteitsvol onderwijs, zijn er grote hiaten in de uit-
voering ervan. Het belang van zorg en ontwikkeling 
van jonge kinderen wordt nog steeds onvoldoende 
erkend, wat ook negatieve gevolgen heeft voor het 
peuter- en kleuteronderwijs. Ook in het secundair 

onderwijs is het een grote uitdaging om alle scho-
lieren inclusief en kwaliteitsvol onderwijs te bieden. 
Heel wat scholieren stoppen dan ook met school, met 
opvallend hogere drop-out cijfers op het platteland. 

Een aanpak die werkt

Bescherming
Samen met lokale partner PROMETA werkt Plan 
 International België enerzijds aan kwaliteitsvol onder-
wijs en uitgebreide zorg in een stimulerende, bescher-
mende en geweldloze context voor jonge kinderen in 
Bolivia (0 – 8 jaar). Dit doen we via huisbezoeken bij 
jonge gezinnen, het opzetten van peuter- en kleu-
teropvang en workshops voor ouders, voornamelijk 
vaders, rond positief ouderschap en opvoedings-
technieken. Op dit niveau, wordt er momenteel een 
studie afgenomen rond ‘positieve mannelijkheid’ in 
samenwerking met andere Belgische ngo’s die aan-
wezig zijn in Bolivia.

Overheidsfunctionarissen worden ook getraind in 
hoe ze een integrale benadering van de ontwikkeling 
van jonge kinderen kunnen hanteren en lokale over-
heden worden gestimuleerd om verantwoordelijkheid 
op te nemen op dat vlak.

De oudergroepen van 
Plan International

Jonge kinderen ontvangen begeleiding 
in opvangcentrum

Gezondheidspromotor Sabina verandert 
haar gemeenschap

Jongeren geven het schoolbeleid 
mee vorm

Sterke lokale partners
Samen met lokaal verankerde organisaties 
 PROMETA en FAUTAPO zette Plan International 
België dit project ter plaatse op.

Kijk achteraan voor meer informatie over onze partners.

Duurzame financiering
Dit project kwam tot stand dankzij de steun van de 
Belgische ontwikkelingssamenwerking en de trouwe 
donateurs van Plan International België.

Ik werk in de schoonmaak. Ik 
woon alleen en sta zelf in voor mijn 
onderhoud. De mensen van Plan 
International deden me realiseren 
dat studeren het allerbelangrijkste 
is om later een goede job te vinden. 
Na mijn studies wil ik graag dokter 
worden.

Johnny, 17 jaar, Bolivia

https://www.youtube.com/watch?v=aSm8J_t3wFk
https://www.youtube.com/watch?v=tLs5uT2tk0Q
https://www.youtube.com/watch?v=z3lUffsSXy8&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=K7-kGDJnjhs
http://prometa.org.bo/en/home/
http://portal.fundacionautapo.org/
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Onze projecten  
in België

Brusselse jongeren van het ‘BruxELLES’ project kaarten 
seksuele intimidatie aan op het openbaar vervoer.



45PLAN INTERNATIONAL BELGIË - JAARVERSLAG 2018 - 201944

BruxELLES: Jongeren doorbreken het taboe 
rond seksuele intimidatie en seksueel geweld

Met de steun van Canon België, Canon Europa en 
equal.brussels startte het pilootproject van Safer 
Cities, ‘BruxELLES’ vorig jaar. Door middel van 
fotografie brachten 14 jongeren uit Brussel (14-
20 jaar) thema’s zoals seksuele intimidatie in de 
openbare ruimte onder de aandacht. Ze werden 
door Plan International en Canon zowel inhoude-
lijk als technisch voorbereid om beleidsmakers 
en andere doelgroepen te mobiliseren tot ver-
andering. Daarop volgden het voorbije jaar nog 
verschillende activiteiten.

In steden zoals Delhi, Kampala, Melbourne en Lima 
bezochten duizenden jongeren het ‘Safer Cities’ plat-
form en duidden ze plaatsen aan waar ze van hielden, 
vermeden, zich veilig of onveilig voelden. Seksuele 
intimidatie is immers een wereldwijd maatschappe-
lijk probleem, waar Plan International in meer dan 70 
landen de strijd mee aanbindt – ook in België, waar 
het ‘Safer Cities’-programma, dat ontstond in Viet-
nam en Oeganda, nu ook uitgevoerd wordt.

Er werd voor het eerst een resolutie rond seksuele 
intimidatie op het openbaar vervoer unaniem goed-
gekeurd door het Brusselse Parlement in april 2019. 
Deze resolutie kwam tot stand door de jongeren van 
het project ‘BruxELLES’ zelf. Het was ook de eerste 
keer dat jongeren als experts werden uitgenodigd op 
een hoorsessie op het Brussels Parlement. De reso-
lutie, die verschillende maatregelen tegen seksuele 
intimidatie in de publieke ruimte bevat, is dan ook 
gebaseerd op de aanbevelingen van deze jongeren.  

Zo vragen de jongeren onder andere om meer betrok-
ken te worden in de hele beslissingsprocedure wan-
neer die een impact heeft op hun dagelijkse leven 
en vormingen voor het transportpersoneel, zodat het 
over de middelen beschikt om gepast te reageren in 
geval van seksuele intimidatie. 

Jongeren aan de basis van 
een Brusselse resolutie

SDG 5

BUDGET € 14.779,41

LOOPTIJD PROJECT 01/02/2018 - 30/06/2019

Leiden ontplooien
zich

Ik heb het gevoel dat de stem van jongeren 
niet vaak weerklank vindt in de media. 
Jongeren lijken daarom niet geïnteresseerd 
te zijn in belangrijke zaken, maar 
integendeel. Er is volgens mij een te grote 
afstand gecreëerd tussen de politiek en de 
jongeren. Die wereld bestaat uit allemaal 
volwassenen, die een complex vocabulaire 
gebruiken. Jongeren zijn bang dat ze 
niet serieus worden genomen. Het beeld 
dat ze hebben van politici is dat ze niet 
bereikbaar zijn. Met dit project hebben we 
zeker al een grote stap vooruit gezet om de 
afstand tussen de politici en de jongeren te 
verkleinen. 

Yousri, 18 jaar, Jongerenactivist en lid van de raad van 
bestuur van Plan International België

3 jongeren van het ‘BruxELLES’ project werden uit-
genodigd in Bonn om hierover te spreken op de SDG 
Global Festival van de Verenigde Naties in mei 2019.

De jongeren praten over seksuele 
intimidatie op de SDG Global Festival

In juni 2019 hebben we samen met MIVB een sen-
sibiliseringscampagne gelanceerd om seksuele inti-
midatie op het openbaar vervoer tegen te gaan. Niet 
enkel het slachtoffer van seksuele intimidatie kan 
actie ondernemen, vooral de omstaanders moeten 
vaker in actie komen. In het kader hiervan hebben we 
een aantal tips uitgedeeld over hoe je als omstander 
kan optreden. 

Seksuele intimidatie: Wat kan je 
doen als omstander?

De making-of van het ‘BruxELLES’ project

Duurzame financiering
Dit project werd mogelijk gemaakt dankzij de steun 
van Canon België, Canon Europa, equal.brussels en 
de trouwe donateurs van Plan International België.

Kijk achteraan voor meer informatie over onze partners.

https://www.youtube.com/watch?v=4PI6ocxF2r4
https://www.youtube.com/watch?v=WY2KbynY6AY
https://www.planinternational.be/nl/blog/seksuele-intimidatie-wat-doen
https://www.youtube.com/watch?v=Uy-sUUZZzog&t=1s
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Kinderrechtenschool/School for Rights

Zo ontving op 21 november 2018 de school ‘Ecole 
des Étoiles’ in Brussel het Kinderrechtenlabel uit 
handen van onze directrice Régine Debrabandere en 
Bernard Devos, de Kinderrechtencommissaris van 
de Federatie Wallonië-Brussel. 

Ook GBS De Vlieger te Kasterlee ontving op 23 juni 
2019 het Kinderrechtenlabel uit handen van Mieke 
Casier, voorzitster van de Algemene Vergadering van 
Plan International België.

Kinderrechten werden daar op verschillende manieren 
toegepast: lessen over kinderrechten, verschillende 
kringgesprekken waar kinderen worden gehoord, 
kinderen werden gestimuleerd om de rechten van 
andere kinderen te helpen realiseren, enzovoort.

Partners met expertise
De trajectbegeleidingen komen tot stand dankzij 
een uniek samenwerkingsverband met KIYO, Djapo, 
DGDE en VIA Don Bosco. Elk van deze organisa-
ties heeft een specifieke expertise op het vlak van 
kinderrechten.

Kijk achteraan voor meer informatie over onze partners.

Duurzame financiering
Dit project werd gefinancierd door de Belgische 
ontwikkelingssamenwerking. 

Door kinderen van jongs af aan vertrouwd te 
maken met kinderrechten help je hen specifieke 
waarden, gedrag en vaardigheden ontwikkelen 
die ze kunnen toepassen in de praktijk: samen-
werken, verantwoordelijkheid opnemen, opko-
men voor hun rechten en andermans rechten, 
enzovoort. Kinderen pikken het snelst zaken op 
in een stimulerende omgeving waar hun geest 
geprikkeld wordt en waar ze kunnen  interageren 
met leeftijdsgenoten. Een school is daar een 
perfect voorbeeld van. Daarom zetten Plan 
 International België en haar partners sterk in op 
het onderwijs en doorlopen we samen met kinde-
ren, juffen, meesters en directie een traject waar-
bij kinderrechten centraal staan. Op het einde van 
het traject ontvangt de school een Kinderrechten-
label en mag zich een ‘Kinderrechtenschool’ of 
een ‘School for Rights’ noemen.

SDG 4

BUDGET € 86.170,98

LOOPTIJD PROJECT 01/01/2017 - 31/12/2021

Leren

Beleidsbeïnvloeding 
in België
In de zomer van 2018 heeft het team van Plan 
International beleidsnota’s opgesteld met daarin 
de belangrijkste prioriteiten van Plan  International 
België voor de Belgische beleidsmakers. Dit 
gebeurde in het perspectief van de algemene 
verkiezingen van 2019. De beleidsnota’s behan-
delden verschillende kwesties:
 
• De noodzaak om kinderrechten en meisjesrechten 

te beschouwen als transversale kwesties in ont-
wikkelingssamenwerking en buitenlandse zaken. 

• Het recht op inclusief en kwaliteitsvol onderwijs en 
de bescherming tegen gendergerelateerd geweld 
bij ontwikkelingshulp.

• Het verband tussen klimaatverandering en onder-
wijs voor meisjes in partnerlanden.

• De integratie van een kinderrechtenbenade-
ring in de Vlaamse en Franstalige Belgische 
onderwijssystemen. 

Deze beleidsnota’s werden op grote schaal verspreid 
via sociale netwerken en rechtstreeks verzonden naar 
belangrijke actoren. Ons beleidsbeïnvloedingsteam 
droeg ook bij aan de uitwerking van beleidsaanbeve-
lingen van platformen waar we lid van zijn: Educaid.
be, Kireco, ... Ook hebben we vertegenwoordigers 
van de belangrijkste Belgische politieke partijen ont-
moet om hen onze prioriteiten te presenteren. 

Ter gelegenheid van ons 35-jarig jubileum hebben we 
2 politieke debatten georganiseerd, een in het Frans 
en een in het Nederlands, waar vertegenwoordigers 
van 10 belangrijke Belgische partijen hun steun 
betuigden aan onze aanbevelingen (CD&V, cdH, 
Groen, Ecolo, Open VLD, MR, sp.a, PS, N-Va en Défi). 
Ons doel was om ervoor te zorgen dat de nieuwe 
regeringen die voortvloeien uit de verkiezingen van 
mei 2019 onze prioriteiten op federaal, regionaal en 
gemeenschapsniveau ondersteunen.

Het is belangrijk dat kinderen zich 
bewust zijn van hun rechten om 
een zelfstandig individu te kunnen 
worden in de maatschappij, gevuld 
met een dosis zelfvertrouwen 
en assertiviteit, geschonken 
door de kennis van hun rechten. 
Dit zelfvertrouwen, gebaseerd 
op hun rechten, zal hen ook 
doen beseffen dat rechten ook 
verantwoordelijkheden meebrengen. 

Tine Moorkens, kleuterjuf,  
GBS De Vlieger te Kasterlee

Soms zeg ik iets bij mijn vrienden en 
dan vinden ze mijn mening raar en 
dan zeg ik: ‘dat maakt niet uit, ik heb 
recht op mijn mening’.

Charlotte, 11 jaar, leerlinge,  
GBS De Vlieger te Kasterlee

We zijn hoopvol over de 
vele toezeggingen die de 
verschillende partijen tijdens de 
verkiezingscampagne hebben 
gedaan. We hopen dat de nieuwe 
regeringen ze zullen vertalen in een 
krachtig beleid ten voordele van 
kinderrechten en gendergelijkheid. 

Roméo Matsas, Senior Policy Adviser,  
Plan International België

http://www.kiyo-ngo.be/
http://www.djapo.be/
http://www.dgde.cfwb.be/
http://www.viadonbosco.org/
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Plan International België is trots en dankbaar om sinds jaar en dag te mogen 
rekenen op de inzet en enthousiasme van onze vrijwilligers om samen met 
ons een betere wereld te creëren voor kinderen en jongeren wereldwijd. 
Kantoorvrijwilligers, terreinvrijwilligers, vertalers, leden van onze raad van 
bestuur en algemene vergadering... Zij zijn mee de drijvende kracht achter 
Plan International België. We willen hen dan ook bedanken voor hun tijd en 
energie die ze hebben gegeven. Lees hieronder het verhaal van Marie-Pierre 
en Bert, vrijwilligers en Plan Ouders bij Plan International België.

Marie-Pierre is Plan Ouder bij Plan International 
België sinds 1997 en ondersteunt onze organisatie 
sinds 2014 ook als vrijwilligster. Toen ze met pensi-
oen ging, dacht ze nog lang niet aan stilzitten. Naast 
het werken aan haar eigen geluk, wilde ze zich ook 
inzetten voor het geluk van anderen. Als Plan Ouder 
was haar keuze voor Plan International een logische 
stap. Marie-Pierre baseerde haar keuze op 3 ele-
menten: “Werken voor een betrouwbare organisatie, 
contact met collega’s en zinvol administratief werk.” 
Ook haar positieve ervaringen met het Plan Ouder-
schap ondersteunden haar beslissing. “Het feit dat ze 
de moeite doen om de correspondenties te vertalen 
en te verzamelen om uiteindelijk bij de Plan Kinderen 
te krijgen, geeft het gevoel dat Plan International dat 
ietsje meer doet om de sponsors gerust te stellen.” 
Als vrijwilligster haalt ze het meeste voldoening uit 
het feit dat ze de medewerkers bij Plan International 
zoveel mogelijk kan helpen. Ze apprecieert daarbij 
de mogelijkheid tot eigen invulling en evolutie in haar 
takenpakket. Ook de vriendelijke collega’s en de 
vrijheid die ze krijgt, zijn zaken die haar altijd zullen 
bijblijven als vrijwilligster. 

Ook Bert is Plan Ouder en vrijwilliger bij Plan 
 International België. Samen met zijn vrijwilligers-
groep in Mechelen vertaalt hij de acties van Plan 
 International België ook in deze regio. Dankzij hun 
actieve deelname aan de raad voor ontwikkelingssa-
menwerking ‘Mechelen Mondiaal’, slagen ze erin om 
een 8-tal activiteiten per jaar te organiseren.

Zijn keuze voor Plan International België is er een die 
voortbouwt op traditie. “In onze familie is er een tradi-
tie voor ‘goede doelen’: Moeders voor moeders, Art-
sen zonder grenzen, Amnesty International, etc. Maar 
de verbondenheid die je opbouwt met je Plan Kind 
aan de hand van foto’s en brieven is toch bijzonder 
en specifiek voor Plan International.” Als vrijwilliger 
haalt hij het meeste voldoening uit het contact met 
Plan Ouders op evenementen en festivals. Hij is ook 
steeds geraakt door de verhalen van Plan Ouders die 
een project hebben bezocht en ter plaatse hebben 
kunnen ontdekken hoe Plan International werkt. 

Aan het woord: 
onze vrijwilligers 
en Plan Ouders 

Het feit dat Plan International de moeite doet om de 
correspondentie te vertalen en te verzamelen om 
uiteindelijk bij de Plan Kinderen te krijgen, geeft het 
gevoel dat Plan International dat ietsje meer doet om de 
sponsors gerust te stellen.

Marie-Pierre, Plan Ouder en Vrijwilligster bij Plan International België

Als Plan Ouder zet Marie-Pierre zich al 22 jaar in 
en daarbij vindt ze de één-op-één benadering met 
het Plan Kind zeer belangrijk. Toen haar kinderen 
dezelfde leeftijd hadden als haar Plan Kind, stuurden 
ze regelmatig brieven en tekeningen op. Maar naast 
die persoonlijke betrokkenheid door de relatie met 
het Plan Kind benadrukt ze toch vooral het effect van 
het Plan Ouderschap op het dorp en de gemeen-
schap van het Plan Kind. “Je merkt dat de bewoners 
van de gemeenschap echt wel meegenieten van de 
verwezenlijkingen van Plan.” Bij Plan International 
apprecieert ze de duidelijke link tussen de bijdragen 
en de inspanningen in het veld, alsook de groeiende 
focus op het thema gendergelijkheid. Ze staat daarbij 
volledig achter onze projecten die meisjes onder-
steunen via educatie, strijd tegen kindhuwelijken en 
voor financiële onafhankelijkheid.

Kinderen zijn onze toekomst en kinderen zijn 
een rijkdom, daarom moeten kinderen in onze 
projectlanden en hier alle kansen krijgen om zich 
te ontplooien.

Bert, Plan Ouder en Vrijwilliger bij Plan International België

De projecten die een impact hebben op kwaliteitsvol 
onderwijs, kindhuwelijken of gendergelijkheid spre-
ken hem het meeste aan. Door het gebruik van actie-
materiaal voor kinderen en via gesprekken in scholen 
met ouders, ziet hij dat deze thema’s ook leven bij 
de Belgische bevolking. En dat is belangrijk: “Kinde-
ren zijn onze toekomst en kinderen zijn een rijkdom, 
daarom moeten kinderen in onze projectlanden en 
hier alle kansen krijgen om zich te ontplooien.” 



51PLAN INTERNATIONAL BELGIË - JAARVERSLAG 2018 - 201950

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 Trail.

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 Plan project).

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, …). 

Aan het woord: 
onze corporate 
partners

We zijn blij om te zien dat bedrijven meer betrokkenheid tonen en 
niet louter een bedrag storten zoals vroeger vaak het geval was. 
Samen gaan we actief op zoek naar linken met de doelstellingen 
en actieplannen van alle partijen en proberen we maximaal alle 
stakeholders (medewerkers, klanten, leveranciers, ...) te betrekken. 
Op deze manier stimuleer je een duurzaam partnerschap dat is 
gebaseerd op gezamenlijke normen en waarden. 

Jochem Roels, Directeur corporate partnerships en major donors

Heeft u 
een vraag?

Contacteer ons corporate 
partnerschapsteam via  
corporates@planinternational.be 
voor bijkomende informatie  
of een project op maat

Samen maatschappelijk  
verantwoord ondernemen

Dank aan de meer dan 1.000 sociale ondernemers 
die Plan International België ondersteunden! Deze 
samenwerkingen zijn zeer divers. Vele dossiers zijn 
gelijkaardig aan deze van een particuliere sponsor 
(via Plan Ouderschap of het steunen van een project) 
maar via de grotere partnerschappen kunnen we ook 

‘matching funds’ ophalen die we kunnen linken aan de 
projecten die worden gefinancierd door de overheid 
(in de meeste cases financiert de overheid 80% en 
halen we via bedrijven/particulieren de noodzakelijke 
20% ‘matching funds’ op).

Samen met onze bedrijfspartners zoeken we con-
stant naar innovatieve manieren om maximale impact 
te genereren voor kinderen, die verder gaat dan enkel 
financiële ondersteuning.

Wij verwachten van onze partners dat zij dezelfde 
normen en waarden als Plan International verdedigen. 
Om dit na te gaan werd een partnerschap aangegaan 
met Forum Ethibel, die een duurzaamheidsanalyse 
uitvoert voor elk significant corporate partnerschap 
van start gaat. Op basis van de ontvangen informa-
tie krijgen we hierover een uitgebreid advies, die we 
samen met de potentiële partner verder bespreken.

Ben je klaar om sociaal te ondernemen rond 
de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen 
(SDG’s)? 
Blijf dan zeker lezen en laat je inspireren door de ver-
schillende projecten die we samen met onze corpo-
rate partners hebben verwezenlijkt. Benieuwd welke 
mogelijkheden er zijn? In de legende hieronder lijsten 
we de verschillende manieren van samenwerking op.
  

Volg onze samenwerkingen via:

onze LinkedInpagina

onze webpagina

of schrijf u in op onze maandelijkse 
digitale corporate nieuwsbrief  
om te zien hoe andere bedrijven  
met ons samenwerken

https://www.linkedin.com/company/plan-international-belgium/
http://www.planinternational.be/bedrijven
http://www.planinternational.be/nl/corporate-nieuwsbrief
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IN DE KIJKER

Crème de la Crème verkocht  
(h)eerlijke ijsjes

Een nieuw product op de markt brengen én datzelfde 
product tegelijkertijd koppelen aan een goed doel? 
Weinig ondernemingen zouden dit aandurven, maar 
voor sociaal ondernemer Rik Zweegers was het een 
logische keuze.
 
Met de Hasseltse ijsfabriek Crème de la Crème 
NV lanceerden we een cause-related marketing 
actie met twee nieuwe ijsproducten tijdens de 
 eindeURLsjaarsperiode. Het ijs werd verkocht bij 
Delhaize en per verkocht potje ging er €  0,50 naar 
ons project in Niger. Op de 100% gerecycleerde kar-
tonnen verpakking kreeg de consument een beeld 
over hoe hij of zij helpt zodat  kinderen in Niger hun 
toekomst in eigen handen kunnen nemen.

Lees meer over dit partnerschap

Elke travel shop van 
Connections  
werd ‘Plan Ouder’

Als Plan Ouder van 35 Plan Kinderen geeft de tour-
operator Connections een reisgeschenk aan al haar 
mede Plan Ouders uit België. Plan Ouders ontvangen 
bij hun welkomstmap een unieke kortingscode. Bij 
het boeken met deze code via Connections van een 
individuele reis of bezoek aan het Plan Kind vallen de 
dossierkosten weg of kan de Plan Ouder dit bedrag 
schenken aan onze internationale projecten.

Als touroperator vermindert Connections ook de 
operationele kosten van Plan International door 
logistieke ondersteuning. In 2018 sponsorden zij 6 
vluchten voor de opstart van ons nieuw ‘Safer Cities’ 
project in Vietnam. Een operationele kost die dankzij 
hun sponsoring extra werd geïnvesteerd in het pro-
ject zelf.

Via een banner in elke shop werden ook de klanten 
geïnformeerd over ons partnerschap.

Lees meer over dit partnerschap

Eerste corporate 
netwerkevent 
‘Unmute’
Op 13 maart 2019 organiseerde Plan International 
België haar eerste corporate netwerkevent voor soci-
ale ondernemers in Brussel. De deelnemers werden 
verwelkomd voor een fictieve reis naar Vietnam aan 
de incheckbalie van onze partner Connections. 

Na de keynote presentatie van raadslid Steven Van 
Belleghem rondom digitalisatie namen twee Belgische 
jongerenactivisten en een Vietnamese ‘Champion of 
Change’ jongere van Plan International Vietnam, het 
podium over. Zij vertelden over hun deelname aan 
de ‘Safer Cities’ projecten in België en in Vietnam 
en sloten af met zelfgeschreven poezië op muziek. 
Chef-kok Quyen (eigenaar van Little Asia) verwende 
de gasten met een Vietnamees drie-gangen menu.  
Dankzij een VR-bril vertrokken de deelnemers op 
een virtuele reis naar ons ‘Safer Cities’ programma in 
Vietnam met 360° virtual reality video door het bedrijf 
Yondr. Zangeres Coely sloot de avond af met een 
muzikale noot. De opbrengst van deze avond ging 
integraal naar ons project rond veiligere steden in de 
hoofdstad Hanoi. 

Met speciale dank aan Adecco, All Yours en BDO 
voor het hoogste bod op onze 3 veilingen en aan al 
onze sponsors van het event, en in het bijzonder aan 
Steven en Quyen om hun diensten pro bono aan te 
bieden.

Lees meer over dit event

Op dit event namen jongeren 
hun plaats in op het podium, 
ze deelden hun ervaringen en 
inspireerden anderen. Ik was echt 
onder de indruk van het feit dat 
jongeren het voortouw namen om 
gendergelijkheid te verhogen. 

Steven Van Belleghem, Internationale keynote 
speaker en lid van onze raad van bestuur

Bij Connections zijn we thuis in de 
wereld. Steeds op zoek naar nieuwe 
ervaringen, maar met respect voor de 
lokale bevolking. Plan Ouder worden 
en zo bijdragen aan een betere 
wereld was een logische stap voor 
ons.

Ronny Bayens, CEO Connections

De missie van het nieuwe Organic ijs is 
“eat good, do good”. We hebben de luxe 
om te kunnen genieten van een goed 
ijsje en willen daarom iets teruggeven 
aan de wereld. Plan International België 
reageerde enthousiast en gaf ons de 
kans om specifiek ondervoede kinderen 
te helpen.

Rik Zweegers, Zaakvoerder van Crème de la Crème

https://www.planinternational.be/nl/unmute
https://www.planinternational.be/nl/blog/partner-de-kijker-creme-de-la-creme
https://www.planinternational.be/nl/partner/connections
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ONZE PARTNERSCHAPPEN OP MAAT: 
ENKELE NIEUWE REALISATIES

BDO Belgium: Sponsorde educatief 
lespakket en 2.000 cultuurtickets
Naast het verlenen van pro bono juridisch advies, was 
BDO Belgium tevens de bezieler van het ‘recht op cul-
tuur’ project voor kinderen in België. Dankzij het bedrijf 
genoten 2.000 leerlingen gratis van de voorstelling ‘Les 
Misérables’. Door daarenboven het bijhorende lespakket 
voor de deelnemende scholen te sponsoren, maakten de 
leerlingen tijdens deze culturele uitstap op een speelse 
manier kennis met Kinderrechten.

De Belgian Red Flames: Voetbalwedstrijd 
voor Music For Life tegen de Thuis-acteurs
In december 2018 wonnen onze sport ambassadrices 
de Belgian Red Flames met 10 - 4 van de Thuis-acteurs 
tijdens de Warmste Match in het kader van Music for 
Life. De voetbalwedstrijd bracht meer dan €  17.000 op 
voor ons sportproject in Benin waar meisjes dankzij 
sport sterker worden.

Kazidomi: Deel van abonnement  
naar onze projecten
Start-up Kazidomi schonk €  25 per nieuwe abonnement, 
aangekocht tussen 3 tot 6 januari 2019, aan de meisjes-
projecten van Plan International België.  

Rose Stories: Schonk €  1  
per verkocht boek
Via het platform Plan Cadeau ver-
kochten we het boek ‘Bedtijdverhalen 
voor rebelse meisjes 2’. Een boek over 
een bont gezelschap van vrouwelijke 
rolmodellen, die meisjes inspireren om 

groter te dromen, te denken en te doen. Per verkocht 
exemplaar stortte Rose Stories € 1 aan onze projecten 
met een focus op meisjes.

Wanvoyage: Verantwoord reizen
Reisbureau Wanvoyage schenkt bij elke culturele reis 
die geboekt wordt een vast bedrag aan onze projecten. 
Daarnaast communiceren ze over onze projecten in hun 
magazine. Op die manier werd €  2.820 ingezameld. 

Chep: Medewerkers vertalen vrijwillig
De talenknobbels van firma Chep zetten zich in Spanje 
en België vrijwillig in om een deel van de jaarlijkse 
updates van het programma waar de Plan Kinderen 
wonen naar de Plan Ouders te vertalen in het Frans, 
Engels, Spaans of Nederlands.

Litiguard: Sponsoring van de 
kinderrechtenprijs in 2018
Een nationale jury van 20 jongeren selecteerden uit 
meer dan 25 organisaties Habbekrats als winnaar van 
de kinderrechtenprijs eind 2018. Dit event werd mogelijk 
gemaakt dankzij de financiële steun van advocatenkan-
toor Litiguard.

Golazo: Employee engagement via sport
Via Golazo kan elke loper in de Urban Trails €  5 extra 
schenken aan onze projecten. Daarnaast doneert Golazo 
elke Urban Trail een vast bedrag aan onze sportprojec-
ten. Verschillende medewerkers van bedrijven namen 
deel aan deze sportieve teambuilding activiteit. Op 17 
juni 2019 werd via een persconferentie ook aangekon-
digd dat de AG Memorial Van Damme (dochteronder-
neming) en Plan International België de krachten zullen 
bundelen. Vanaf september 2019 (ons volgend fiscaal 
jaar) zullen gezamenlijke acties worden opgestart om 
zo geld in te zamelen voor de sportprojecten in Senegal. 
Deze inkomsten komen uit 2 type acties:

• Aankoop van VIP tickets (20% van de inkomsten gaan 
naar het project).

• Deelname aan de ‘Equal Rights Run’ (100 meter 
loop vlak voor de start van het officiële programma). 
Bedrijven kunnen een baan opkopen.

Youca action day
Op 18 oktober 2018 engageerden meer dan 15.000 
jongeren zich om één dag niet naar school te gaan, maar 
hun handen uit de mouwen te steken op de werkvloer. 
Het loon dat ze daarbij verdienden, €  50, ging in 2018 
naar het project van Plan International in Ecuador tegen 
seksueel geweld. Bedankt aan alle bedrijven om hier hun 
schouders onder te zetten!

Canon: koppelt fotografie aan de SDG’s
Sinds 2018 steunt Canon op structurele basis ons 
programma in België rond de SDG’s. In het ‘BruxELLES’ 
project kaarten 14 jongeren aan de hand van fotografie 
problemen rond seksuele intimidatie aan. Hun oplossin-
gen werden gebundeld en unaniem goedgekeurd in een 
resolutie in het Brusselse Parlement waar voor het eerst 
jongeren het woord werd gegeven! De jongeren werden 
ook door Canon uitgenodigd als Keynote speakers op 
de SDG Global Festival in Bonn.
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die geregistreerd werd in de provincie. Het team van 
CAMKID helpt gemeenschappen om vaardigheden 
te ontwikkelen waardoor alle etnische groepen hun 
levenskwaliteit kunnen verbeteren. 
www.lao-cso-network.org/camkid.html

NIGER 
AEC (Alternative Espaces Citoyens) is een ngo die 
sinds 2001 erkend is. Haar missie? Werken aan een 
sociale en democratische samenleving, gebaseerd op 
gelijke mensenrechten, een nieuw evenwicht tussen 
mannen en vrouwen en solidariteit tussen mensen in 
een gezonde omgeving. AEC begeleidt de staat Niger 
bij haar ontwikkelingsinspanningen, en dan voorname-
lijk met het bekomen van gedragsveranderingen, de 
analyse van het overheidsbeleid en begrotingen, het 
recht op voeding en voedselautonomie en het promo-
ten, beschermen en verdedigen van mensenrechten.  
www.alternativeniger.net

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

De ASO-EPT Niger (La coalition nigérienne des Asso-
ciations, Syndicats et ONG de la Campagne Education 
Pour Tous) bestaat uit 58 organisaties die samen gaan 
voor duurzaam kwaliteitsonderwijs voor alle kinderen 
en jongeren in Niger. De ledenorganisaties worden 
geprofessionaliseerd en geëngageerd om zich mee in 
te zetten voor gratis toegang tot kwaliteitsonderwijs in 
Niger. www.asoeptniger.com 

wereld. Gebruikers hebben toegang tot belangrijke 
prestatiegegevens en kunnen die gegevens beheren, 
structureren, visualiseren en delen. In Centraal-Afri-
kaanse Republiek ontwikkelt Bluesquare een digitale 
casemanagement-architectuur voor Plan International, 
die de monitoring van de gescheiden en niet-begeleide 
minderjarigen door maatschappelijke werkers optima-
liseert en kinderbeschermingsdiensten in de regio’s in 
kaart brengt. https://bluesquarehub.com

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

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

RFD, het netwerk van financiële ontwikkelingsinstellin-
gen brengt een vijftigtal organisaties samen die gericht 
zijn op microfinanciering en solidariteitsfinanciering in 
Ecuador. RFD werkt samen met Plan International om 
ondernemersinitiatieven van jonge moeders te onder-
steunen. http://www.rfd.org.ec/index.php 

LAOS
CAMKID (Community Association for Mobilising 
Knowledge in Development) is een ngo die zich in de 
noordelijke regio Bokeo inzet voor plattelandsontwik-
keling. CAMKID is de eerste non-profit organisatie 

begeleiden in de zuidelijke provincies van Benin. Plan 
International werkt met IFMA samen voor het luik 
bescherming, via hun onthaalcentra voor mishandelde 
meisjes. www.salesianedonboscobenin.org

BOLIVIA
De ngo APROSAR (Associacion de Promodores de 
Salud de Area Rural) werkt in plattelandsdorpen aan 
gezondheid en ontwikkeling van de allerjongste kinde-
ren. APROSAR werkte met Plan International samen tot 
en met november 2018.
http://aprosarbolivia.org.bo

FAUTAPO heeft als doel mannen en vrouwen sterker 
te maken op sociaal en economisch vlak. Ze bieden 
opleidingen aan jongeren en jongvolwassenen om een 
beroep aan te leren in de productiesector (landbouw, 
commercieel, techniek …). Fautapo is een belangrijke 
speler bij het opleiden van de jongste generatie. 
http://portal.fundacionautapo.org/

De ngo PROMETA is gespecialiseerd in de bescher-
ming van natuurlijke bronnen en de opleiding van 
jongeren. Ze werkt sinds een paar jaar samen met Plan 
International, en meer specifiek rond een programma 
voor jonge kinderen sinds maart 2019. 
http://prometa.org.bo/en/home/

CENTRAAL-AFRIKAANSE REPUBLIEK
BLUESQUARE is een Belgisch bedrijf dat gespeciali-
seerd is in informatietechnologie en big data-systemen 
en stelt hulpmiddelen ter beschikking voor het optima-
liseren van ontwikkelingshulp. Bluesquare-systemen 
en -hulpmiddelen verbeteren het bereik, de kwaliteit en 
de efficiëntie van de openbare diensten over de hele 

Om het verschil te maken voor kinderrechten en 
gelijkheid voor meisjes bundelen we onze krach-
ten met andere ngo’s en organisaties. Het gaat 
om lokale, regionale of internationale partners die 
gespecialiseerd zijn in de thema’s die we willen 
aanpakken, ze zijn goed verankerd in de samen-
leving en vormen een grote meerwaarde om onze 
gezamenlijke doelen te behalen. Een overzicht.

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

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

De FEE-Dev (Femmes Enfants et Environnement  
pour le Développement) is vooral in het noorden 
van Benin actief en focust op de ondersteuning van 
onderwijs en jeugd.  
https://www.facebook.com/pg/ongfeed/posts/

IFMA (Institut des Filles de Marie Auxiliatrice) is 
een organisatie van de zusters van Don Bosco, die 
specifiek meisjes in moeilijkheden ondersteunen en 

Onze partners in het buitenland
De toegevoegde waarde van lokale expertise
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CONIDE is gestart in 2010 en bestaat uit een groep 
ngo’s en organisaties die actief zijn in het kinder- en 
jeugdwerk in Niger. CONIDE zet acties op om kinder-
rechten in de kijker te zetten, mensen bewust te maken 
en wakker te schudden, mogelijkheden te scheppen 
om zaken aan te klagen, maar vooral om aan beleids-
beïnvloeding te doen voor de rechten en bescherming 
van kinderen in Niger.  
https://www.freedomunited.org/partner/conide/

DIMOL is een ngo die startte in 1998 om te zorgen 
voor gezonde zwangerschappen en een moederschap 
zonder risico’s in Niger. De organisatie strijdt tegen 
nefaste traditionele praktijken die samenhangen met 
een zwangerschap. Ze focust in het bijzonder op fistels 
die het gevolg zijn van kindhuwelijken en daardoor te 
jonge zwangerschappen. DIMOL zet haar schouders 
ook onder beleidsbeïnvloeding voor de ratificatie en 
toepassing van internationale verdragen voor bescher-
ming van meisjes. www.dimolniger.org

MALI
RARE is een netwerk van actoren die instaan voor 
de vernieuwing van het onderwijs door o.a. gebruik 
te maken van ‘Interactive Teaching by Radio’ (EIR) 
en andere strategieën voor afstandsonderwijs. De 
samenwerking tussen Plan International en RARE heeft 
tot doelstelling ervoor te zorgen dat 1.738 meisjes en 
1.794 jongens van 7 tot 11 jaar kwalitatief onderwijs op 
afstand volgen in Mopti en Bankass. 
http://rare-educ.org/ 

RWANDA
De ‘Young Women’s Christian Association’ (YWCA) 
van Rwanda is een niet-gouvernementele organisatie 
die op het basisniveau werkt. Deze associatie beoogt 
de leiderschap en collectieve macht van vrouwen 

Onze institutionele 
partners in belgië
Samen voor meer impact

ACODEV, de beroepsfederatie van Franstalige en 
Duitstalige ontwikkelingsngo’s, brengt ngo’s samen 
om drijvende en proactieve krachten te delen, om zich 
samen te positioneren en met gezamenlijke stand-
punten naar buiten te komen om gemeenschappelijke 
doelen te bereiken. www.acodev.be

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

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

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

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

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

De Gezamenlijke Strategie voor de strijd tegen 
Vrouwelijke Genitale Verminking (GS-VGV) is een 
netwerk dat verschillende personen die op één of 
andere manier te maken krijgen met genitale vermin-
king, verenigt. Het gaat bijvoorbeeld om professionals 
uit de gezondheidszorg, permanente vorming, jeugd-
zorg, juridische sector of asielsector, maar ook om 
personen die genitale verminking hebben ondergaan 
en politici. http://www.strategiesconcertees-mgf.be
 
De Kinderrechtencoalitie bundelt de krachten van 25 
middenveldorganisaties – waaronder Plan International 
België – rond het thema kinderrechten. Door deze 
ngo’s samen te brengen voor overleg, informatie-uit-
wisseling en gezamenlijke actie creëert de Kinder-
rechtencoalitie een forum en een netwerk. Als netwerk 
treden ze samen naar buiten, wat de impact van de 
acties van het middenveld verhoogt. En dat komt 
dan weer de emancipatie van kinderen ten goede. De 
Kinderrechtencoalitie ziet toe op de naleving van het 
VN-Kinderrechtenverdrag in België door o.a. informatie 
en expertise rond kinderrechten samen te brengen en 
te verspreiden, kinderrechten actief te promoten en te 
rapporteren aan het Kinderrechtencomité in Genève. 
www.kinderrechtencoalitie.be 
Aan Franstalige zijde werken we samen met  
www.lacode.be 

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

en meisjes in Rwanda te helpen ontwikkelen. YWCA 
heeft ervaring in het werken met adolescente meisjes 
en beschikt over technische capaciteiten om dien-
sten op het gebied van seksuele en reproductieve 
gezondheidsrechten te verlenen. Ze ondersteunt Plan 
International via theatheractiviteiten gerelateerd aan 
seksuele en reproductieve gezondheidsrechten en 
gemeenschapsmobilisatie over meisjesrechten, gende-
rongelijkheid, seksueel en gendergebaseerd geweld en 
positieve mannelijkheid.
http://www.ywcaofrwanda.org/

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

LIGHT verbindt zich ertoe en streeft ernaar de men-
senrechten te waarborgen, werkt voor gelijkheid en 
rechtvaardigheid van alle mensen in de samenleving 
en draagt bij aan het verbeteren van de levenskwaliteit 
voor Vietnamezen. Hun visie is gericht op een samen-
leving van veiligheid, rechtvaardigheid en een samenle-
ving waarin kansarme groepen in staat worden gesteld 
een stem te hebben en waarin iedereen het recht en de 
gelegenheid heeft om een gezonder leven te leiden. 
http://light.org.vn/

L&L (Live and Learn) werkt aan duurzame ontwikke-
ling in Vietnam en moedigt partnerschappen aan tus-
sen scholen, kinderen, leerkrachten, ouders, overheden, 
ngo’s en pers. L&L streeft ook naar gendergelijkheid. 
www.livelearn.org 
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Elk jaar op 25 november, de Internationale dag voor 
het bannen van geweld op vrouwen, organiseert het 
platform Mirabal een manifestatie om een hart onder 
de riem te steken van slachtoffers en om massaal 
wereldwijd engagement te eisen van machthebbers en 
te vragen om hun rol op te nemen in het bannen van 
geweld op vrouwen. De strijd tegen geweld is een col-
lectieve verantwoordelijkheid van de hele samenleving. 
In heel de wereld geven mannen en vrouwen op deze 
dag een sterk signaal tegen geweld op vrouwen. 
https://mirabalbelgium.org/ 

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

De Partners voor Kinderrechtenscholen verenigen 6 
organisaties, gespecialiseerd in kinderrechteneducatie. 
Ze willen leerkrachten en scholen coachen om een 
kinderrechtenaanpak te integreren in de dagelijkse 
realiteit van de school en in het onderwijstraject. Ze 
ondersteunen scholen die het traject volgen om Kinder-
rechtenschool of School of Rights te worden. 
www.kinderrechtenschool.be 

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

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

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

UNICEF België ijvert mee voor een wereld die alle 
kinderen een waardig bestaan biedt en waarin de 
rechten van het kind gerespecteerd worden. Binnen het 
basisonderwijs in België werkt UNICEF met leraren-
opleidingen, scholen en (toekomstige) leerkrachten via 
diverse tools rond de rechten van het kind bij ons en 
wereldwijd. We werken ook samen met andere organi-
saties, onderwijsactoren en beleidsmakers opdat alle 
kinderen toegang hebben tot hun rechten waaronder 
kwalitatief onderwijs. www.unicef.be 

VIA Don Bosco is een erkende Belgische ngo die 
onderwijsinstellingen en tewerkstellingsinitiatieven voor 
jongeren in Afrika en Latijns-Amerika steunt. Al bijna 50 
jaar bieden ze pedagogische en financiële medewer-
king aan plaatselijke scholen. Door het opbouwen van 
sociale en professionele competenties bij kansarme 
jongeren worden ze actieve wereldburgers en vinden 
ze een plaats op de arbeidsmarkt. Tegelijk bouwt de 
organisatie bruggen tussen scholen in België en elders 
in de wereld. Zo timmert VIA Don Bosco aan de weg 
naar een rechtvaardige samenleving die beantwoordt 
aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen.  
www.viadonbosco.org 

De groep STOP is een samenwerking tussen onder 
meer politie, justitie, buitenlandse zaken, Childfocus 
en Plan International België. Via de website ikzegstop.
be kan je als burger kinderprostitutie die je in het 
buitenland opmerkt melden. Via campagnes wil STOP 
mensen bewust maken van kinderhandel en -misbruik 
en het mogelijk maken om deze praktijken een halt toe 
te roepen. www.ikzegstop.be

Integriteit
Plan International België strijdt mee tegen misbruik, fraude en corruptie, ook intern. Al jaren nemen we verschil-
lende maatregelen om de integriteit van onze organisatie te verzekeren en het goed gedrag van alle medewerkers, 
bestuurders en partners af te dwingen. Hiermee willen we recht doen aan alle kinderen, jongeren en gemeen-
schappen met wie en voor wie wij werken. 

De bescherming van kinderen en jongeren jonger dan 24 jaar tegen elke vorm van geweld behoort tot onze kern-
doelstellingen. Een uitgebreid beleid en bijhorende procedures en maatregelen zijn dan ook reeds lang aanwezig. 
In fiscaal jaar 19 (tussen juli 2018 en juni 2019) werden deze verder opgevolgd en waar nodig aangescherpt. Zo 
zetten we nog meer in op preventie bij zowel medewerkers en bestuurders als partners die in aanraking komen 
met ons doelpubliek. Deelname van kinderen en jongeren binnen onze eigen Belgische projecten, activiteiten of 
evenementen wordt systematisch onderworpen aan een uitgebreide risicoanalyse. 

Ook andere vormen van integriteitsschendingen zoals fraude en corruptie worden niet getolereerd binnen onze 
organisatie. In februari 2019 werd een integriteitsteam opgericht waarbij medewerkers terecht kunnen voor advies 
over integriteit en mogelijke schendingen. Het team organiseerde ook een vorming voor de collega’s. In de eerste 
5 maanden na haar oprichting werden er 6 vragen rond integriteitsschendingen aan het integriteitsteam gemeld. 
Deze betroffen voornamelijk belangenvermenging, procurement regels en interne regels rond onkosten.  

http://www.11.be/wat-doet-11-11-11/campagnes/perspective-2030
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Transparantie  
en financiën
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 Ontwikkelingssa-
menwerking (DGD) op regelmatige basis controles uit. 
Plan International België is ook lid van de Vereniging 
voor Ethiek in de Fondsenwerving (VEF). 

Voor het fiscaal jaar FY19 (van 1 juli 2018 tot 30 juni 
2019) werden onze rekeningen zonder enig voorbe-
houd goedgekeurd.

Financiële resultaten
De inkomsten bedroegen net geen 20 miljoen, 
meer bepaald € 19.836.973, een inkomstenstijging 
van maar liefst € 2.388.257 ten opzichte van vorig 
werkjaar FY18. Hiermee realiseren we opnieuw een 
recordopbrengst voor Plan International België.

• € 15.794.421 of 79% van onze inkomsten werd 
rechtstreeks gebruikt voor de promotie en verwe-
zenlijking van kinderrechten en gelijke kansen voor 
meisjes.

• € 14.681.130 ging naar programma’s van Plan 
International in 52 landen in Afrika, Azië en 
Latijns-Amerika; alsook naar programma’s onder 
rechtstreekse begeleiding van onze Belgische 
medewerkers, in Benin, Bolivia, Centraal-Afri-
kaanse Republiek, Ecuador, Ethiopië, Laos, Mali, 
Nepal, Niger, Nigeria, Oeganda, Peru, Vietnam en 
Zuid-Soedan.

• € 1.113.291 was bestemd voor programma’s 
in België: sensibilisering, mondiale vorming en 
beleidsbeïnvloeding.

De kosten bedroegen € 3.842.551 of 19,37% van de 
totale inkomsten: 14,10% hiervan werd aangewend 
voor sensibiliserende en fondsenwervende activitei-
ten (opmaak jaarverslag, sensibiliserende campagne 
rondom geweld op festivals, communicatie tussen 
Plan Ouders en Plan Kinderen, marketing en fond-
senwervingscampagnes, dienstverlening aan dona-
teurs en schenkers en gerelateerde salariskosten) 
en 5,27% beheerskosten (huisvesting en bijhorende 

kosten, communicatie, informatica en technolo-
gie, afschrijvingen van investeringen en financiële 
kosten, salaris van ondersteunend personeel). Plan 
 International België heeft bovendien de reserves kun-
nen verhogen van €  800.000 naar €  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 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 algemene vergadering is het allerhoogste 
bestuursorgaan, de raad van bestuur is verantwoor-
delijk voor het dagelijkse bestuur. De bestuurders zijn 
onafhankelijk en hun mandaat is onbezoldigd.

Raad van bestuur en algemene vergadering

Raad van bestuur op 30 juni 2019
Voorzitter: Leen Gysen
Compliance Director: Matthieu Toussaint 
Penningmeester: Olivier Lefebvre
Bestuurders: Eva Brems, Aintzane de Aguirre, 
Sabine De Veilder, Walter D’Hondt, Pierre Grega, 
Agnès  Philippart, Marijke Synhaeve, Mirjam Van Belle, 
Steven Van Belleghem.

Algemene vergadering op 30 juni 2019
Mieke Casier (voorzitter algemene vergadering), 
 Brigitte Allart, Christa Cammaert, Rajan Coelho, Piet 
Cooreman, Kervyn da Silva Lucas, Annemie De 
Clerck, Jo De Geest, Peter De Wilde, Kelly Decock, 
Diane Delava, Robert Delval, Thomas Deryckere, 
Samira Essiaf, Franck Geers, Eric Hiernaux, Marie 
Hustinx, Inge Huygen, Peter Leclercq, Pierre Lefranc, 
Rodrique Platteau, Florence Renard, Lieve Sijsmans, 
Stefaan Smis, Richard Steppe, Annelies Van Bauwel, 
Wouter Van der Vurst, Rita Van de Velde, Sarah Van 
Laere, Laurent Vandorpe, alsook de leden van de 
raad van bestuur

Personeel Plan International België

Werkcapaciteit
Plan International België startte het werkjaar met 
47,73 voltijdse equivalenten (VTE). Op het einde 
van het werkjaar FY19 telde Plan International Bel-
gië 45,69 VTE. 21 nieuwe medewerkers gingen dit 
werkjaar bij Plan International België aan de slag en 
20 medewerkers namen afscheid van de organisatie. 
Op het einde van het werkjaar 2018-2019 telde Plan 
International België 34,14 VTE vrouwelijke en 11,55 
VTE mannelijke collega’s.

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, terugbeta-
ling van verplaatsingen met het openbaar vervoer, 
13de 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 FY19 stegen de subsi-
dies voor Plan International België tot €  6.329.804 (32 
dossiers) die bestaan uit bijdragen door de EU, de 
Federale Overheid, de Vlaamse Overheid, de Fede-
ratie Wallonië-Brussel, de provincie Antwerpen, de 
gemeenten Gent, Hove, Sint-Truiden en Wetteren, en 
ook uit inkomsten van het Consortium 12-12.

Plan International België blijft het vijfjarenprogramma, 
dat sinds 2017 door de DGD wordt gefinancierd, 
uitvoeren in vijf landen (België, Benin, Boliva, Niger 
en Vietnam). We blijven ook volledig betrokken bij 
de projecten in Ecuador, Laos, Rwanda en Sene-
gal. Bovendien zijn er nieuwe humanitaire projecten 
gestart in Mali, Niger en de Centraal-Afrikaanse 
Republiek, waardoor het mogelijk wordt om onze 
financieringsbronnen en de soorten interventies te 
diversifiëren.

Private fondsenwerving

Plan Ouders en Projectsponsors investeren in  
kinder- en meisjesrechten

Belgische Plan Ouders steunen 30.939 Plan Kinderen 
en hun leefomgeving in Afrika, Azië en Latijns-Ame-
rika. Sinds 1 januari 2019 is de maandelijkse bijdrage 
verhoogd naar €  30.

Daarnaast investeren 7.243 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 voor meisjes, die het vaak extra 
moeilijk hebben.

Meer details op onze website of via 
info@planinternational.be

Crowdfunding en een Plan Cadeau  
voor meisjesrechten
Het afgelopen jaar hebben 68 schenkers een 
crowdfundingactie opgestart en 543 mensen een 
virtueel cadeau gekocht om de projecten van Plan 
 International te steunen. Samen brachten ze onge-
veer €  50.000 in het laatje.

Meer details op www.superplan.be en 
www.planinternational.be/nl/plan-cadeau 
of via info@planinternational.be

Plan International België opnemen in je testament
Ook als je er niet meer bent kan je nog heel veel bete-
kenen… Afgelopen jaar ontving Plan International 
België €  828.240 uit nalatenschappen. Een blijvende 
blijk van generositeit, die rechtstreeks ten goede 
komt aan kinderen. Goed om weten: een duolegaat 
biedt ook rechtstreekse erfgenamen de kans om 
een fiscaal voordeel te genieten, dankzij verlaagde 
successierechten.

Meer details op onze website of via 
info@planinternational.be

Bedrijven staan achter meisjesrechten
Meer dan 1.000 bedrijven sponsoren Plan 
 International België op maandelijkse basis en met 
diverse partners werden projecten op maakt uitge-
werkt zoals o.a. bij Canon, BDO Belgium, Golazo 
Sports en de Red Flames. De totale inkomsten en 
pro bono support bedroeg in FY19 ruim €  875.000.

Meer details op onze website of via 
info@planinternational.be

https://www.planinternational.be/nl
https://www.planinternational.be/nl
https://www.planinternational.be/nl
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Samen streven 
naar respect
voor kinderrechten 
en gelijke kansen 
voor meisjes

planinternational.be/nl 

@planfans

@PlanBelgium

@planbelgie

info@planinternational.be

02 504 60 00

Financiële cijfers
(in EURO) 30/06/2019 30/06/2018

ACTIVA

Immateriële en materiële vaste activa 275.877 413.336

Vorderingen en borgtochten in contanten

Totaal vaste activa 413.336 413.336

Overige vorderingen 6.610.353 7.211.886

Lange termijn deposito’s 600.000 600.000

Liquide middelen 6.142.833 2.381.061

Overlopende rekeningen 89.224 122.317

Totaal vlottende activa 13.442.411 10.315.264

Totaal activa 13.718.288 10.728.600

PASSIVA

Bestemde fondsen 1.000.000 800.000

Voorzieningen voor risico’s en kosten 542.137 111.172

Handelsschulden 144.880 158.565

Intercompany schulden 1.261.579 110.544

Schulden mbt belastingen, 
Bezoldigingen en Sociale lasten 395.297 383.931

Toe te rekenen kosten 1.255.906 295.101

Over te dragen subsidies 9.118.489 8.358.266

Vooruitbetalingen door Plan Ouders 0 511.021

Totaal passiva 13.718.288 10.728.600

OPBRENGSTEN

Bijdragen van Plan Ouders 9.174.545 9.437.353

Structurele project- & programmabijdragen 2.946.384 2.110.132

Eenmalige project- & programmabijdragen 1.237.594 686.046

Subsidies 6.329.804 5.019.706

Andere & financiële inkomsten 148.646 195.477

Totaal ontvangen bijdragen en inkomsten 19.836.973 17.448.715

UITGAVEN

Fondsenwerving en communicatie 2.175.218 2.454.690

Alg. werkings- en fin. kosten
Toevoeging aan bestemde fondsen 1.667.333 1.109.919

Totaal uitgaven 3.842.551 3.564.609

Programmawerking in het Noorden 1.113.291 1.178.173

Programmawerking in het Zuiden 14.681.130 12.405.933

€ 12.753.579

€ 13.679.030

€ 14.525.636

€ 15.350.545

€ 15.672.818

€ 17.448.715
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Internationale programma’s

Programma’s in België

Fondsenwerving en communicatie

Alg. werkings- en fin. kosten

Toevoeging aan bestaande fondsen

Evolutie inkomsten

Wat gebeurt er met uw bijdrage?

https://www.planinternational.be/nl
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