
 
 
EEN THUIS EN  

   EEN TOEKOMST  

  VOOR ELK KIND 

 
 



Stel je even voor….  

alleen op de wereld,  

zonder iemand die voor je zorgt… 



Kinderen zonder thuis... 

 

 

Kinderen waarvan de 

ouders zijn overleden… 

Of waar de ouders niet meer voor kunnen zorgen. 
 



Zo zijn er miljoenen kinderen... 



SOS Kinderdorpen wil er zijn voor alle kwetsbare kinderen.  

SOS Kinderdorpen wil deze kinderen weer een thuis  

en een toekomst geven. 



Speciaal voor deze 

kinderen worden er,  

overal ter wereld,  

SOS Kinderdorpen 

gebouwd. Daar kunnen ze, 

in alle veiligheid, 

opgroeien tot sterke 

kinderen. 



In alle SOS Kinderdorpen in alle landen  

en alle culturen vind je dezelfde  

vier pijlers terug: 
 

1. Het gezinshuis 

2. De SOS moeder 

3. Broertjes en zusjes 

4. De dorpsgemeenschap 



Het gezinshuis 



De kinderen 

hebben er hun 

eigen plekje, 

en een veilige 

thuis…. 



De SOS moeder 



Ze is er altijd voor ‘haar’ kinderen… 



Broertjes en zusjes 



Broers en zussen blijven samen, en vormen een nieuw 

gezin, samen met andere kinderen. 



de dorps-gemeenschap 

De dorps-gemeenschap 



Een warme plek in hun eigen dorp, hun eigen huis, hun vrienden, 

hun speelplein en voetbalveld… 



De meeste SOS 

Kinderdorpen 

hebben ook een 

eigen school. 



Of een opleidings-centrum voor de jongeren. 



Er is dikwijls ook een medisch centrum, dat ook toegankelijk is 

voor de mensen die in de buurt van het SOS Kinderdorp wonen. 



Wereldwijd zijn er 533 SOS Kinderdorpen in 133 landen waar 80.000 

kinderen permanent worden opgevangen. Daarnaast zijn er nog 661 Familie 

Versterkende Programma’s, waarbij we families ondersteunen. 



SOS Kinderdorpen is niet alleen actief in de zogenaamde 

‘ontwikkelingslanden’, ook in Europa zijn er. Zelfs in België is er één SOS 

Kinderdorp, in de Ardennen (Chantevent) en een opvanghuis voor kinderen 

(het Simbahuis) in Liedekerke. 



     Het Simbahuis biedt 

opvang en begeleiding 

aan gezinnen die de 

opvoeding van hun 

kinderen tijdelijk niet 

meer kunnen 

garanderen, zodat het 

gezin zo snel mogelijk 
weer samen verder kan. 
 



Er wonen vandaag 8 kinderen in het Simbahuis in Liedekerke, waar ze 

worden opgevangen door opvoeders. Zij hebben er hun eigen kamer en 

gaan naar school in het dorp. Intussen worden hun ouders geholpen zodat 

de kinderen na een tijd terug naar hun eigen huis kunnen. 

 



Dankzij sponsors, peterschappen, evenementen en acties in 

scholen hier in België kunnen we al deze kinderen, bij ons en 

verder weg, blijven helpen aan een toekomst. 



ALVAST BEDANKT VOOR JULLIE INTERESSE EN STEUN !  

www.sos-kinderdorpen.be 


