
IN EEN NOTENDOP

Wij willen kinderen kansen geven op een betere toekomst 
en ze nu alvast een beetje geluk brengen.

Onze aandacht gaat vooral naar diegenen die het moeilij-
ker hebben in onze maatschappij omwille van de sociale 
omstandigheden waarin ze opgroeien en waar armoede 
nooit ver weg is. Maar ook voor kinderen die kampen met 
een beperking of andere gezondheidsproblemen willen 
wij er zijn. 

Onze inbreng gaat van een structurele verbetering van 
de leefomstandigheden in instellingen tot het creëren 
van de mogelijkheid voor kansarme kinderen om net als 
hun klasgenootjes deel te nemen aan leuke activiteiten. 
Daarnaast hebben we ook aandacht voor toekomstgerichte 
projecten, die kinderen begeleiden in geval van leerpro-
blemen omwille van hun sociale achtergrond.   

KINDERGELUK WIL 
KINDEREN GELUKKIG ZIEN!



Om onze middelen optimaal te kunnen besteden hebben wij 
ervoor gekozen ons te laten bijstaan door hulpverleners die 
dagelijks professioneel met onze doelgroep werken. Zij zijn het 
best geplaatst om oordeelkundig advies te geven zodat wij met 
zekerheid weten dat onze hulp terechtkomt bij diegenen die het 
hard nodig hebben.  

In de loop der jaren hebben wij een duurzame band opgebouwd 
met een 40-tal organisaties, verspreid over heel Vlaanderen en 
we houden op regelmatige basis contact met elkaar.  

Er duiken ook geregeld nieuwe initiatieven op die, naast de officieel 
georganiseerde hulpverlening, erg waardevolle hulp bieden op 
het vlak van inclusie van kansarme kinderen en gezinnen in onze 
maatschappij. Zij zijn voor hun werking in grote mate afhankelijk 
van vrijwilligers en kunnen vaak niet op voldoende subsidies re-
kenen. Omdat wij sterk geloven in hun aanpak hebben wij ervoor 
gekozen om ook hen onze steun toe te zeggen.

ONZE AANPAK

DE VOORBIJE VIJF JAAR HEBBEN 
WIJ GEMIDDELD MÉÉR DAN 98% VAN 
AL ONZE UITGAVEN BESTEED AAN 
GOEDGEKEURDE PROJECTEN. DIT IS 
MOGELIJK DANKZIJ DE LOGISTIEKE 
STEUN VAN DE PERSGROEP DIE ONS 
TOELAAT ONZE KOSTEN TOT EEN 
MINIMUM TE BEPERKEN.
OVER EEN PERIODE VAN VIJF JAAR 
HEBBEN WIJ VOOR EEN TOTAALBEDRAG 
VAN 1.740.000 EURO STEUN KUNNEN 
VERLENEN, OFWEL GEMIDDELD CA. 
340.000 EURO PER JAAR.  

98%



Enkele van de vele organisaties die de afge-
lopen jaren op onze steun konden rekenen:

  Arcade in Oostende, ’t Pasrel in Halle, Vilvoorde 
en Schaarbeek, O² in Wervik, De Berkjes in Brugge, 
Jeugdzorg Aalst en ’t Spiegeltje in Asse steunden 
we bij de aankoop van speelgoed, fietsen en/of de 
inrichting van de buitenspeelruimte voor de kinderen 
die er residentieel verblijven.

  De Capelderij in Buggenhout  hielpen we bij de 
aanpassing van hun infrastructuur om studiowerking 
mogelijk te maken waar jongeren kunnen leren op 
eigen benen te staan.  

  Begeleid Wonen Pajottenland, HopperAnk, De Dorpel 
en TWEB begeleiden ouders met een beperking bij 
de opvoeding van hun kinderen. Zij konden  met onze 
hulp materialen aankopen die ze gebruiken bij hun 
huisbezoeken, zoals tablets en gezelschapsspelletjes.  
Ze konden ook op onze steun rekenen om hun cliënten 
ontspanningsmogelijkheden te bieden (bijvoorbeeld 
een gezinsweekend, ouder-kind-namiddagen, een 
bezoek aan een pretpark…).

  Pleegzorg 
De afdelingen Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant en 
Brussel konden op ons rekenen voor:
•  het organiseren van ontmoetingsmomenten voor 

pleegkinderen in het kader van participatie. Kinde-
ren in pleeggezinnen ontmoeten andere kinderen 
in pleegzorg en ervaren dat zij niet de enigen zijn in 
deze situatie. Dit werkt versterkend en kinderen maken 
vriendschappen;

•  activiteiten samen met hun biologische ouders;
•  ontmoetingsgroepen voor alle pleegkinderen uit 

Oost-Vlaanderen, met later deelname aan een par-
ticipatieraad waarin zij het beleid binnen pleegzorg 
kunnen adviseren;

•  financiële steun voor het kindvriendelijk inrichten 
van de lokalen waar kinderen in pleegzorg en hun 
biologische ouders elkaar (onder toezicht) ontmoeten.

WWW.WERELDVANINDRA.BE

De Wereld van Indra is een kleinschalige, laagdrempelige 
vzw gehuisvest in Opwijk. Deze organisatie biedt onthaal 
op schooldagen voor jongeren tussen 6 en 18 jaar. Voor 
deze jongeren is omwille van een sociaal-emotionele 
en/of gedragsmatige problematiek schoollopen (tijdelijk 
of voltijds) erg moeilijk geworden. De jongeren hebben 
nood aan een begeleiding op maat.

In De Wereld van Indra kunnen deze jongeren terecht 
op schooldagen waar zij begeleid worden door een 
team van enthousiaste mensen, waarvan de meesten 
zich vrijwillig inzetten om deze kinderen en jongeren in 
een één-op-één-benadering individuele aandacht en 
zorg te geven.

Omdat die jongeren vooral aan rust en harmonie toe 
zijn, zoekt De Wereld van Indra nauwe banden op met 
de natuur: dieren verzorgen, gewassen kweken en ver-
werken, gezonde voeding klaarmaken, maar vooral ook 
knutselen met natuurlijke materialen.  

Kindergeluk heeft hen steun toegezegd die hen moet 
toelaten hun werking de komende jaren verder te zetten 
en verder uit te bouwen.

PARTNERORGANISATIES

DE WERELD VAN INDRA 



WWW.DETOUTER.BE

Vzw  De Touter in Berchem begeleidt maatschappelijk 
kwetsbare gezinnen en jongvolwassenen die zich 
in een problematische opvoedings- en leefsituatie 
bevinden, ongeacht hun etnisch-culturele origine.

Ieder gezin heeft een eigen gezinsbegeleider die aan 
huis op gesprek komt. Op vraag van de ouder(s) of van 
de kinderen kan elk onderwerp aan bod komen. De 
gezinsbegeleider kan ook een onderwerp voorstel-
len. De begeleiders hebben aandacht voor wat goed 
loopt in het gezin. Ze zoeken samen naar mogelijke 
oplossingen voor de bezorgdheden. In overleg met 
het gezin werken ze samen met andere hulpverleners: 
school, CLB, OCMW…

Elke dag na school en tijdens de schoolvakanties kun-
nen de kinderen terecht op het dagcentrum. Ze gaan 
er met leeftijdsgenoten om. Ze leren bijvoorbeeld zich 
te houden aan afspraken en conflicten oplossen. Dit 
doet De Touter door oefenmomenten en activiteiten 
aan te bieden. Tijdens de groepsbegeleiding wordt het 
huiswerk begeleid. Op vraag van de ouder(s) onder-
steunen de begeleiders de contacten met de school.

Kinderen en jongeren hebben hun eigen gedachten, 
gevoelens, zorgen en problemen. Op een individueel 
moment kunnen ze erover (leren) praten met een be-
geleider. Ze praten niet enkel met elkaar, ze doen ook 
activiteiten samen. Tijdens de individuele begeleiding 
werken ze rond vrijetijdsbesteding, sociale vaardig-
heden (hoe maak ik nieuwe vrienden? hoe leer ik me 
beheersen?), het samenleven thuis, op school...

SURF NAAR WWW.KINDERGELUK.BE 

VOOR EEN VOLLEDIG OVERZICHT 

VAN ONZE PROJECTEN.

DE TOUTER 

ENKELE ORGANISATIES UITGELICHT:

Er worden regelmatig ouderbijeenkomsten georgani-
seerd, een ideale gelegenheid om ervaringen uit te 
wisselen. Daarnaast zijn er een aantal informele mo-
menten voor het hele gezin: een uitstap, een barbecue, 
samen koken… Sommige dagcentra organiseren een 
gezinsvakantie.

Kindergeluk werkt reeds lange tijd samen met De 
Touter en steunde hen recent met een tussenkomst 
voor een gezinsvakantie en de herinrichting van het 
huiswerklokaal voor dagcentrum Taimoem. 



WWW.HABBEKRATS.BE

Vzw Habbekrats is een kleurrijke jeugdorganisatie 
die zich overal in het land inzet voor kinderen en 
jongeren op zoek naar warmte, vriendschap, avontuur 
en hulp. Habbekrats zegt dat ‘de jeugd goed bezig 
is’ en meent dat ook. Als bewijs heeft Habbekrats 11 
warme huizen ingericht waar 2.500 jongeren per jaar 
elkaar ontmoeten.

Habbekrats is een professionele jeugddienst die sterk 
gelooft in haar jongeren en haar doel. Een vriend van 
de jongeren en een partner voor het jeugdwelzijnswerk.

Kindergeluk biedt essentiële steun aan Habbekrats 
en maakt het mee mogelijk dat Habbekrats het 
geluk van kinderen op een duurzame manier kan 
verwezenlijken. 

WWW.DOMOVLAANDEREN.BE

‘Domo’ staat voor ‘aan huis’ maar ook voor ‘Door 
Ondersteuning Mee Opvoeden’. Domo wil kinderen in 
kansarme en kwetsbare gezinnen alle kansen geven 
die ze verdienen. Domo-vrijwilligers gaan als goede 
vriend aan huis en met deze aanpak bereiken ze iets 
heel bijzonders:
•  ze bevorderen de talentontwikkeling van de kinderen;
•  ze doorbreken het isolement van kansarme en 

kwetsbare gezinnen;
•  ze bevestigen en versterken de ouders in hun 

opvoedende rol;
•  ze voorkomen dat alledaagse problemen onover-

komelijk worden.

Domo is actief in tal van Vlaamse steden en gemeenten, 
in alle betrokkenheid en vooral in volstrekte anonimiteit.

Omdat wij sterk geloven in de goede resultaten van 
hun aanpak, besloot Kindergeluk hen te steunen bij 
de verdere uitbouw van hun activiteiten.

HABBEKRATS 

DOMO

WWW.KATRINAHOF.BE 

Het orthopedagogisch centrum Katr!nahof in Antwerpen 
organiseert ondersteuning voor kinderen, jongeren 
en volwassenen met een verstandelijke beperking 
en mogelijke bijkomende problematieken zoals een 
gedrags-, emotionele of autismespectrumstoornis.

Voor een 90-tal kinderen en jongeren werden binnen 
het kader van een multifunctioneel centrum voor 
minderjarigen verschillende functies uitgebouwd. Er 
is een mobiel aanbod met gezinsondersteuning en 
trajectbegeleiding vanuit de contextbegeleidingsdienst 
Lamp!on. Harmon!ca is een schoolaanvullende dagop-

vang voor kinderen die overdag in het buitengewoon 
onderwijs schoollopen. Het huis Halewe!n heeft een 
14-tal bewoners. Voor 18 kinderen die omwille van 
een meervoudige beperking niet of moeilijk kunnen 
schoollopen is er een gespecialiseerde dagopvang 
op de Antwerpse Linkeroever.

Katr!nahof kreeg de steun van Kindergeluk bij de 
inrichting van het nieuwe gebouw voor huis Halewe!n. 
De kinderen kunnen nu in moderne, aangename ka-
mers verblijven, en de accommodatie is aangepast 
aan hun noden.

KATR!NAHOF 



WWW.UILENSPEL.BE 

Vzw Uilenspel is een Gentse vrijwilligersorganisatie die 
de kansen van maatschappelijk kwetsbare kinderen 
wil bevorderen via buurtsolidariteit.

Uilenspel richt zich op gezinnen met kinderen in de 
derde kleuterklas, het eerste of tweede leerjaar. De 
kinderen lopen school en/of wonen in de buurten 
Dampoort, Sint-Amandsberg, Brugse Poort, Sluize-
ken-Tolhuis-Ham, Macharius-Heirnis of de Muide. 
De begeleide kinderen ondervinden moeilijkheden 
met bepaalde leerinhouden op school en de ouders 
hebben vaak onvoldoende handvaten om hen hierin 
te ondersteunen.

De vrijwilligers van Uilenspel – allen buurtbewoners 
– gaan tijdens het schooljaar wekelijks één uurtje aan 
huis bij een gezin in hun buurt. De ‘schoolse context’ 
is de insteek van de begeleiding: via ‘speels leren’ 
zorgen de vrijwilligers dat de kinderen schoolse 
vaardigheden leren en dat de schoolcultuur een plek 
krijgt binnen het thuismilieu. Er wordt steeds nauw 
samengewerkt met de school van het kind.

Daarnaast zorgt het engagement van de vrijwilliger 
(gedurende minstens één schooljaar)  ervoor dat er 
een vertrouwensband kan groeien met het gezin. De 
ervaring leert dat door die vertrouwensband vaak 
een ruimere wisselwerking ontstaat en de netwerken 
van zowel de gezinnen als de vrijwilliger verbreed 
worden. Gezinnen kunnen zo begeleid worden naar 
bestaande activiteiten en organisaties in de buurt.

Kindergeluk sponsorde de publicatie van hun schit-
terende doe- en kookboek voor kinderen onder de 
titel ‘Uilensoep met balletjes’ en heeft ook beslist om 
hen voortaan jaarlijks een bijdrage toe te kennen om 
hun werking te steunen.

WWW.TERWENDE.BE 
WWW.OBC-ESPERO.BE

Ter Wende en Espero ondersteunen gezinnen waar 
kinderen en jongeren ernstige, langdurige gedrags-
problemen vertonen. Het zijn residentiële centra 
met een vestiging in Leuven (ter Wende) en Brussel 
(Espero). Zij bieden creatieve zorg op maat, met een 
brede waaier van werkvormen, zoals leefgroepwerking, 
gezinstherapie, danstherapie, logopedie, oudergroe-
pen, schoolbegeleiding, en een ervaringsgerichte 
driedaagse in de natuur. 

Ze zien zichzelf als een tussenstation: hier wordt 
duidelijk of een kind terug in zijn gezin kan, of dat 
voltijds samenleven niet de beste optie is. Ze zoeken 
samen met gezin en jongere naar een langdurige 
oplossing. Jaarlijks begeleiden ze in totaal ongeveer 
70 gezinnen. 

Sinds enkele jaren proberen ze via een laagdrem-
pelige dagcentrum-formule ook meer preventief te 
werken. Ze bieden jongeren één dag per week een 
therapeutisch gekleurde dagbesteding, om zo de 
kans op schools succes en welbevinden te vergroten. 
Met W-onderwijs, een samenwerking tussen Welzijn 
en Onderwijs, bereiken ze op jaarbasis ongeveer 
20 jongeren. 

Tijdens onze jarenlange samenwerking hebben wij 
verschillende projecten van deze organisatie gesteund. 
In 2018 helpt Kindergeluk bij de omvorming van de 
tuin van Espero naar een avontuurlijke, natuurlijke 
speelzone. 

TER WENDE & ESPERO UILENSPEL 



WWW.AUTISMEVLAANDEREN.BE

De Vlaamse Vereniging Autisme (VVA) brengt mensen 
met autisme, hun ouders, familie en sociaal netwerk 
samen. VVA wil onze samenleving motiveren en ac-
tiveren zodat mensen met autisme en hun omgeving 
zichzelf kunnen zijn, vertrekkend vanuit hun kwalitei-
ten en rekening houdend met hun specifieke noden. 
Hun ideaal is een samenleving die openstaat voor 
alle facetten van autisme en waar diversiteit als een 
meerwaarde wordt ervaren.

Met de steun van Kindergeluk organiseert de Vlaamse 
Vereniging Autisme een gezins-weekend aan zee voor 
een 30-tal gezinnen met kinderen met autisme. Ouders 
kunnen tijdens dit weekend de zorg over hun kinderen 
even loslaten. De kinderen met autisme krijgen elk 
een individuele begeleider die activiteiten op maat 
presenteert aan het kind. Daarnaast kunnen broertjes 
en zusjes samen in kleine groepjes onder begeleiding 
van vrijwilligers een fijn weekend beleven.

Vaak krijgen wij de vraag van instellingen om hen te helpen om hun kinderen 
een leuke en zinvolle vrijetijdsbesteding te bieden. Dit wordt nog belang-
rijker als men weet dat steeds meer van de kinderen die residentieel zijn 
opgenomen ook tijdens weekends en vakanties in de instelling verblijven.

Met onze steun konden kinderen uit verschillende instellingen hobby’s 
beoefenen en deelnemen aan activiteiten van jeugdverenigingen en 
sportclubs. In 2017 konden 420 kinderen en jongeren ook deelnemen aan 
diverse vakantiekampen waarvan 86 dankzij onze samenwerking met Sporta.   

Wij steunen ook de organisatie door vrijwilligers van specifieke kampen met 
als doel een groep jongeren met een mentale en/of fysieke beperking een 
superleuke vakantieweek te bezorgen (bijvoorbeeld Vakapat en Hannibal). 
Een bijzondere ervaring voor de jongeren en een rustpunt voor de ouders!

WWW.MISSINGYOU.BE

Missing You is een vrijwilligersorganisatie die kinderen 
en jongeren wil helpen bij het verwerken van het verlies 
van een dierbare.

Zij konden de voorbije jaren op onze steun rekenen 
voor de organisatie van hun rouwkamp voor kinde-
ren, jongeren en jongvolwassenen en ook voor hun 
ontmoetingsdag.

MISSING YOU VLAAMSE VERENIGING 
AUTISME

VAKANTIE & 
VRIJETIJDSBESTEDING 



Onze welgemeende dank gaat naar onze trouwe 
leden en sympathisanten, die ons door hun 

bijdragen helpen ons doel te realiseren. 

Daarnaast is er ook De Persgroep, die ieder 
jaar een belangrijke financiële bijdrage levert.  

Essentieel is ook de logistieke steun die De 
Persgroep ons biedt, waardoor wij onze kosten 

tot een minimum kunnen beperken.   

Het is ons vast voornemen om onze werking op de 
ingeslagen weg verder uit te bouwen.

Het spreekt voor zich dat wij hiervoor alle financiële 
hulp goed kunnen gebruiken. Je kan ons steunen met 

een vrijwillige storting op onze rekening.

Vzw Koninklijke Vereniging Kindergeluk
Brusselsesteenweg 347, 1730 Kobbegem

Rekening: 432-4019881-53
IBAN: BE53 4324 0198 8153 – BIC: KREDBEBB

Giften vanaf 40 euro zijn fiscaal aftrekbaar

WWW.KINDERGELUK.BE

BEDANKT!

HOE STEUNEN?

Kindergeluk bereikt via een 40-tal organisaties 

kinderen in heel Vlaanderen en Brussel.


