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‘Corona is niet de 
grootste vijand waar 
ontwikkelingslanden mee 
te kampen hebben’
Ondersteuning SOS Kinderdorpen in coronatijd

SOS Kinderdorpen, actief in 136 landen en gebieden, zet zich al 70 jaar met man en macht in voor het welzijn van het 
kind. Met mooie resultaten. Hoe helpt de kinderontwikkelingsorganisatie kinderen die er alleen voor staan of in een 
kwetsbare familie opgroeien, door deze coronacrisis heen? Tegen welke problemen lopen ze op en welke acties voeren 
ze uit? Vakblad Fondsenwerving vraagt het Jolien Storsbergen, contentspecialist corporate communicatie en Renata 
Ranchor, coördinator Programma’s van SOS Kinderdorpen Nederland. 

door Caroline Vlietstra

Door middel van kinderdorpen en familieversterkende 
programma’s helpt SOS-Kinderdorpen Nederland in 
twaalf landen de meest kwetsbare kinderen en families. 
Met familieversterkende programma’s ondersteunt de 
stichting de (groot)ouders met de zorg en bescherming 
van de (klein)kinderen. Is de thuissituatie onmogelijk 
geworden - denk aan verwaarlozing of overlijden - dan 
worden de kinderen op verzoek van en/of in overleg 
met de betreffende instanties bij pleegouders geplaatst 
of komen ze te wonen in de veilige omgeving van een 
van de kinderdorpen. En met succes: in 2019 steunde de 
organisatie 395.000 mensen in het familieversterkende 
programma en groeiden wereldwijd 40.300 kinderen op in 
541 kinderdorpen. De kinderen leven bij een SOS-moeder 
en groeien op met SOS- en biologische broertjes en zusjes. 

HULP OP TWEE FRONTEN
Jolien: ‘Zowel de kinderen die in de kinderdorpen van 
SOS opgroeien als de kinderen die nog thuis wonen 
krijgen de liefde, bescherming en zorg die ze nodig hebben 
om zich gezond te ontwikkelen. De (groot)ouders in de 
familieversterkende programma’s krijgen onder andere hulp 
bij de opvoeding en zorg, toegang tot basisbehoeften en 
voorzieningen en economische steun. We leren de ouders 
bijvoorbeeld hoe met geld om te gaan en maken leningen 
beschikbaar zodat ze hun eigen bedrijfje kunnen opstarten. 
Onze hulp geven we op kindniveau, familieniveau en 
gemeenschapsniveau. We bieden onderwijs en gereedschap 

IMPACT

Een meisje uit het familieversterkend programma in Mekelle, Ethiopië volgt 
tijdens de lockdown onderwijs via de radio. Fotocredits: Nigus Hailu.


