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IMPACT

FONDSENWERVING TIJDENS DE CORONAPANDEMIE 
Gedurende de lockdown en de periode daarna heeft SOS 
Kinderdorpen verschillende activiteiten ingezet, gericht op 
informatievoorziening, zichtbaarheid en fondsenwerving.
  
•  Direct na de start van de lockdown hebben verschillende 

donateurs en relaties een persoonlijk kaartje of brief 
ontvangen om ze extra te bedanken en sterkte te wensen 
in deze moeilijke tijd. 

•  In diverse kranten en magazines is de SOS Kinderdorpen 
familiale poster geplaatst, om het belang van familie te 
onderstrepen en mensen een hart onder de riem te steken. 

•  De DRTV-campagne is aangepast en gericht op de 
steun die kinderen in kwetsbare situatie nu nog meer 
nodig hebben.

•  Diverse campagnes met giftverzoek zijn opgestart –  
onder meer gericht op de socio-economische gevolgen  

van corona in Afrika.
•  Meerdere campagnes en wervingsacties via  

sociale media.
•  Een op corona gericht familiemagazine met giftverzoek 

naar donateurs en in de leesmap van verschillende 
postcodegebieden.

•  Telemarketing activiteiten en reactivatie van donateurs 
en relaties.

•  De SOS Escape Game is opgezet – een online escape 
room voor de hele familie om samen te spelen.

•  In samenwerking met KIEN Onderzoek is onderzoek 
opgestart en gepubliceerd om inzicht te krijgen in de 
manier waarop kinderen en ouders omgaan met de 
effecten van de coronacrisis.

•  De website is opnieuw ingericht met specifieke corona-
gerelateerde sectie met het laatste nieuws, verhalen en 
video’s uit de programma’s en interviews met experts. ◊

Het werk van SOS Kinderdorpen is gericht op 
langetermijnimpact: het is een investering in de 
ontwikkeling van kinderen. Dit gebeurt door kinderen, 
jongeren en ook hun ouders te ondersteunen en 
tegelijkertijd zelf verantwoordelijkheid te laten nemen 
voor de veranderingen in hun leven. In 2019 bestond de 
federatie SOS Children’s Villages International 70 jaar. 
Door families die uit elkaar dreigen te vallen te versterken 
en familiegerichte zorg te bieden, zijn over die jaren 
vier miljoen kinderen en jongeren opgegroeid in een 
liefdevolle, veilige familie. 

De effecten werken door in volgende generaties: zij die 
een liefdevolle jeugd hebben gehad, zijn op hun beurt 
vaak goede ouders en grootouders. De onderstaande 
staat met de vier sleutelgebieden komt voort uit 
onderzoek in 37 van de 136 landen en gebieden waar 
SOS Kinderdorpen actief is, volgens een methodiek die 
ontwikkeld is in samenwerking met de Boston Consulting 
Group. De methodiek stelt niet alleen vast hoeveel 
kinderen bereikt zijn, maar ook hoe hun levens op lange 
termijn zijn verbeterd en hoe de gemeenschap baat heeft 
gehad van de ondersteuning.
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