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Voorwoord

2014 was voor KIYO en de kinderrechten wereldwijd een symbolisch jaar. Op 20 november 2014 werd exact 25 jaar 
geleden het Internationaal Kinderrechtenverdrag ondertekend. Dit verdrag, in 1989 aangenomen door de Algemene 
Vergadering van de Verenigde Naties en sinds 1990 van kracht, is van groot belang voor de kinderrechten wereldwijd. 
Voor het eerst in de geschiedenis ontstond immers een bindend juridisch kader dat er voor zorgt dat alle kinderen 
bescherming genieten, maar ook hun eigen rechten kunnen claimen. 2014 was een jaar van reflectie over deze 25 
jaar kinderrechten. In dit kader nam KIYO in België dan ook deel aan allerlei activiteiten en publicaties. 

In 2014 startte bij KIYO een nieuw driejarenprogramma gefinancierd door DGD (het federaal Ministerie voor Ontwik-
kelingssamenwerking). In alle landen waar KIYO actief is, werd het bestand aan partnerorganisaties uitgebreid of 
bijgestuurd. In de Filipijnen, bijvoorbeeld, startten we met twee nieuwe partnerorganisaties (Bidlisiw en Tambayan), 
die zich toespitsen op het werk met de gemeenschappen, families en straatmeisjes (een nieuwe doelgroep van KIYO).

In Brazilië was er veel beweging. Het land was gastland voor het WK Voetbal, en dit bracht heel wat met zich mee 
voor de lokale bevolking. Verschillende arme sloppenwijken, straatkinderen en inheemse gemeenschappen in Rio de 
Janeiro, waar KIYO actief is, moesten uit het straatbeeld verdwijnen en, vaak op gewelddadige wijze, wijken voor de 
bouw van voetbalstadia, parkings en andere infrastructuur voor het massatoerisme. KIYO belichtte deze ‘keerzijde’ 
van de Wereldbeker dan ook in een campagne om het brede publiek in België te sensibiliseren. Tegelijkertijd werd het 
startschot gegeven voor de bouw van een sportcentrum voor favela- en straatkinderen. Hun recht op sport en spel,  
een volwaardig kinderrecht, werd in de praktijk omgezet: ze kregen de kans om de megasportevenementen op een 
positieve manier te beleven.

Ook in de Regio van de Grote Meren waren er heel wat spanningen. Oost-Congo leidde nog steeds onder het conflict, 
dat weer oplaaide. En Burundi begon zich in 2014 voor te bereiden op de verkiezingen op alle bestuursniveaus, die 
van mei tot augustus 2015 zullen plaatsvinden. De uitdagingen zijn groot: de impact kan gevolgen hebben voor de 
democratie en de vrede in het post-conflictland en in de regio van de Grote Meren.

KIYO boekte in 2014 positieve resultaten. De strijd voor de rechten van kinderen, waarvan ook de meest kwetsbare 
kinderen, werd succesvol verder gezet. 

Veel leesgenot toegewenst, en bedankt voor uw steun!

François Ryckaerts
Voorzitter

Iris Bogaerts
Algemeen Directeur
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Wie is KIYO?

KIYO staat voor ‘Kids & Youth’. KIYO droomt van 
een wereld waarin alle kinderen gelijke kansen 

genieten, zichzelf ten volle kunnen ontplooien en 
de kans krijgen hun toekomst in eigen handen te 
nemen. Elk kind moet zich kunnen ontwikkelen in 
een omgeving waarin ouders, gemeenschappen 
en overheden samen hun recht op voorziening, 
bescherming en participatie in de samenleving 
verwezenlijken.

KIYO zet zich in voor de rechten van kwetsbare kin-
derrechten in het Zuiden en voor de bewustmaking 
daarover in België. In het Zuiden besteedt KIYO prio-
ritaire aandacht aan kinderen die het minst in staat 
zijn zichzelf te beschermen, zoals kinderen die leven 
op straat, kinderen in conflict met de wet, weeskin-
deren, (ex-)kindsoldaten en inheemse kinderen. 
Ze is momenteel actief in Brazilië, de Filipijnen, 
DR Congo en Burundi. KIYO voert zelf geen pro-
jecten uit, maar doet dit via lokale organisaties. 
Ze gelooft immers in de sterktes van het Zuiden. 
Bovendien kan ze zo inzetten op meer impact en 
duurzaamheid.

KIYO is ook in België actief. Via sensibilisering 
en beleidsbeïnvloeding worden volwassenen en 
jongeren bewust gemaakt van de problematiek 
rond kinderrechten in het Zuiden. Dit doet KIYO 
onder andere door te werken met jongeren in 
school- en vrije tijdscontext. KIYO is ook actief op 

beleidsniveau en probeert door middel van lob-
bywerk samen met andere niet-gouvernementele 
organisaties kinderrechten hoger op de Belgische 
agenda te krijgen. Zij maakt onder andere deel uit 
van de Kinderrechtencoalitie en het Platform voor 
Kinderrechten in Ontwikkelingssamenwerking.

5 actiedomeinen
Empowerment van kinderen: KIYO ziet kinderen, de 
rechthebbenden, als actieve burgers die hun eigen 
ontwikkeling mee vorm kunnen geven. KIYO versterkt 
hen om voor hun eigen rechten op te komen.

Capaciteitsversterking van plichtsdragers (ouders, 
gemeenschap, leerkrachten, jeugdwerkers, overhe-
den, civiele maatschappij, enz.): KIYO ondersteunt de 
plichtsdragers opdat ze in staat zijn de rechten van 
kinderen in de praktijk om te zetten.

Beleidsbeïnvloeding van plichtsdragers: KIYO wijst 
overheden in hun verantwoordelijkheden om kinder-
rechten op te nemen in het beleid en effectief om te 
zetten in de praktijk

Bewustmaking & sensibilisering: KIYO laat kinderen 
(rechthebbenden) en plichtsdragers kennis maken 
met de verschillende kinderrechten

Directe dienstverlening aan kinderen (rechthebben-
den): KIYO zorgt ervoor dat aan de basisbehoeften 
van kinderen wordt voldaan (via toegang tot onder-
dak en voedsel, juridische en psychologische onder-
steuning, onderwijs, enz.). Er worden voorbeeldpro-
jecten opgebouwd die als modellen gebruikt worden 
in de beleidsbeïnvloeding, opdat de overheden deze 
modellen overnemen.
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KIYO stelt als ngo voor ontwikkelingssamenwerking de rechten van kinderen en jonge-
ren centraal. Waarom kiest KIYO voor het thema ‘kinderrechten’?

● Kinderen maken het merendeel van de wereldbevolking uit en zijn zeer 
bepalend voor de toekomst van de samenleving. Investeren in kinderen bete-
kent op een structurele wijze bouwen aan een meer rechtvaardige wereld.
● Kinderen zijn één van de meest kwetsbare groepen in de maatschappij. Op-
dat ze als volwaardige burgers kunnen participeren in de samenleving, hebben 
ze extra ondersteuning nodig bij het leren opkomen voor hun rechten.
● KIYO zet in op de rechten van kinderen, en niet enkel op de noden. Op deze 
manier wil KIYO meer impact creëren op de lange termijn. 

Ieder kind heeft bepaalde rechten waar hij of zij mee geboren is. Rechten zijn bepaalde 
zaken die je krijgt en waarvoor je in principe niks hoeft te doen. Je hebt ze en niemand 
kan ze je ontnemen. Elk kind in de wereld heeft kinderrechten tot zijn of haar 18 jaar. 
In 1989 werden deze rechten door bijna alle landen ter wereld neergeschreven en on-
dertekend in het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind. Op die 
manier werd voor elk kind ter wereld dezelfde rechten verzekerd.

Kinderrechten? Wablief?
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In 2014 werd de educatieve werking van KIYO 
uitgediept en uitgebreid. KIYO startte verschil-

lende trajecten met ‘vriendschapsscholen’. Ze 
zette workshops en acties op met leerkrachten en 
leerlingen van verschillende scholen, rond de pro-
blematiek van (ex-)kindsoldaten in Oost-Congo en 
straatkinderen in India en Brazilië. 13 leerlingen en 
3 leerkrachten uit een school uit Koekelare werden 
ook klaargestoomd voor hun inleefreis die in 2015 
in Brazilië plaatsvindt. Ze zullen er uitwisselen met 
favela- en straatkinderen, o.a. over het thema ‘kin-
derrechten in Brazilië’, met het WK Voetbal en de 
Olympische Spelen op de achtergrond. Ook startte 
KIYO trajecten met ‘kinderrechtenscholen’: ze 
coachte KOSH Herentals rond het kinderrechten-
klimaat in de school en werkte met IVG Gent rond 
kinderarmoede in Gent, waarvoor de leerlingen 
zich actief zullen inzetten. De samenwerking met 
Islamic Relief Belgium rond kinderrechteneduca-
tie in Brusselse moslimscholen werd bekrachtigd 
en verder gezet. 2014 was ook een druk jaar voor 
het educatief project Terlibat!. Jongeren uit België, 
Brazilië, Indonesië en Burundi participeerden bij de 
voorbereiding, uitvoering en evaluatie van activi-
teiten en het aanmaken van educatief materiaal. 
De bedoeling is dat het materiaal volledig gedra-
gen wordt door de jongeren en dat ze zichzelf erin 
herkennen. Het was boeiend en leerrijk om te zien 
hoe ‘participatie’ in verschillende culturen vertaald 
wordt naar de praktijk.

Voor het project ‘No Rights, No Glory’ dachten 
10 jongerengroepen uit het Noorden en 5 uit het 
Zuiden via interactieve workshops na over de bete-
kenis van ‘het recht op sport’ en megasportevene-
menten, zoals het WK Voetbal en de Olympische 
Spelen, in het leven van jongeren. Jongeren van 
sportclubs, jeugdbewegingen en scholen in België, 
maar ook favela- en straatkinderen uit Rio legden 

hun getuigenis vast op video. Vanaf september 
gingen 30 jongerengroepen in het Noorden en 
Zuiden de uitdaging aan om 5 Olympische ringen te 
verzamelen. Dit doen ze a.d.h.v. inspirerende work-
shops, sportieve en solidaire acties en het formule-
ren van uitdagingen voor andere jongerengroepen. 
‘Kinderrechten en sport’ was ook het thema van 
de sensibiliserende campagne ‘OFFSIDE’. Tijdens 
het WK Voetbal liet KIYO het brede publiek in 
België kennis maken met de keerzijde van dit groot 
voetbalfeest en het recht op sport voor jongeren 
wereldwijd. Dit gebeurde via sociale media, online 
video’s, vertoningen van de documentaire ‘Pablo’ 
en radio- en televisie-uitzendingen. 

In 2014 werd de 25e verjaardag gevierd van 
het Internationaal Kinderrechtenverdrag. 
KIYO nam deel aan het Open Forum van de 
Kinderrechtencoalitie, dat in het teken stond van 
kinderrechteneducatie. Verschillende kinder-
rechtenexperten wisselden ervaringen uit en for-
muleerde beleidsaanbevelingen. Naar aanleiding 
van de verkiezingen stuurde het Platform voor 
Kinderrechten in Ontwikkelingssamenwerking, 
waar KIYO lid van is, een memorandum naar de 
bevoegde minister en organiseerde ze samen met 
de Coalitie 2015 ‘De Tijd Loopt’ een experten-
meeting over hoe kinderrechtenbenadering toe 
te passen in ontwikkelingsprojecten. Ook naar 
aanleiding van Post 2015 ijverde het platform om 
aandacht te blijven schenken aan kinderrechten in 
ontwikkelingssamenwerking. In 2014 startte KIYO 
haar werking met 4e pijlerorganisaties (meestal 
vzw’s, geen erkende ngo’s, die aan ontwikkelings-
samenwerking doen). De komende jaren wil KIYO 
samen met hen bekijken hoe ook in hun projecten 
meer rekening te houden met kinderrechten. Er 
werd beslist in te zetten op de thema’s lijfstraffen, 
weeshuizen en straatkinderen.

KIYO in België
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Wat betekende 2014 voor Brazilië?

De Braziliaanse partners werkten aan directe 
actie voor de herintegratie van thuisloze kin-

deren en kinderen in conflict met de wet in Rio 
de Janeiro, bewustmaking over kinderrechten en 
beleidsbeïnvloeding om hun kinderrechtenschen-
dingen terug te dringen. 

Er werd zoveel mogelijk gewerkt aan een positief 
imago van de gere-integreerde kwetsbare kinderen 
die een nieuwe toekomst omarmen. KIYO-partners 
AMAR, PAMEN en Favos de Mel zorgden voor de 
alternatieve opvang van 1.189 straat- en favelak-
inderen die anders geen onderwijs genieten. Ook 
startte KIYO naar aanloop van het WK Voetbal 
een nieuw project rond sportinclusie van kwets-
bare kinderen in Rio. Een braakliggend terrein bij 
AMAR werd omgetoverd tot een sportterrein. Zo’n 
950 favela- en straatkinderen konden er naar har-
tenlust sporten en 230 kinderen namen zelfs deel 
aan een alternatief kindvriendelijk voetbaltornooi. 
Onder de straatkinderen werden 50 jonge leiders 
gevormd. Zij zullen in 2015 straatkinderen verte-
genwoordigen op de nationale jeugdconferenties 
die de komende vijf jaar het officiële jeugdbeleid in 
Brazilië mee vorm zullen geven. 

Partner RRC (een netwerk van 12 straatkindorgani-
saties in Rio) sensibiliseerde het brede publiek over 
de gewelddadige oppakpraktijken van straatkinde-
ren naar aanleiding van de megasportevenemen-
ten (Wereldbeker Voetbal 2014 en de Olympische 
Spelen 2016). Ze publiceerde een aantal informa-
tieve bijdragen om de media, het universitaire 
milieu en de overheidsorganen voor jeugdzorg 
degelijk te informeren over hoe ze de Braziliaanse 
kinderwetgeving (ECA) kunnen toepassen. CEDECA, 
PAMEN en RRC wezen de overheid op haar verant-
woordelijkheid voor de talrijke mishandelingen en 

moorden op minderjarigen binnen het repressief 
jeugdgevangenissysteem en het hardhandig poli-
tieoptreden in de sloppenwijken. De kinderadvo-
caten van kinderrechtencentrum CEDECA werk-
ten dossiers uit. Deze werden gebruikt door de 
internationale mensenrechtenorganisaties en de 
VN-kinderrechtencomissie om druk uit te oefenen 
op de Braziliaanse autoriteiten en gerecht voor een 
preventief en kindvriendelijk beleid. De partners 
van KIYO toonden zich bereid hun ervaringen en 
good practices te delen met de overheid betref-
fende de opvang in vrijheid van kinderen die in 
aanraking kwamen met het gerecht, i.p.v. hen te 
plaatsen in overvolle (kinder)gevangenissen.

Via haar plaatselijke Programmafacilitator bood 
KIYO ook capaciteitsversterking aan de partner-
organisaties voor een beter beheer en verhoogde 
thematische kennis. Zo kan er nóg beter worden 
ingezet op duurzame ontwikkeling en alternatieve 
modellen voor integratie van voormalig uitgeslo-
ten kinderen. Hier wil KIYO een verschil maken 
in zovele kinderlevens, en dit wanneer de ogen 
van de internationale gemeenschap gericht staan 
op Rio, in de context van het WK Voetbal en de 
Olympische Spelen.

Verschillende arme sloppenwijken, straatkin-
deren en inheemse gemeenschappen in Rio de 
Janeiro, waar KIYO actief is, moesten uit het 
straatbeeld verdwijnen en, vaak op geweldda-
dige wijze, wijken voor de bouw van voetbalsta-
dia, parkings en andere infrastructuur voor 
het massatoerisme.
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In 2014 timmerde KIYO samen met de Filipijnse 
partners verder aan de weg van het verzekeren 

van de rechten en de re-integratie van straatkin-
deren en kinderen in conflict met de wet. Met 5 
van de 7 partners werkte KIYO ook in het verleden 
al samen: Childhope Asia Philippines’ (CHAP) en 
‘Humanitarian Legal Assistance Foundation’ (HLAF) 
in Metro Manila, ‘Children’s Legal Bureau’ (CLB) in 
Metro Cebu, ‘Iloilo Children Welfare Foundation’ 
(ICWF) in Iloilo City en ‘Child and Family Services 
Philippines Inc. (CFSPI) in Baguio City. We verwel-
komden 2 nieuwe partners: Bidlisiw Foundation 
in Metro Cebu en Tambayan Center for Children’s 
Rights, in de zuidelijke steden Davao en Digos. 
Naast straatkinderen - nog steeds de meest kwets-
bare doelgroep - en kinderen in conflict met de 
wet - kinderen die zich uit noodzaak of door slechte 
invloed van anderen begeven aan kleine criminali-
teit -, verruimde de doelgroep zich in 2014 preven-
tief naar kinderen die riskeren terecht te komen 
op straat en de criminaliteit. Met Tambayan werd 
vanaf 2014 aandacht besteed aan de specifieke 
situatie van meisjes die vanwege geweld en mis-
bruik steun zochten bij jeugdbendes op straat.

5 van de 7 partners gaven zo’n 600 kinderen toe-
gang tot directe diensten (voornamelijk psycholo-
gische begeleiding, medische zorgen en onderwijs), 
waarvan de helft meisjes en de helft jongens. ½ van 
deze kinderen zijn kinderen in risicosituaties, 1/5 
kinderen in conflict met de wet en 1/3 straatkinde-
ren, voornamelijk in de hoofdstad Manila. 6 op 10 
van de kinderen volgde geen onderwijs. De meeste 
inspanningen gingen naar psychologische begelei-
ding van deze kinderen en, waar van toepassing, 
hun ouders via vormingen in o.a. positieve levens-
waarden, zelfvertrouwen en goed ouderschap. Bij 
1/3de van de kinderen en meer dan de helft van 
de gezinnen leidde dit tot positieve gedragsver-
anderingen. Kinderen stopten slechte gewoontes 
van stelen en druggebruik en toonden vastbera-
denheid om hun studies af te ronden of verder te 
zetten. Ouders leerden hun kinderen hierin aan te 
moedigen, zich te beheersen in moeilijke momen-
ten en geen lijfstraffen meer toe te passen. Door 
de inspanningen van de partners kon een deel van 

de kinderen terug aansluiten bij formeel of alterna-
tief onderwijs, o.a. in Don Bosco scholen. De meest 
kwetsbare kinderen in Manila, Davao en Digos 
werden mondiger gemaakt in het melden van mis-
bruiken en specifiek ondersteund in hun gezond-
heidssituatie. Armoede, de basisoorzaak van de 
problematiek van onze doelgroep van kinderen 
en hun families, bleek ook in 2014 een belangrijke 
uitdaging waaraan in de toekomst creatief dient 
verder gewerkt te worden.

4 van de 7 partners deden aan sensibilisering via 
educatieve campagnes en het oprichten van vrij-
willige jongeren- en volwassenengroepen en meer 
begrip te vragen bij het brede publiek voor de 
problematiek van straatkinderen en kinderen in 
conflict met de wet. Zo voerde onze partner ICWF 
in Iloilo een T-shirt campagne ‘Hurt me no more – 
love me more’. 

Al de 7 partners waren actief rond beleidsbeïnvloe-
ding en bereikten in totaal 54 Lokale Raden voor 
Kinderbescherming waarvan 47 op dorpsniveau, 
3 gemeentelijke, 3 stedelijke en 1 provinciale. 
Deze bij wet verplichte maar in de praktijk veelal 
verwaarloosde raden worden door onze partners 
gestimuleerd en in hun capaciteiten versterkt. Via 
een verbeterd functioneren konden een honderd-
tal kinderen die een misdrijf gepleegd hadden uit 
de gevangenis gehouden worden en genieten van 
de bij wet voorziene alternatieve straffen en bege-
leide re-integratie in de gemeenschap.

Voor de volgende 2 jaren van ons door DGD 
gesteunde programma beogen onze partners hun 
werking rond directe dienstverlening, sensibilise-
ring en beleidsbeïnvloeding verder te zetten en het 
bereik ervan te verdrievoudigen. Het landenkan-
toor in Manila nam ook in 2014 haar stimulerende 
rol op in het versterken van de capaciteiten van de 
uitvoerende partners, het onderling uitwisselen 
van successen en geleerde lessen, en het beïnvloe-
den van het nationaal kinderrechtenbeleid.

2014 in de Filipijnen



Jaarverslag 2014 l 9

In de Regio van de Grote Meren is KIYO actief in 
Burundi en de Democratische Republiek Congo 

(DRC) met een kinderrechten- en voedselzeker-
heidsprogramma. De regio werd in 2014 nog 
steeds getroffen door onrust en conflict. In Oost-
Congo moordden gewapende groeperingen onder 
de bevolking, en geen enkele interventie is erin 
geslaagd om de mensenrechtenschendingen te 
stoppen. In Burundi was de aanloop naar de ver-
kiezingen in 2015 reeds voelbaar. Er staat in die 
context heel wat op het spel voor Burundi en het 
groeiende lokale middenveld.

In Burundi ondersteunde KIYO 4 organisaties.  AFEV 
gaf 24 jongeren een opleiding, waarvan er 16 werk 
hebben gevonden en zelf in hun levensonderhoud 
kunnen voorzien. OIDEB, gespecialiseerd in juridi-
sche bijstand voor kinderen wiens rechten worden 
geschonden, kinderen in conflict met de wet en het 
opleiden van actoren van justitie, heeft 46 dossiers 
behandeld, waarvan er 13 reeds zijn afgesloten. 
Partner ‘Giriyuja’ ving zo’n 1200 straatkinderen 
op en begeleidde hen in de maatschappelijke re-
integratie. 50 kinderen zijn terug gere-integreerd 
bij hun familie of gaan terug naar school. KIYO 
startte een partnerschap met FVS-AMADE, gespe-
cialiseerd in het opzetten en ondersteunen van kin-
derrechtencomités. Dit gebeurde in 2 gemeentes. 
Tenslotte bouwde KIYO een opvangcentrum, dat 
straatkinderen in Ngozi toegang geeft tot dien-
sten die beantwoorden aan hun basisbehoeften 
(psychosociale ondersteuning, medische zorgen 
en juridische bijstand) en die hen begeleid in hun 
eerste stappen naar een volwaardige toekomst.

In DRC, in de provincie van Noord-Kivu richtte 
Centre Dorika richtte 4 kinderclubs op, die kwets-
bare kinderen verenigt in het sensibiliseren en 
faciliteren van hun sociale ontwikkeling. 6 piloo-
tscholen pasten een alternatief pedagogisch kin-
derrechtenmodel toe. Via CEFADES kregen 64 
ex-kindsoldaten en straatkinderen opleidingen en 
psychosociale ondersteuning en werden ze bege-
leid in de sociale re-integratie in de gemeenschap. 
De meesten onder hen hebben momenteel werk 
en dus een eigen inkomen.

In augustus 2014 startte het voedselzekerheids-
programma Musakala, dat zich richt op voedsel-
zekerheid en stabiliteit bij de gemigreerde inwo-
ners van 5 dorpen op het territorium van Lubero 
(Noord-Kivu), met haar 6e schijf voor 12 extra 
maanden. Het recht op voedsel is integraal opge-
nomen in de Universele Verklaring voor de Rechten 
van de Mens en het Internationaal Verdrag inzake 
de Rechten van het Kind. Het programma biedt 
een duurzaam antwoord op de basisbehoeften 
van gemigreerde bevolkingsgroepen, waaronder 
kwetsbare kinderen. De lokale partner is ‘Bureau 
Diocésain pour le Développement/Butembo-Beni’ 
(BDD). Omwille van veiligheidsredenen kon de eva-
luatie van de 1e fase en de eventuele aanvang van 
de 2e fase nog niet doorgaan. In afwachting keurde 
de voornaamste donor, BFVZ (Belgisch Fonds voor 
Voedselzekerheid), uitzonderlijk een aanvullend 
budget van 500 000 EUR goed voor de afwerking 
van fase 1. De vzw ‘Islamic Relief Belgium’ toonde 
zich opnieuw bereid om het programma mee te 
financieren. De belangrijkste resultaten in 2014 
waren de versterking van de landbouw- en vee-
teelttechnieken van 350 gemigreerde gezinnen, 
de afwerking van de basisinfrastructuur (3 basis-
scholen, 2 gezondheidscentra, 4 coöperatieven, 27 
watervoorzieningen en 1 marktplaats) en de ver-
sterking van de managementcapaciteiten van de 
lokale gemeenschappen en de partner BDD. 

Regio Grote Meren in 2014
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Resultatenrekening    2014
Ontvangen Giften & Subsidies in 2014

Steunende organisaties (9%)

Subsidies (78,5%)

Particuliere giften (7%)

Bedrijven (5%)

Andere (0,5%)

TYPE INKOMSTEN DETAIL INKOMSTEN BEDRAG (IN EURO)
Bedrijven VICT 75 000

Delta Lloyd 28 874

Particuliere giften Giften direct mailing 127 761

Online giften 418

Giften andere 4501

Ontvangen lidgelden 200

Subsidies DGD 1 007 660

11.11.11. 35 569

Provincie Antwerpen 3484

VAIS I 30 400

VAIS II 54 959

VIA 1440

Provincie Vlaams-Brabant 29 189

Provincie West-Vlaanderen 32 181

Unicef 115 230

FBSA 259 541

Ondersteunende organi-
saties

Kinderen van Rio saldo 2013 3700

Buddy’s Road to Brazil 10 549

Hudson 510

Kinderen van Rio 3111

Rotary Club Mortsel 10 000

Écoles 80

Sint Martinusstichting 52 318

SOS Kids 10 550

Globelink 4740

Islamic Relief (Musakala + DGD Noord) 45 448

Islamic Relief DGD Nord 2154

Porticus Benevolentia 35 500

Andere 9731

TOTAAL 1 994 798
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Uitgaven in 2014

Fondsenwerving (9%)

Projecten in het Zuiden (75%)

Educatie & Beleidsbeïnvloeding in België (8%)

Algemeen beheer (8%)

TYPE UITGAVEN BEDRAG (IN EURO)
Algemeen beheer 148 385

Educatie & Beleidsbeïnvloeding in België 165 749

Projecten in het Zuiden 1 500 144

Fondsenwerving 178 935

DR Congo (21%)

België (30%)

Filipijnen (13%)

Burundi (14%)

Brazilië (22%)

Uitgaven projecten per land in 2014

LAND BEDRAG (IN EUR)
Brazilië 431 334

Burundi 277 961

Filipijnen 269 131

België 597 755

DR Congo 422 771
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Resultaat 2014 & Begroting 2015

Perspectieven voor 2015

Voor 2015 verwacht KIYO op z’n minst 2,3 mil-
joen EUR positief resultaat te boeken. Om deze 

begroting in de praktijk om te zetten, dient KIYO 
langs de ene kant te investeren in een vertrou-
wensrelatie met haar belangrijkste institutionele 
donateurs (DGD, BFVZ en UNICEF) – die 4 program-
ma’s subsidiëren met respectievelijk 80%, 85%, 
87% en 100%. Langs de andere kant moet KIYO de 
nodige fondsen werven om deze programma’s en 
haar structuurkosten, die maximaal 7% bedragen, 
te mede financieren. Om dit te bereiken, hanteert 
KIYO een gediversifieerde strategie. Ze zet in op 
een duurzame uitbreiding van haar bestand aan 
particuliere donateurs. Dit luik in de fondsenwer-
ving wordt sinds 2014 opgezet in samenwerking 

met Direct Social Communications. Ook wil KIYO 
nieuwe partnerschappen aangaan met bedrij-
ven die zich voor kinderrechten willen inzetten. 
Daarnaast zet ze in op de reeds bestaande part-
nerschappen met verschillende regio’s, steden, 
gemeenten, stichtingen en verenigingen. Hierbij 
schenkt KIYO specifieke aandacht aan haar part-
nerschappen met steungroepen. Tenslotte wil KIYO 
ook inkomstengenererende activiteiten ontwik-
kelen. De uiteindelijke doelstelling is het progres-
sief opbouwen van een reserve en het afbouwen 
van haar afhankelijkheid van overheidssubsidies, 
die geen garantie op financiering op lange termijn 
bieden.

RESULTAAT 2014 (IN EUR) BEGROTING 2015 (IN EUR)
Inkomsten Uitgaven Resultaat Inkomsten Uitgaven Resultaat

DGD-Programma 1 206 460 1 202 828 3632 1 592 711 1 592 708 1003

BFVZ-Programma 288 298 288 298 - 177 107 176 718 389

UNICEF 92 680 92 743 -63 33 979 33 979 -

Eigen projecten 29 310 29 213 97 17 375 17 375 -

VAIS2 57 638 57 638 - 60 255 63 000 -

Structuur 148 971 148 973 -2 161 525 171 778 -10 253

Fondsenwerving 177 182 179 260 -2078 272 500 248 214 24 286

TOTAAL 2 000 539 1 998 953 1586 2 315 452 2 302 772 12 680
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Ons team in 2014:
Iris Bogaerts - Algemeen Directeur
Magali Guyaut (< oktober 2014): Financieel manager & Programmabeheerder 
Zuid (Musakala)
Marleen van Audenhove - Programmabeheerder Zuid
Annelies Maertens - Sensibilisering & Beleidsbeïnvloeding Noord
Ilse Carlier - Educatief Medewerker Noord
Irina Meeusen - Communicatie en Fondsenwerving
Céline Baes (< april 2014)- Programmafacilitator Regio Grote Meren
Jan Daniels - Programmafacilitator Brazilië
Joeri De Munck (april - oktober 2014) - Programmafacilitator Filipijnen
Roger Camps (< november 2014)- Programmafacilitator Filipijnen

Met speciale dank aan de vrijwilligers en stagiairs die onze werking 
in het Zuiden en in België vol enthousiasme ondersteunden.

Medewerkers van KIYO

Francois Ryckaerts (voorzitter)
Noël Degryse
Kathleen Coppens
Filip Vandenbempt
Jan De Paepe
Peter Tierens

De Raad van Bestuur in 2014:

Brogniezstraat 46; 1070 Brussel
0032 2 510 61 93
info@kiyo-ngo.be
www.kiyo-ngo.be

        www.facebook.com/KIYOngovoorkinderrechten
        www.twitter.com/KIYO_ngo

Foto’s: © Karen Nachtergaele,  Filip Vandenbempt, Janpath, 

Lieve Blancquaert, Iris Bogaerts & Joost De Bock

Steunen kan op BE13 4350 2585 6139
Giften vanaf 40 EUR zijn fiscaal aftrekbaar.


