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Voorwoord 

De aanslagen in Parijs en Brussel, de politieke spanningen in Burundi die ook 
gevolgen hadden voor de veiligheid van onze mensen en partners, de toene-
mende radicalisering, islamofobie en onverdraagzaamheid, de sociale onrust… 
2015 was ongetwijfeld een donker jaar. Een jaar dat weliswaar ook getekend 
werd door een groeiende solidariteit. De nauwe samenwerking tussen KIYO en 
Islamic Relief illustreert dit treffend. Het gezamenlijke project rond de sensi-
bilisering van jongeren met en zonder moslimachtergrond lichtte het belang 
van de kinderrechten toe in Brusselse scholen. Beide organisaties willen hun 
samenwerking ook uitbreiden naar projecten in het zuiden en werken momen-
teel aan de invulling van een gezamenlijk programma in Marokko (2017-2021).

2015 was ook een jaar van verandering en vernieuwing. Programma’s in Bel-
gië, Brazilië, de Filipijnen, Burundi en RDC werden verder geïmplanteerd, pro-
jecten in eigen land zoals No Rights No Glory! – voor het recht op sport voor 
alle jongeren wereldwijd – werden voortgezet. In België zag het theaterpro-
ject The Five Like You – voor en over jongeren met een vluchtverleden – het 
daglicht. En werd het programma Terlibat! over jongerenparticipatie afgerond. 
Het gemeenschapscentrum Drop-in voor straatkinderen in Burundi opende 
de deuren, de gebouwde sportfaciliteiten in Brazilië werden in gebruik geno-
men. Bovendien werd het vuilnisbelt favela project in Rio de Janeiro gekozen 
voor de editie ‘Zuiddag 2016’ om samen de strijd aan te gaan met onrecht, 
armoede en ongelijkheid.

Meer nog. Naast het aangaan van een consortium met Solidagro en Genees-
kunde voor de Derde Wereld, leverde KIYO in 2015 op vlak van kwaliteitsbeheer 
extra inspanningen om in aanmerking te blijven voor financiering van de Belgi-
sche overheid. Dit harde werk werd beloond met een verlenging van onze ngo-
erkenning voor minstens vijf jaar. Onze waarborg dat we de strijd voor en de 
bevordering van de kinderrechten onverminderd kunnen voortzetten.

Veel leesplezier,

François Ryckaerts
Voorzitter

Iris Bogaerts
Algemeen Directeur
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•
verdere implementering van het driejarenprogramma 2014-2016 in 

België, Brazilië, de Filipijnen, Burundi en Congo (met de DGD, Directie-
Generaal Ontwikkelingssamenwerking en Humanitaire Hulp);

•
voortzetting van het programma No Rights No Glory! (met het VAIS, 
Vlaams Agentschap voor Internationale Samenwerking en het DiV, 

Departement Internationaal Vlaanderen);
•

sensibiliseringsactie van KIYO en Islamic Relief in Brusselse scholen;
•

opstart van het theaterproject The Five Like You voor en over jongeren 
met een vluchtverleden (met het Participatiefonds);

•
afronding van het educatief project Terlibat! voor jongerenparticipatie 

(VAIS/DiV);
•

afwerking van de bouw van het gemeenschapscentrum Drop-in voor 
straatkinderen in Burundi (met Unicef);

•
ingebruikname van de gebouwde sportfaciliteiten in Brazilië (met de 

organisatie Amar);
•

afsluiting van het Musakalaproject voor voedselzekerheid in RDC  
(met het BFVZ, Belgisch Fonds voor Voedselzekerheid);

•
begin van het consortium met Solidagro (recht op voedsel)  

en Geneeskunde voor de Derde Wereld (recht op gezondheid).

Overzicht

activiteiten 2015
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KIYO (Kids & Youth) is een Belgische ngo voor ontwikkelingssamenwerking die 
strijdt voor de rechten van de meest kwetsbare kinderen.
KIYO werkt aan een wereld waarin alle jongeren gelijke kansen krijgen, zich kunnen 
ontplooien en het heft in eigen handen nemen. Elk kind – meisje of jongen – moet 
kunnen opgroeien in een omgeving waarin ouders, gemeenschappen en overheden 
zijn recht op diensten en voorzieningen, bescherming en participatie in de samen-
leving verwezenlijken.
KIYO wil de internationale solidariteit versterken om zo de kinderrechten te bewerk-
stelligen. In overeenstemming met het Internationaal Verdrag inzake de Rechten 
van het Kind (IVRK), zonder genderonderscheid.

Wie is
KIYO?
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•  In het Zuiden gaat de ngo de strijd aan 
met onrecht, armoede en ongelijkheid  
en biedt ze kinderen en hun gemeen-
schap kansen om op te komen voor hun 
rechten.

•  In België zet ze de kinderrechten 
op de agenda van scholen, acto-
ren in ontwikkelingssamenwerking,  
media en politici en sensibiliseert ze  
de bevolking.

Wat doet KIYO?

Hoe bewerkstelligt en promoot KIYO de kinderrechten?

•  KIYO wil het Internationaal Verdrag inzake 
de Rechten van het Kind concreet vormge-
ven, aandacht gaat naar de kwetsbaarste 
kinderen. Alle acties en beslissingen wor-
den in het belang van het kind gemaakt.

•  Elk project van KIYO en partners houdt 
strikt rekening met de vier basisprincipes 
van het Comité van de Rechten van het 
Kind (zie pagina 10) dat controleert of de 
rechten die in het verdrag staan toegepast 
worden. KIYO wil daartoe:

-  de waakzaamheid van de nationale en in-
ternationale gemeenschap verhogen met 
betrekking tot de kinderrechten; 

-  de sociale en economische re-integra-
tie en voedselzekerheid van kwetsbare 
kinderen en jongeren ondersteunen in 
landen met een zwakke of opkomende 
economie.

KIYO beoogt zowel in België als in partnerlanden impact  
te genereren bij:

•  Kinderen en jongeren. KIYO moedigt 
jongeren aan om op te komen voor hun 
rechten, in de wetenschap dat ze recht 
hebben op inspraak in alle beslissingen 
die hen aanbelangen.

•  Burgers, civiele organisaties en beleids- 
makers. KIYO wil deze doelgroep kritisch 
doen nadenken over de kinderrechten, be-
trekken in de problematiek en (uiteraard) de 
kinderrechten doen toepassen.

•  Partnerorganisaties. KIYO werkt samen 
met organisaties/partners die de kinder-
rechten verdedigen in hun land en hun so-
ciale missie individueel en collectief (via 
netwerken) op de meest doeltreffende 
manier implementeren.
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Wat zijn 

Kinderrechten?

Kinderrechten zijn fundamentele men-
senrechten die beantwoorden aan de 
specifieke behoeften van mensen onder 
de achttien jaar. Die kinderrechten wer-
den in 1989 bepaald in het Internationaal 
Verdrag inzake de Rechten van het Kind 
(IVRK). Dit verdrag is vandaag de univer-
seel erkende norm inzake kinderrechten, 
overal ter wereld. Het is geratificeerd door 
België en alle andere landen die lid zijn 
van de Verenigde Naties (behalve door de 
Verenigde Staten).

In het verdrag worden de kinderrechten onderverdeeld in 3 categorieën:

Protectierechten: dat zijn de rechten die kinderen moeten beschermen. Be-
scherming tegen uitbuiting, mishandeling, verwaarlozing, bescherming van kin-
deren met een handicap, enzovoort.

Provisierechten: provisie verwijst naar zaken, diensten en voorzieningen die 
kinderen nodig hebben om zich te kunnen ontwikkelen. Denk aan onderwijs, 
jeugdwerk, media, hulpverlening, voedsel, gezondheidszorg en huisvesting. De 
provisierechten moeten ervoor zorgen dat elk kind hierover kan beschikken.

Participatierechten: participatie is een ander woord voor deelname (aan het 
maatschappelijk leven). De participatierechten waken erover dat een kind voor 
zichzelf kan opkomen en meepraten en beslissen over dingen die het belangrijk 
vindt. Het recht op inspraak, het recht om je te verenigen, het recht om je eigen 
geloof te belijden … dat zijn participatierechten.
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Kinderrechten hebben drie eigenschappen:

-  Kinderrechten zijn universeel, dat wil zeg-
gen dat alle kinderen ter wereld dezelfde 
rechten hebben. Ongeacht hun geslacht, 
ras, vermogen, sociale en economische 
omstandigheden, politieke of religieuze 
overtuigingen.

-  Kinderrechten zijn onvervreemdbaar. De 
rechten in dit verdrag refereren specifiek 
naar mensen onder de achttien jaar. Wat 

betekent dat de kinderrechten ook gelden 
voor kinderen die worden beschouwd als 
‘afwijkend’, ‘moeilijk’ of ‘problematisch’ 
zoals kindsoldaten of kinderen in conflict 
met de wet.

-  Kinderrechten zijn ondeelbaar. Ondeelbaar, 
want het is niet genoeg dat kinderen een 
deel van hun rechten krijgen. Alle rechten 
in het verdrag moeten gerespecteerd wor-
den, alle rechten zijn even belangrijk.
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Kinderen hebben het recht om gehoord te worden, om vrij hun 
mening te uiten, ze hebben het recht op vrijheid van vereniging 
en op toegang tot informatie.

1. Participatie

2. Non-disciminatie
Dat betekent dat alle kinderen dezelfde rechten genieten. Het 

verdrag is van toepassing op alle kinderen onder de achttien jaar, 
en vraagt speciale aandacht voor kwetsbare groepen.

In het verdrag ligt de focus op het kind als rechthebbende van fundamentele 
mensenrechten. Daartoe handhaaft het Comité voor de Rechten van het Kind  
vier basisprincipes.
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4. Recht op leven, overleven en ontwikkeling

3. Het belang van het kind

Elk kind heeft het recht op een waardig leven. Regeringen 
moeten ervoor zorgen dat kinderen overleven en zich gezond 

ontwikkelen. Alle kinderen hebben het recht om te worden 
beschermd tegen manipulatie, geweld, misbruik en uitbuiting.

We moeten rekening houden met de belangen van het kind in 
elke actie en bij het nemen van sociale en politieke beslissingen.
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KIYO  
in Afrika

Burundi en de Democratische Republiek Congo werden in 2015 getroffen door cri-
sissen en veiligheidsincidenten die de sociaaleconomische ontwikkeling ernstig 
hebben ondermijnd en tot tal van schendingen van het recht en grootscheepse 
verplaatsingen van bevolkingsgroepen hebben geleid.

KIYO zette in Burundi de samenwerking 
met haar partners verder om onder meer 
de kinderen te helpen die het slachtoffer 
werden van deze situatie.

• Dankzij OIDEB (Observatoire Ineza 
Pour Les Droits de l’Enfant au Bu-
rundi) – de specialist in juridische 
bijstandsverlening aan minderjari-
gen – hebben in 2015 ruim 531 kin-
deren gebruik kunnen maken van 
juridische diensten en werden ze 
gere-integreerd op school of in het 
beroepsleven. 

• In Ngozi kregen 71 jongeren via 
AFEV een beroepsopleiding in de 
horeca. AFEV ondersteunt ook de 
families in het uitbouwen van in-
komstengenererende activiteiten.

•  In 2015 droeg KIYO bij tot de op-
richting van structuren die maken 
dat de gemeenschap zelf kan zor-
gen voor haar kwetsbare kinderen, 
zonder afhankelijkheid van derden. 
Met de steun aan FVS-AMADE wer-
den zo 98 solidariteitsgroepen op-
gericht voor sparen en kredietver-
lening. 

•  In deze optiek ondersteunde KIYO 
ook 36 kinderbeschermingsco-
mités voor onder meer de follow-
up van kinderrechtschendingen, 
eerstelijnsondersteuning van de 
slachtoffers en de bevordering van 
een gezonde en veilige omgeving 
voor kinderen.
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Ook in RDC hebben confrontaties tus-
sen verschillende bewapende groepe-
ringen geleid tot schendingen van de 
kinderrechten. 

   

• CENTRE DORIKA heeft kinderclubs 
geholpen bij de omkadering van 
de organisatie van 37 bewustma-
kingssessies om kwetsbare kin-
deren te ondersteunen acteurs te 
worden van hun rechten.

• AVREO in Zuid-Kivu heeft de ge-
meenschap gemobiliseerd bij de 
bewustmaking en het toezicht op 
specifieke gevallen van schen-
dingen. 31 overtredingen werden 
gedocumenteerd en 20 bewust-
makingssessies werden georgani-
seerd waarbij 9300 mensen werden 
bereikt.

KIYO heeft in 2015 met drie partnerorgani-
saties samengewerkt:

• CEFADES heeft 62 kwetsbare kin-
deren ondersteund door het aan-
bieden van beroepsopleidingen, 
gezondheidszorg en psychosociale 
diensten. Onder hen, 35 straatkin-
deren, 16 kindsoldaten en 11 an-
dere kwetsbare kinderen. 
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Het  
Musakalaproject

In de Congolese provincie Noord-Kivu 
ondersteunde KIYO het Musakalaproject. 
Het project moest de voedselzekerheid 
van honderden gezinnen veiligstellen. 
Zo bood het Muskalaproject families uit 
de hooglanden de mogelijkheid om te 
migreren naar nieuw gecreëerde dorpen 
met vruchtbare landbouwgronden in de 

laaglanden van Noord-Kivu. Landbouw-
coöperaties, alfabetiseringscursussen, 
beroepsopleidingen, vormingen in mana-
gement en planning … Alles werd in het 
werk gesteld om de bewoners zelfstandig 
en duurzaam te laten opereren.
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Wist je?

Dat het Musakalaproject 
plaatsvond van mei 2007 tot juli 

2015. Dat 75,5 kilometer baan werd 
aangelegd in de onherbergzame 
jungle. Dat 343 families onderdak 
vonden in de nieuw gecreëerde 
dorpen, en dat daar drie basisscholen 
en drie gezondheidscentra werden 
gebouwd om de bevolking 

toegang te verlenen tot goed 
onderwijs en een degelijke 

gezondheidszorg.



16

KIYO 
in Brazilië

In 2015 werden de uitdagingen voor onze Braziliaanse partnerorganisaties nog groter. 
Niet het minst door de ‘sociale schoonmaak’ in dit pre-Olympische jaar, de economi-
sche crisis en de afbouw van de sociale programma’s door de Braziliaanse overheid. 
Onze partners lieten de armen niet hangen. 
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De partnerorganisaties Amar, Pamen, 
CESAC en Favos de Mel zorgden voor de 
alternatieve opvang van maar liefst 2060 
favela- en straatkinderen. Zwerfkinderen 
werden gere-integreerd, haveloze kinde-
ren werden opgevangen in schoolklasjes, 
kinderen uit inheemse dorpen kregen cul-
tuureigen onderwijs om migratie en ont-
worteling te voorkomen.

Het RRC-netwerk (tien straatkindorgani-
saties in Rio) sensibiliseerde de publieke 
opinie voor de risico’s van de oppakprak-
tijken van zwerfkinderen, de zogenaamde 
‘sociale schoonmaak’. RCC bedacht ook 
de Olympische Spelen voor Inclusie waar-
aan zo’n 2000 kinderen deelnamen, het 
evenement werd een denderend succes en 
bewijst dat sociale inbedding via sportedu-
catie mogelijk is. 

De partners RRC en CESAC vormden 139 
jonge leiders voor de nationale jeugdcon-
ferenties die het officiële jeugdbeleid in 
Brazilië mee vormgeven. 

Cedeca, Pamen en RRC wezen de Brazi-
liaanse overheid op haar verantwoorde-
lijkheid voor de mishandeling en moord 
op minderjarigen door het hardhandige 
politieoptreden in de armenwijken en het 
repressieve jeugdgevangenissysteem. De 
advocaten van Cedeca zorgden voor de 
dossiers die door de internationale men-

senrechtenorganisaties worden aange-
wend om druk uit te oefenen op de Brazi-
liaanse autoriteiten en ze aan te zetten tot 
een kindvriendelijker beleid.

Samen met haar partnerorganisaties ont-
wikkelde KIYO deze acties in 2015. Maar 
de ngo doet meer. KIYO biedt hulp en vor-
ming om beheer en organisatie van de pro-
jecten te perfectioneren. Dit leidt tot een 
duurzame ontwikkeling van de alternatieve 
modellen voor opvang en integratie van uit-
gesloten kinderen, het hoofddoel van het 
KIYO-programma in Brazilië tussen 2014 
en 2016. En dat doel maakt nu net het ver-
schil voor zoveel kinderen.
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KIYO  
in de Filipijnen

Het in 2014 opgestarte programma voor 
de promotie van jeugdrecht en kinderwel-
zijn werd een succes in 2015. In 55 dorpen 
en gemeenten boekten onze zeven lokale 
partners mooie resultaten. Een overzicht.

•  In de hoofdstad Manilla werden kinder-
rechtenverdedigers en junior gezond-
heidswerkers opgeleid die de straatkin-
deren ook vertegenwoordigen in de lokale 
raden (dankzij onze partner CHAP).

•  In twee andere deelsteden van het hoofd-
stedelijk gewest Metro Manila – Mala-
bon en Navotas – werden vrijwilligers en 
overheidspersoneel opgeleid. 900 jon-
geren werden bovendien gerehabiliteerd 
(dankzij onze partner HLAF).

•  In de provincie Benguet werden lokale 
gemeenteraden gecoacht en werd een 
onlinecomputersysteem ontwikkeld voor 
de registratie en opvolging van jeugdde-
linquenten. In samenspraak met alle be-
trokkenen (dankzij onze partner CFSPI).

•  In de metropool Cebu werd een heel 
groot aantal kinderrechtenverdedigers 
gevormd. Dubbel zoveel als verwacht 
(dankzij onze partner CLB). 

•  In Lapu-Lapu City werd een overleggroep 
gecreëerd tussen de lokale raden voor de 
bescherming van het kind. Zo kunnen de 
positieve resultaten van dit overleg sneller 
geïmplementeerd worden in de andere dor-
pen van de stad (dankzij onze partner CLB).
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•  In de steden Cebu City en Mandaue 
werd een economisch ondersteunings-
programma voor kinderen (in conflict 
met de wet) bedacht. Dit programma 
voorziet in psychologische en financiële 
ondersteuning, hulp op de arbeidsmarkt 
en startkapitaal voor jonge ondernemers 
(dankzij onze partner Bidlisiw). 

•  Vier dorpen in de stad Iloilo werden door 
het stadsbestuur en het ministerie van 
Binnenlandse Zaken erkend als kind-

vriendelijk. Dit werd tijdens een evalua-
tie bevestigd door de politie die getuigde 
dat in deze dorpen de jeugdcriminaliteit 
opmerkelijk is afgenomen (dankzij onze 
partner ICWF).

•  In de steden Davao City en Digos wor-
den straatmeisjes en slachtoffers van 
seksueel misbruik overtuigd om deze 
misdaden te openbaren en aan te klagen 
(dankzij onze partner Tambayan).
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KIYO  
in België

In 2015 stonden diverse educatieve 
projecten op stapel.

-  Dertien leerlingen van het Da Vinci 
Atheneum in Koekelare vertrokken op 
inleefreis naar Brazilië, op ontdekking 
van onze projecten en de Braziliaanse 
jeugd. 

-  De KOSH school in Herentals vlooide 
met KIYO uit wat er al verwezenlijkt 
was inzake kinderrechten ... en wat 
nog wenselijk is. Na een interne fusie 
in 2016 zullen twee scholen van de 
KOSH-schoolgemeeschap in dit Kin-
derrechtenschooltraject betrokken 
worden.

-  Het project Terlibat! – opgezet met de 
vzw Vormen en BAPI – werd in 2015 
afgerond. De stem van jongeren laten 
weerklinken in mondiale vorming, dat 
was de doelstelling van dit project. 
‘Terlibat!’ is Indonesisch voor ‘Doe 
mee!’.

-  Het project met Islamic Relief kreeg 
door de aanslag op de redactie van 
Charlie Hebdo bijzonder veel aan-
dacht. Het project lichtte het belang 
van de kinderrechten toe in Brusselse 
scholen. We merkten dat er nood was 
aan een kader waarin concepten als 
solidariteit, verdraagzaamheid, recht 
op identiteit, recht op religie een dui-
delijke plaats kregen. 

-  Dankzij het theaterproject The Five 

Like You – in samenwerking met U 
Move 4 Peace en Tumult – konden 
jongeren uit het asielcentrum van 
Poelkapelle hun verhaal doen op de 
bühne.

-  In 2015 werd in samenwerking met een 
aantal 4de Pijlerorganisaties gezocht 
naar manieren om kinderrechten te 
integreren in projecten in het Zuiden. 
Het werd een boeiende zoek- en ont-
dekkingstocht waarin de rijkdom en 
verscheidenheid van de 4de Pijler naar 
boven kwam. 

-  Het project No Rights No Glory! (in 
samenwerking met Globelink) legde 
in dit tweede projectjaar de focus op 
het actief mobiliseren van jongeren in 
België. De kids namen massaal deel 
aan een uitdagingsspel, ‘het recht op 
sporten’ stond voorop.

Als lid van de kinderrechtencoalitie 
werkte KIYO in 2015 ook actief mee aan 
het jaarlijkse open forum. Dit jaar was 
het thema ‘de invloed van discriminatie 
op kinderen’. 
Als lid van het Platform Kinderrechten 
in Ontwikkelingssamenwerking werd 
tot slot nagedacht over hoe we ervoor 
kunnen zorgen dat de kinderrechten in-
gebed worden in de Belgische ontwik-
kelingssamenwerking. De kinderrech-
ten blijven nog steeds onderbelicht, 
daar willen wij verandering in brengen.
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Inkomsten 
en uitgaven in 2015

14%
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Programma Naar het realiseren van rech-
ten voor alle kinderen (DGOS) 1.403.833€

Programma Musakala: Schijf 6 +  
finale evaluatie (BFVZ) 212.568€

Project No Rights No Glory!
(VAIS 2) 47.833€

Project Rwanda (ARK) 19.812€

Project The Five Like You  
(Departement CJSM) 4.245€

Project Drop-in Center Burundi (UNICEF) 
10.608€

Afdeling Fundraising 321.012€

Afdeling Algemeen Beheer 214.783€

Institutionele subsidies

Andere

Particuliere giften 

Bedrijven

Associatieve giften

Waar gaat het geld naartoe?

Waar komt het geld vandaan?

69%

14%

13%

4%

<1%

10%

14%

<1%

<1%

1%

2%

10%

63%

69%

<1%

14%

4%

13%



Institutionele Subsidies

BFVZ 195.101€

DGD 1.180.567€

PARTICIPATIEFONDS 15.566€

UNICEF 11.429€

VAIS 1 11.337€

VAIS 2 45.753€

VIA 1.582€

VLAAMS BRABANT 18.575€

WBI 25.876€

WEST-VLAANDEREN 32.181€

Particuliere giften

DIRECT MAILING 308.884€

ONLINE 252€

ANDERE 7.797€

Associatieve giften

ARK 19.120€

GLOBELINK 3.823€

ISLAMIC RELIEF BELGIE 156.379€

KVR 2.990€

STICHTING SINT-MARTINUS 45.249€

SOS KIDS 9.800€

11.11.11 30.912€

PORTICUS/ STICHTING BENEVOLENTIA 20.000€

Bedrijven

DELTA LLOYD 20.000€

RECUTEX 75.000€

Andere

Dienstverleningen 882€

Verschillen door wisselkoersen 34€

Intrestopbrengsten 4€

TOTAAL PRODUCTEN 2.239.093€

TOTAAL LASTEN 2.234.695€

RESULTAAT 4.398€



Perspectieven
voor 2016
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Financieel

Voor 2016 hoopt KIYO op een break-even met een omzet van 2.190.000 
euro. Om dit streefdoel te halen, blijft KIYO investeren in een vertrou-
wensrelatie met haar belangrijkste institutionele donors. En zal KIYO de 
nodige fondsen werven om haar programma’s en structuurkosten te fi-
nancieren. Daartoe hanteert KIYO een gediversifieerde strategie:

•  inzet op fondsenwerving bij privédonors:
-  Offline: een duurzame uitbreiding van het adressenbestand van de 

privédonors. Dit luik van de fondsenwerving wordt sinds 2014 opgezet 
in samenwerking met DSC via directmailtechnieken;

-  Online: het opzetten van online fondsenwervende acties met een 
externe partner;

•  inzet op fondsenwering bij de al bestaande partners: verschillende 
regio’s, steden, gemeenten, stichtingen en verenigingen. Hierbij gaat 
specifiek aandacht naar het partnerschap met steungroepen;

•  ten slotte wil KIYO ook inkomstengenererende activiteiten ontwikkelen. 

De uiteindelijke doelstelling is het progressief opbouwen van een reserve 
en het afbouwen van de afhankelijkheid van overheidssubsidies die geen 
garantie op langetermijnfinanciering bieden.
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Operationeel

In 2016 zal KIYO schrijven aan het nieuwe DGD-programma 2017-2021, sa-
men met de consortiumpartners Solidagro en Geneeskunde voor de Derde 
Wereld. KIYO zal actief zijn op het vlak van de kinderrechten in België, Bra-
zilië, de Filipijnen, Burundi, RDC, en Marokko in nauwe samenwerking met 
Islamic Relief. Daarnaast worden de huidige programma’s en projecten 
verdergezet (DGD, DiV, het Participatiefonds, Zuiddag …) en gaan we op 
zoek naar nieuwe uitdagingen en grote institutionele donors om de inkom-
sten en programmafinancieringen te diversifiëren. 
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KIYO-staf 2015

Team
Iris Bogaerts: algemeen directeur + kwaliteits- en programmabeheerder + hr-manager

Magali Guyaut: financieel beheerder + kwaliteits- en programmabeheerder
Marleen van Audenhove: programmabeheerder Zuid

Brice Ryckaert: assistent-projectbeheerder Zuid-Musakala
Annelies Maertens: sensibilisering en beleidsbeïnvloeding Noord

Ilse Carlier: educatief medewerker Noord
Michiel De Baere: educatief medewerker Noord

Irina Meeusen: communicatie en fondsenwerving
Céline Baes: programmafacilitator regio Grote Meren

Jan Daniëls: programmafacilitator Brazilië
Roger Camps: programmafacilitator Filipijnen

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

Raad van bestuur
François Ryckaerts (voorzitter)

Noël De Gryse
Kathleen Coppens
Filip Vandenbempt

Jan De Paepe
Peter Tierens

Gegevens
Brogniezstraat 46 - B-1070 Anderlecht

+32 (0) 2 510 61 93
Info@kiyo-ngo.be - www.kiyo-ngo.be

www.facebook.com/KIYOngovoorkinderrechten
www.twitter.com/KIYO_ngo
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Wist je?

Dat we in 2015 afscheid namen 
van onze collega Irina die drie 
jaar lang onze organisatie steunde 
op het vlak van communicatie en 
fondsenwerving. De immer goed-
geluimde Irina werkt vandaag bij 
uitgeverij EPO in Antwerpen.

Steunen kan op
BE13 4350 2585 6139
giften vanaf 40€ zijn fiscaal 
aftrekbaar



NGO voor
kinderrechten


