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Voorwoord

2016 was een jaar met veel verandering op politiek vlak. We zagen hoe in onzekere tijden 
de steun voor mensenrechten in verschillende landen in vraag werd gesteld. De Verenig-
de Staten kozen Trump als president. In de Filipijnen kwam Duterte aan de macht die een 
niets ontziende war on drugs inzette en meteen pleitte voor een verlaging van de mini-
mum strafbare leeftijd tot 9 jaar. In Brazilië begon de nieuwe regering aan de afbraak van 
sociaaleconomische programma’s en was er de enorme repressie naar aanleiding van de 
Olympische spelen in augustus. Er waren de toenemende spanningen in Burundi en RDC 
rond de verkiezingen en een heropflakkering van het geweld. Ook in België werd er ge-
pleit om mensenrechten aan banden te leggen in het teken van veiligheid en stabiliteit.  
Maar tegen dit alles in was er ook de wil om te blijven strijden voor een humanere wereld. 

Ook bij KIYO wilden we inzetten op een positief discours, maar ook moeilijkere onder-
werpen niet uit de weg gaan. Met het project Karama, ‘Une histoire de citoyen’, trokken we 
naar verschillende scholen om samen met jongeren na te gaan hoe we hun stem in onze 
samenleving laten meetellen. Omwille van de aanslagen in Brussel werd de focus ver-
legd om meer in te spelen op de vraag van leerkrachten om hierover in gesprek te gaan 
met leerlingen. Soms kwam het nieuws letterlijk de klas binnen toen bleek dat een leer-
kracht van een school was omgekomen. Deze gebeurtenissen vormden voor ons een enor-
me uitdaging om hier gepast mee om te gaan. Het deed ons het blijvend belang van dit 
project inzien. In de Democratische Republiek van Congo werden er i.s.m. de RECOPE net-
werken gevoelige onderwerpen als kindsoldaten bespreekbaar gemaakt in de gemeenschap. 

Via de expertise van onze partners begeleidden we jongeren in conflict met de wet 
in Burundi, Filipijnen en Brazilië tijdens en na hun juridisch proces. Alternatieve pro-
gramma’s hielpen bij de re-integratie van de jongeren in de samenleving.  In Brazilië al-
leen zorgde dit voor van 80% van de jongeren die niet in de misdaad hervielen. Dit mo-
del, waarbij we jongeren aanmoedigen om uit hun fouten te leren, en we hen zo nieuw 
vertrouwen geven, stellen we tegenover een repressief opsluitingsbeleid. Met duidelijk succes!
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We kunnen veel leren van ons eens in de ander te verplaatsen, door een ander eens aan 
het woord te laten en zo stereotypen te ontkrachten. In het theaterproject met jongeren 
met een vluchtverleden, toonden deze jongeren de moed om (letterlijk) naar voor te 
treden en hun ervaringen met leeftijdsgenoten uit België te delen. Om zo ook hún blik te 
verruimen. Door deze jongeren vertrouwen en ruimte te geven om hun verhaal te delen, 
ontstond er een enthousiaste dynamiek waardoor ze aan zelfvertrouwen wonnen, en 
waarbij zo bijvoorbeeld een 13 jarige jongere zijn vluchtverhaal vertelde aan 300 leer-
lingen. In samenwerking met Zuiddag (nu ‘Youca’) lieten we 12 Braziliaanse jongeren 
uit onze projecten hun verhaal brengen aan 17.000 Belgische jongeren. Dit zijn enorm 
inspirerende voorbeelden van hoe jongeren hun sterktes aanwenden om veranderingen 
in hun omgeving te creëren. Hier willen we blijvend op inzetten!

Achter de schermen werd bij KIYO ondertussen hard gewerkt aan het schrij-
ven van een nieuw vijfjarig programma in samenwerking met G3W-M3M en So-
lidagro. Er werd besloten de krachten te bundelen om samen sterker op te ko-
men en zo een bredere ingang voor mensenrechten te creëren. Begin 2017 
kregen we groen licht. Het gezamenlijk programma werd goedgekeurd in 11 lan-
den, wat betekend dat we de strijd onverminderd én versterkt kunnen voortzetten.
We willen ons 2016 dan ook vooral herinneren als een veerkrachtig jaar, met een hoop-
gevende kijk op de toekomst! 

Veel leesplezier

      

Iris Bogaerts     Jan De Paepe
Algemeen Directeur    Voorzitter
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Eindfase van het driejarenprogramma 2014-2016 in
België, Brazilië, de Filipijnen, Burundi en Congo (met de DGD, Directie-

Generaal Ontwikkelingssamenwerking en Humanitaire Hulp)
•

Sensibiliseringsacties van KIYO en Karama (Islamic Relief) in Brusselse scholen
•

Kinderrechtenavond met Vierdepijler steunpunt (11.11.11) in Antwerpen en Leuven
•

Afronding van het theaterproject The Five Like You voor en over jongeren
met een vluchtverhaal (met het Participatiefonds)

•
Ondersteuning van het gemeenschapscentrum Drop-in voor straatkinderen 

in Burundi (met Unicef)
•

Bezoek van het koningspaar aan onze projecten (AMAR) in Brazilië tijdens de 
Olympische Spelen

•
Uitwisseling tussen jongeren van YOUCA (Zuiddag) en Braziliaanse jongeren 

(PAMEN) voor sensibilisering rond de vuilnisbelt problematiek
•

Voorbereidingen nieuw programma 2017-2021 ism Solidagro (recht op voedsel)
en Geneeskunde voor de Derde Wereld (recht op gezondheid)

•
Sluitstuk van het No Rights No Glory-project: Noite Brasileira! in Antwerpen

Overzicht 

activiteiten 2016
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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?

•  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 

Kinderrechte
n?

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.

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

4. Recht op leven, overleven en ontwikkeling

3. Het belang van het kind

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.

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.

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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In een context van aanhoudende onveiligheid, armoede en honger en helaas ook een stijgend aantal geval-
len van schendingen van de rechten van het kind bleef KIYO in 2016 steun verzekeren aan onze partners in 
Burundi en de DRC. Juist in deze omstandigheden blijft de strijd voor de meest kwetsbaren noodzakelijk. KIYO 
zette samen met de verenigingen AVREO, CEFADES en Centre Dorika in de DRC en OIDEB AFEV en FVS-AMADE 
in Burundi haar acties verder.

AVREO ondersteunt de zogenaamde RECOPE 
netwerken in Zuid-Kivu die gevallen van schen-
dingen van de rechten van kinderen in de ge-
meenschappen bijhouden en aankaarten. Dit o.a. 
door sessies  te geven over gevoelige thema’s 
zoals kinderarbeid en kindsoldaten. Op deze ma-
nier werden wel 9.312 mensen bereikt en konden 
331 kinderen worden verwijderd uit situaties van 
uitbuiting en  gere-integreerd in hun families. 54 
Kindsoldaten werden  zo uit de greep van mili-
ties gehaald. De samenwerking met CEFADES 
liet ons toe 43 van dit soort kwetsbare jongeren 
te laten genieten van een beroepsopleiding. Hier-
van hebben er al 27 een baan gevonden en acht 
jongeren zijn geïntegreerd in coöperaties die ook 
hen in staat stellen om terug te keren in de ge-
meenschap.

Tot slot richtte KIYO samen met Centre Dorika 
4 kinderclubs op die via peer-education al 89 van 
hun collega’s bereikten. Centre Dorika staat ook 
mee aan de wieg van het project “MAERDE”, een 
alternatief model van onderwijs dat de rechten 
van kinderen respecteert. 

Deze scholen hebben een leerplan waarin de 
rechten van het kind expliciet worden opgeno-
men en er ruimte is voor kinderen om hierover te 
reflecteren. Op die manier worden zij zelf 
auteurs en actoren van hun rechten. Dit program-
ma wordt mee door de Congolese overheid ge-
steund.  

Om de kwaliteit van de onderliggende strategie-
en en doeltreffendheid van de acties in de DRC-
te verzekeren, gaf KIYO rechtstreeks technische 
ondersteuning en hielp ze elke organisatie met 
capaciteitsversterking voor onder meer financi-
en, project management en de ontwikkeling van 
strategieën.

Een van de belangrijkste verwezenlijkingen van 
de gezamenlijke projecten in Congo is dat 75% 
van de bereikte kinderen en gezinnen nu durven 
zeggen dat ze zich beter beschermd voelen en 
betere vooruitzichten voor de toekomst hebben. 
Een prestatie waar we erg trots op zijn.
Door onze nieuwe samenwerking met het con-
sortium in DRC hopen wij hier in het volgende 
programma nog meer aan te kunnen bijdragen.

KIYO 

in de Regio Grote Meren
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In samenwerking met OIDEB, gespecialiseerd in 
sociale en juridische ondersteuning voor kwets-
bare kinderen werden verschillende lokale ge-
meenschappen bijgestaan. Gedurende het jaar 
profiteerden 751 kinderen van onze juridische 
diensten, onder hen konden 93 minderjarigen 
buiten detentie worden gehouden. Door de tus-
senkomst van advocaten van de adviescentra 
werden 12 rechtszaken ten voordele van kinde-
ren gesloten, 26 rechtszaken waren het onder-
werp van een schikking. Er werden 19 juridische 
clinics gerund in detentiecentra, en 10 anderen 
op verschillende heuvels in gemeenschappen. 
Ook door middel van deze centra vinden kinde-
ren hun weg terug naar hun familie en school.  Bij 
de partnerorganisatie AFEV,  konden dan weer 
28 jongeren aan de slag  in culinaire opleidingen. 
Onder hen hebben 8 meisjes en 3 jongens al een 
baan gevonden en zo een manier om in hun ei-
gen behoeften te voorzien.

Door de tussenkomst van de organisatie 
FVS-AMADE werden 113 solidariteitsgroepen 
gesteund met het oog op het ontwikkelen van 
een spaar- en kredietsysteem voor huishoudens. 
Deze groepen die in de lokale gemeenschap zijn 
ingebed doen een klimaat van vertrouwen, soli-

dariteit en sociale cohesie ontstaan. Zij getuigen 
van de veerkracht in het aanschijn van de soci-
aal-politieke degradatie in Burundi, en bleven in 
hun acties de rechten van kinderen in het alge-
meen en van de meest kwetsbare kinderen in het 
bijzonder ondersteunen. De solidariteitsgroepen 
zijn zelfs zo een succes dat er meer groepen dan 
oorspronkelijk voorzien zijn opgericht. 

Ten slotte werden de leden van de 36 kinder-
beschermingscomités verder versterkt in hun 
werking. In 2016, liet bijna 80% van de leden van 
deze comités uit de  provincies Rumonge, Bururi, 
Makamba, Kayanza en Ngozi weten dat ze zich 
in hun werk voelden gesteund door de overheid 
en partnerorganisaties. Een mooi voorbeeld van 
hoe het middenveld en de overheid samen kun-
nen optreden tegen schendingen van kinderrech-
ten.

Ook naar de toekomst toe wil KIYO verder blij-
ven inzetten op capaciteitsversterking zodat we 
samen met onze partners komen aan een geïn-
tegreerde kinderrechtenbenadering, waarbij het 
IVRK en haar 4 principes worden verspreid en 
uitgedragen en er een gezonde en veilige omge-
ving voor kinderen kan worden waargemaakt.
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KIYO 

in Brazilië

In 2016 werd de samenwerking voortgezet met de Braziliaanse partnerorganisaties AMAR , FAVOS DE MEL en 
PAMEN, Kinderrechtencentrum CEDECA, CESAC en het netwerk RRC dat 12 straatkindorganisaties bundelt. 

De uitdagingen bleven groot: de sociale ‘schoonmaakpraktijken’ in het Olympische jaar, de economische crisis 
en een verdere afbouw van sociale programma’s door de Braziliaanse overheid. Tegen het eenzijdig repressie-
ve beleid van de overheid in werd gewerkt aan de ontwikkeling van alternatieve, humane en duurzame model-
len voor de opvang en integratie van uitgesloten kinderen. 

Er werd verder ingezet op de versterking van het 
recht op cultuureigen scholing voor inheemse 
kinderen en een aanvullend onderwijssysteem 
voor kinderen van op de vuilnisbelten. 
De partnerorganisaties toonden hun kindvrien-
delijke opvangmodellen als tegenvoorbeeld aan 
de Braziliaanse overheid om hen zo te overtui-
gen van een inclusief beleid. De alternatieve 
begeleiding voor tieners die een eerste inbreuk 
pleegden van partners PAMEN, AMAR en CEDE-
CA zorgde voor een indrukwekkende  80% suc-
cesvolle herintegratie! 2.930 kinderen werden op 
deze manier bereikt.

Tegen de achtergrond van de Olympische Spe-
len te Rio werden acties met alternatieve sporte-
venementen georganiseerd. Deze mobiliseerden 
meer dan 2500 kinderen en jongeren en zorgden 
voor een positieve publieke beeldvorming van 
uitgesloten groepen via empowerment activitei-
ten, publicaties  en de inzet van jonge leiders. 

Een hoogtepunt kwam in oktober toen i.s.w. 
ZUIDDAG (YOUCA) een uitwisseling werd op-
gezet waarbij 12 van deze jeugdambassadeurs 
uit de Braziliaanse projecten naar België over-
kwamen voor de kinderrechten-campagnes en 
zo 17.000 jongeren in Vlaanderen engageerden 
voor wereldwijde solidariteit. 

Via netwerken met zowel nationale als inter-
nationale mensenrechtenorganisaties werd de 
waakfunctie aangehouden. 
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Ook het bezoek van het Koningspaar bij de ope-
ning van de Olympische Spelen te Rio aan straat-
kindproject AMAR liet een blijvende indruk na. 
Een delegatie straatkinderen legden hun vraag 
naar rechtvaardigere kansen voor aan de koning 
en de koningin. Dit bezoek kreeg een grote weer-
klank bij de internationale media en de Belgische 
overheid en bracht de nog steeds noodzakelijke 
strijd voor de kinderrechten in Brazilië voor het 
voetlicht.

Tenslotte werd vanuit KIYO een constante on-
dersteuning verleend voor de organisatorische 
versterking van de partners en het in kaart bren-
gen en uitwisselen van alle verworven kennis. 
Dit i.s.m. de plaatselijke universiteiten die de op-
lossingsmodellen van de partnerorganisaties en 
hun meerwaarde voor de Braziliaanse samenle-
ving mee helpen onderbouwen.
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KIYO 

in de Filipijnen

In 2016 werd in samenwerking met de partners Bidlisiw, CFSPI, Childhope, CLB, HLAF, ICWF en Tambayan verder 
gewerkt aan de promotie van het jeugdrecht en het recht op een waardig leven in de Filipijnen. In 2006 keurde 
het Filipijnse congres na jaren lobbywerk door kinderrechtenactivisten eindelijk hun Jeugdwet goed. De wet 
betekende een mijlpaal voor kinderrechten in de Filipijnen, maar als gevolg van beperkte kennis en bewustzijn 
van kinderrechten verloopt de praktische uitvoering van de jeugdwet door de lokale besturen traag en wordt nog 
maar een beperkt deel van kinderen in conflict met de wet, straatkinderen en kinderen in risico situaties bereikt 
met de beschermende maatregelen waar ze als kwetsbare groep recht op hebben.

Er werd samen actie ondernomen door de opzet 
van alternatieve dienstverlening en voorbeeld-
modellen in de steden Manila, Cebu, Davao, Iloilo 
en in de provincie Benguet. Er werden cursussen 
opgezet rond kinderrechten, psychologische be-
geleiding, levens- en carrièreplanning, inkomens-
verwerving en toegang tot (alternatief) onderwijs 
en gezondheidszorg. In samenwerking met de 7 
partners bereikte het programma in totaal 1.732 
kinderen en 661 gezinnen.

Ter versterking van het maatschappelijk draag-
vlak werden onder kinderen, jongeren en volwas-
senen 51 vrijwilligersgroepen opgericht voor het 
bewaken van de situatie van kwetsbare kinderen 
en voor het verdere werk aan publiek bewustzijn 
rond kinderrechten. Onze partners organiseer-
den hiervoor straattheatergroepen en produceer-
den ook educatieve materialen en een filmrepor-
tage.
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In 77 dorpen en gemeenten werden in samen-
werking met lokale besturen raden voor kinder-
bescherming opgeleid en gecoacht. Zij besteden 
nu zoals bij de wet voorzien 1 % van hun jaar-
lijkse begroting aan interventies voor kwetsbare 
kinderen en jongeren en dit op een meer effec-
tieve en efficiënte wijze. In 49 van de raden ne-
men door het programma opgeleide kinderen en 
jongeren deel. Via deze raden wisten kinderen en 
jongeren in conflict met de wet te genieten van 
herstelrecht voor vergrijpen zoals o.a. diefstal, 
geweld, bendevorming of het niet naleven van lo-
kale reglementen. Dit ging om een totaal van wel 
5.876 kinderen en jongeren.

De partners ontwikkelden ook beste praktijken 
die door lokale overheden werden overgenomen 
zoals een online gegevensbank voor kinderen in 
conflict met de wet, een specifieke interventie-
methodologie voor kinderen en hun gezinnen en 
interprofessionele netwerkgroepen met NGO’s, 
overheidsinstanties en de privésector. 

KIYO bleef bijdragen aan de capaciteitsverster-
king van de lokale partners. Met het oog op het 
versterken van de rechtenbenadering werd bij-
zondere aandacht besteed aan het vermogen 
om het belang van kinderrechten  uit te dragen. 
Zo zal KIYO samen met onze partners de ver-
spreiding van beste kinderbeschermingsprak-
tijken op lokaal vlak en de toepassing van de 
jeugdwet door een groeiend aantal lokale over-
heden efficiënter kunnen ondersteunen.
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KIYO 
in België

In 2016 werkte KIYO in België verder aan haar missie om jongeren, leerkrachten en andere actoren 
van ontwikkelingssamenwerking bewust te maken van kinderrechten zodat zij hier ook actief voor 
kunnen opkomen en veranderingsprocessen in gang kunnen zetten. 

Er werd hierbij ruimte gemaakt om jongeren zelf 
aan het woord te laten. We grepen uiteenlopen-
de thema’s aan als vertrekpunt om kinderrechten 
vanuit verschillende invalshoeken te belichten. 
De vluchtelingenthematiek werd opgenomen in 
het theaterproject ‘The 5 Like You’ een project 
waarbij 5 niet-begeleide jongeren uit Poelkapelle 
hun vluchtverhaal op het podium brachten in ver-
schillende scholen. In het project met KARAMA  
‘Une histoire de citoyen’ werd het belang van kin-
derrechten en de link met rechten in de Islam in 
Brusselse scholen toegelicht. Het project bleef 
relevant, zeker in de huidige context waarbij na 
de aanslagen in Parijs, ook aanslagen in Brus-
sel en andere steden volgden. We merken dat er 
blijvend nood is aan een kader waarin concep-
ten als solidariteit, verdraagzaamheid, recht op 
identiteit, recht op religie een duidelijke plaats 
krijgen. De scholenwerking met KARAMA loopt 
ook in 2017 verder.

Hiernaast werd ook ingezet op het ondersteunen 
van verschillende organisaties bij de integratie 
van kinderrechten in hun werking. Dit gebeurde 
via het traject kinderrechtenscholen voor scho-
len in België en via de 4depijlerwerking voor pro-
jecten in het Zuiden.

In 2016 werd het traject ‘kinderrechtenscholen’ 
verder gezet met één secundaire school. Nadat 
deze school -die we in 2015 al begeleidden- fu-
sioneerde met een andere school van dezelfde 
campus, bleef deze het traject doorlopen. We ho-
pen dit in 2017 af te ronden. Uit dit piloottraject 
konden we veel lessen halen voor de toekomst. 
Een strategie om het project kinderrechtenscho-
len op secundair onderwijs te introduceren is 
eind december 2016 finaal afgewerkt. We in-
troduceerden met trots de nieuwe ‘School For 
Rights’ (S4R) traject ism het partnerschap voor 
kinderrechtenschool 

KIYO ging in 2016 ook een nieuwe samenwer-
king aan met Kleur Bekennen, Vormen VZW en 
School Zonder Racisme om een piloottraject 
rond wereldburgerschap op te zetten in scho-
len van het Buitengewoon Secundair Onderwijs, 
omdat we merkten dat voor deze doelgroep nog 
maar weinig trajecten en methodieken zijn ont-
wikkeld omtrent deze thematiek. Aangezien dit 
erg positief werd geëvalueerd, zetten we hier ook 
in het volgende programma verder op in. 

Samen met Steunpunt 4de pijler werkten we aan 
de integratie van kinderrechten in het Zuiden via 
4de pijlerorganisaties. 
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Er werden 4 fiches ontwikkeld aan de hand van 
de kernprincipes van het IVRK om 4de pijlerorga-
nisaties te helpen de kinderrechtenbenadering 
toe te passen in hun projecten. Er werd hierbij 
gestreefd naar een volledige en nauwe samen-
werking met de 4de pijlerorganisaties. Hun input 
en hun ervaringen in het zuiden dienden samen 
met de ervaringen van KIYO’s zuidpartners als 
concrete voorbeelden van hoe kinderrechten in 
de praktijk kunnen  worden omgezet. In samen-
werking met het Steunpunt Vierde Pijler organi-
seerden we 2 kinderrechtenavonden (in Leuven 
en Antwerpen) waarbij we 70 4de pijlerorganisa-
ties kennis lieten maken met de kinderrechten-
benadering en het bewustzijn vergrootten rond 
kinderrechten.

KIYO deed in België ook aan advocacy, via ons 
engagement binnen het Platform voor Kinder-
rechten in Ontwikkelingssamenwerking (PKIO) 
en via de kinderrechtencoalitie, waar we mee-
werkten aan de publicatie ‘Papieren rechten’ 
waarin de rechten van kinderen op de vlucht in 
België onder de loep worden genomen en be-
leidsaanbevelingen worden gedaan. 

KIYO vestigde de aandacht op de schending van 
kinderrechten ten gevolge van de organisatie van 
grote sportevenementen, dit naar aanleiding van 
de Olympische Spelen in augustus 2016 in Rio 
de Janeiro. In 2016 vond ook het sluitstuk plaats 
van het No Rights No Glory-project: Noite Brasi-
leira! in Antwerpen. Deze avond was het resultaat 
van een participatief proces met een kerngroep 
jongeren, over hoe we deze thematiek aan het 
grote publiek kenbaar konden maken. Het werd 
een sfeervolle avond, met live muziek, een film-
vertoning en een tentoonstelling waar de brede 
problematiek van kinderrechtenschendingen in 
de wereld aan bod kwam. In augustus kwam dit 
onderwerp nog meer in de kijker te staan, toen 
het koningspaar in Rio in gesprek ging met 
enkele kinderen van Amar.

Het nieuwe kader rond de ‘sustainable develop-
ment goals’ (SDG’s) stelt specifiek voorop dat 
het leven van iedereen op deze wereld moet 
verbeterd worden, in het zuiden én het noorden. 
Door bewustzijn te creëren rond kinderrechten 
bij verschillende doelgroepen en hen te verster-
ken om kinderrechten te vrijwaren, zullen we ook 
de komende jaren op deze missie inzetten! 
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Inkomsten 

en uitgaven in 2016

1% 7%

72%

20%

Waar komt het geld vandaan- OPBRENGSTEN 

Andere

Associatieve giften en scholen

Institutionele Subsidies

Particuliere giften

78%

3%

1%

0%

11%

7% Waar gaat het geld naartoe? - LASTEN

Programma Naar het realiseren van rechten
voor alle kinderen (DGOS)
Project No Rights No Glory! (VAIS)

Project The Five Like You (Departement CJSM)

Sport Project (SINT MARTINUS)

Afdeling Fundraising

Afdeling Algemeen Beheer
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RESULTATENREKENING 2016                                                                                      € 

Institutionele Subsidies   
DGD                                            1 237 427    
VAIS                                                  41 111  
PARTICIPATIE DECREET                                                 36 634  
PORTICUS/STICHTING BENEVOLENTIA                                                 15 000  
UNICEF                                                    5 120  
PROVINCIE LIMBURG                                                    5 000  
PROVINCIE ANTWERPEN                                                    3 534  
VIA                                                    2 516  
STAD BRUSSEL                                                    1 000  
Associatieve giften   
SINT MARTINUS                                                 34 914  
11.11.11                                                 30 735  
YOUCA                                                 30 000  
SOS KIDS                                                    8 370  
ISLAMIC RELIEF                                                    6 075  
MUSIC FOR LIFE                                                    3 440  
KVR                                                    2 181  
SCHOLEN                                                    2 147  
GLOBELINK                                                    2 136  
ARK                                                       535  
Particuliere giften   
DIRECT MAILING                                               322 653  
IGO POST                                                 50 000  
OP SECRETARIAAT REK                                                    7 554  
ON LINE                                                       590  
Andere   
                                                  12 468  
Totaal GIFTEN                                           1 862 138  
Programma Naar het realiseren van 
rechten voor alle kinderen (DGOS)                                            1 453 650  
Project No Rights No Glory! (VAIS)                                                 48 989  
Project The Five Like You (Departement 
CJSM)                                                 16 231  
Sport Project (SINT MARTINUS)                                                    8 028  
Afdeling Fundraising                                               195 417  
Afdeling Algemeen Beheer                                               136 479  
Totaal LASTEN                                            1 858 795  
RESULTAAT 2 343 



Perspectieven 

voor 2017

Financieel
Om op financiële gezondheid te blijven inzetten, heeft KIYO ook in 2017 als doel zijn reke-
ningen in evenwicht te brengen. We hebben vertrouwen in onze stabiliteit en groei in vele 
opzichten. Aan de ene kant doorstonden we in januari 2016 vlot de kwaliteitsscreening 
door DGD, waardoor we weer 10 jaar verzekerd zijn van onze accreditatie als ngo. Aan de 
andere kant verkregen we in februari 2017 de ministeriële goedkeuring voor het gezamen-
lijke programma in consortium met KIYO- M3M / G3W en SOLIDAGRO. Dit voor een budget 
van 23,6 miljoen euro - waarvan 8.784.000 rechtstreeks beheerd door KIYO. Tot slot sloten 
KIYO en KARAMA SOLIDARITY (voorheen Islamic Relief België) een overeenkomst om voor 
de ontwikkeling van het 5-jarig programma in elk 50 % te voorzien van de eigen bijdrage die 
nodig is om de begroting in evenwicht te brengen. 

We zullen blijven investeren in onze vertrouwensrelatie met supporters, donoren en krediet-
verstrekkers. Voor onze individuele donoren zal dit verder gebeuren via DSC. Ondertussen 
zal er ook een communicatie-afdeling worden opgestart met als doel jonge supporters te 
verzamelen en te mobiliseren voor maatschappelijke initiatieven.
KIYO wil ook haar relaties op lange termijn met alle verenigingen, scholen en institutionele 
donoren versterken. In dit verband sloten we een 6-jarig akkoord met YOUCA (het vroegere 
Zuiddag) een vereniging die tot doel heeft de actieve participatie van jongeren in de uitvoe-
ring van de uitwisseling tussen België en Brazilië te bevorderen. Ook  onze samenwerking 
met 11.11.11 is opnieuw voor 5 jaar verzekerd. Op nationaal niveau is het ook van strate-
gisch belang voor KIYO om de Brusselse, Waalse en Vlaamse instellingen te heroveren, om 
onze positie zowel als Belgische en multicommunautaire ngo te bevestigen. Internationaal 
gezien blijft het van fundamenteel belang voor KIYO om te investeren in de diversificatie 
van de belangrijkste donoren. In Burundi in het bijzonder zit KIYO samen met UNICEF-over 
een reeks voorstellen en concrete projecten en zullen we ook een project bij de Europese 
Unie indienen.
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Operationeel 
Na een 2016 gekenmerkt door intense institutionele en operationele opgaven zijn we in 
2017 klaar voor een frisse start! KIYO zal voornamelijk actief zijn op het vlak van kinder-
rechten in België, Brazilië, de Filipijnen, Burundi, RDC, en Marokko in nauwe samenwerking 
met Karama Solidarity.

Maar ook impliciet in alle landen van onze consortiumpartners (Senegal, Mali, Burkina 
Faso, Palestina, Bolivia) willen we de kinderrechtenaanpak promoten. Zodat de 4 principes 
van het IVRK kunnen toegepast zien in concrete veranderingen. Dit zal verder gebeuren 
via directe dienstverlening, empowerment van de jeugd, het bewustmaken van het grote 
publiek, pleitbezorging bij instellingen en besluitvormers en door ondersteuning van alle 
actoren van verandering. 
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Team
Iris Bogaerts: algemeen directrice + programma coördinatie

Magali Guyaut: financieel beheerder + programmabeheerder Regio Grote Meren
Marleen Van Audenhove: Programma beheerder Brazilië & Filipijnen

Jan Daniëls: programmafacilitator Brazilië
Roger Camps: programmafacilitator Filipijnen

Celine Baes: programmafacilitator regio Grote Meren
Annelies Maertens: programmabeheerder Noord

Michiel De Baere: Educatief medewerker
Ilse Carlier: educatief medewerker
Elizabeth Van Meel: Communicatie

Noëmi Raquet: Administratie en Communicatie

Dank aan al onze vrijwilligers, met een bijzondere dank voor Sien haar vlotte pen en 
grafisch talent

Raad van bestuur
Jan de Paepe (voorzitter)

François Ryckaerts
Noël De Gryse

Kathleen Coppens
Filip Vandenbempt

Peter Tierens

Welkom aan onze nieuwe bestuurders:
Werner Gillis

David Sienaert
Philippe Schietse

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

KIYO-staf 2016
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Dank je wel  Annelies 
voor jouw bevlogen inzet voor KIYO 

gedurende 8 bijzondere jaren!

Dank je wel Marleen 
voor jouw ondersteuning  van het 

van het KIYO team gedurende 7 jaren!

Dank je wel Ilse voor jouw
inzet voor kinderrechten!

Steunen kan op
BE13 4350 2585 6139

giften vanaf 40 euro zijn fiscaal
aftrekbaar
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