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INLEIDING

Beste lezer,

Van de Filipijnen tot Brazilië, over Burundi, DR Congo en Marokko tot in België 
heeft KIYO samen met haar partners ervoor gezorgd dat kinderen en jongeren 
hun stem kunnen laten horen en taboes kunnen doorbreken. Op school, in het 
dorp, binnen het gezin of in hun gemeenschap zijn kinderen en jongeren vastbe-
sloten op te komen tegen discriminatie en voor verdraagzaamheid. 

2017 was een veelomvattend en dynamisch jaar waarin KIYO startte met haar 
nieuw vijfjarig programma ‘Samen opkomen voor ieders rechten – 2017-2021’ 
dat werd goedgekeurd door de Belgische overheid. Dit voor de eerste maal in con-
sortium met G3W, die zich inzetten voor het recht op gezondheid, en  Solidagro, 
die ijveren voor het recht op voedsel voor iedereen.

In dit programma blijft KIYO zich onverminderd inzetten om kwetsbare kinde-
ren en jongeren te ondersteunen om op te komen voor hun rechten. In Brazilië 
leiden we jongeren op tot jonge leiders die hun leeftijdsgenoten gaan verte-
genwoordigen op jeugdconferenties. In Marokko geven we ondersteuning aan 
jonge moeders en buitenechtelijke kinderen. In Burundi laten we straatkinderen 
hun eigen opleidingstraject bepalen. In DR Congo re-integreren we kindsoldaten 
in hun families. En in de Filipijnen brengen we jongeren samen om meningen uit 
te wisselen en een constructief debat rond kinderrechten op gang te brengen.

Een aantal hoogtepunten van 2017:

	De vrijwilligers van KIYO hebben dit jaar niet stilgezeten. Een aantal van 
hen organiseerden voor de eerste maal ‘Passion4KIYO’, een art&craft eve-
nement, dat meer dan 3.000 euro in het laatje bracht. 

	Bezoek van Bilall Fallah, de Belgische filmmaker van onder meer de films 
Black en Image, aan twee KIYO projecten in Brazilië.
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	Verlenging van het project met UNICEF waarbij straatkinderen in het noor-
den van Burundi terecht kunnen in het Drop In center voor psychosociale en 
medische steun en worden begeleid voor familiale hereniging en re- integratie 
in de schoolcontext.

	KIYO slaagde er voor de eerste maal in om financiering te krijgen van de 
Europese Unie voor haar project in Burundi dat inzet op de socio-economi-
sche empowerment van jongeren.

	Voor hetzelfde project kreeg KIYO van minister voor ontwikkelingssamen-
werking Alexander De Croo 50.000 EUR via Music for Life.

In dit jaarverslag kom je meer te weten over KIYO’s werking als kinderrechten-
organisatie, de impact van haar programma’s in het leven van de duizenden 
kinderen en jongeren die bereikt worden, en krijg je zicht op alle inkomsten en 
uitgaven van het voorbije jaar.

Bedankt om naar ons en de miljoenen kinderen en jongeren uit kwetsbare 
gemeenschappen te luisteren en ons te steunen in het waarmaken van ieders 
rechten.

Veel leesplezier,

Iris Bogaerts, directrice KIYO 
Jan de Paepe, voorzitter KIYO
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Music for Life 2017
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BELGIË

Partners
In het kader van de scholenwerking werkt KIYO samen met partner 
Karama Solidarity voor het project ‘Action4Rights’, met partners 
Plan International België, Djapo, UNICEF België, VIA Don 
Bosco en DGDE voor het project ‘School4Rights’ en met partners 
Kleur Bekennen, Plan International België en School Zonder 
Racisme voor het project ‘Buitengewone wereldburgers’.
In het kader van de werking met Belgische actoren in ontwikkelingssa-
menwerking, bestaat er een samenwerking met Steunpunt 4de pijler. 
Samen met hen wordt gekeken welke 4de pijlerorganisaties openstaan 
voor een individueel begeleidingstraject rond kinderrechten. 
In het kader van onze pleitbezorging, doet KIYO samen met het Platform 
voor Kinderrechten in Ontwikkelingssamenwerking (PKIO) en via de 
kinderrechtencoalitie (KIRECO) aan beleidsbeïnvloeding.
Tot slot werkte KIYO actief samen met 11.11.11 in het kader van het uit-
dragen van de campagne omtrent migratie.
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Context

KIYO gaat wereldwijd aan de slag om 
jongeren te versterken en zo op te 
komen voor hun rechten. België vormt 
hier geen uitzondering op. Want ook 
hier wil KIYO jongeren gelijke kansen 
geven om hun talenten optimaal te 
benutten. KIYO vertrekt hiervoor van-
uit het kinderrechtenverdrag dat par-
ticipatie centraal stelt, omdat de stem 
van jongeren in veel domeinen van 
ons maatschappelijk leven nog onvol-

doende mee telt. Hiermee spelen we 
in op de ‘Sustainable Development 
Goals’ (SDG’s), die specifiek stellen 
dat het leven van iedereen op deze 
wereld moet verbeterd worden. Als 
organisatie konden wij in 2017 verder 
bouwen op onze missie om jongeren, 
leerkrachten en andere actoren van 
ontwikkelingssamenwerking in België 
te versterken in het  actief opkomen 
voor kinderrechten.

Resultaten

	Binnen het project ‘Action-
4Rights’ nemen jongeren het 
heft in eigen handen om ver-
andering in gang te zetten in 
hun school-, of leefomgeving. 
Empowerment en mobilisatie 
van jongeren staat hier cen-
traal. De inleidende sessies 
zijn achter de rug, en de voor-
opgestelde acties van de 40 
leerlingen zijn veelbelovend. 
Sommigen onder hen willen 
zich inzetten voor het recht op 
een beter leefmilieu, anderen 

toonden zich bekommerd om 
het lot van kinderen met een 
vluchtelingenachtergrond. 

	Binnen het project ‘School-
4Rights’ namen 17 leerkrach-
ten hun huidige schoolcontext 
onder de loep en analyseerden 
hoe kinderrechten beter kun-
nen opgenomen worden bin-
nen de schoolcultuur. 

	In het ‘Buitengewone Wereld-
burgers’ project werden 
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vanaf september maar liefst 
14 scholen met in totaal 30 
leerkrachten bereikt. Er werd 
een theoretisch kader rond 
wereldburgerschapseducatie 
meegegeven, maar er was ook 
voldoende tijd voorzien om 
goede praktijkvoorbeelden 
tussen de scholen uit te wis-
selen.

	KIYO startte een individueel 
begeleidingstraject met twee 
4de pijler organisaties met als 
doel hun capaciteiten te ver-

sterken omtrent integratie van 
kinderrechten in al hun acties. 

	KIYO deed in België ook aan 
beleidsbeïnvloeding, via haar 
engagement binnen het Plat-
form voor Kinderrechten in 
Ontwikkelingssamenwerking 
(PKIO) en via de kinderrech-
tencoalitie, waar ze mee-
werkte aan de publicatie van 
het alternatief rapport voor 
België dat in juni 2018 aan het 
VN-Kinderrechtencomité zal 
worden voorgesteld in Genève.
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Passion4KIYO bracht meer dan 3000 euro in het laatje
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BRAZILIË

Partners

In Brazilië ondersteunt KIYO vijf partnerorganisaties die zich op verschil-
lende manieren inzetten voor kinderrechten. AMAR zorgt voor de opvang 
en herintegratie van straatkinderen. PAMEN biedt alternatief onderwijs 
aan kinderen die met kinderarbeid te maken krijgen en leidt jonge leiders 
op die gaan spreken op nationale jeugdconferenties. CEDECA levert 
belangrijk werk rond beleidsbeïnvloeding als kinderrechtencentrum en 
werkt met kinderadvocaten om jongeren in conflict met de wet juridisch 
te ondersteunen. SER, de nieuwste partner binnen het programma doet 
aan talentontwikkeling van uitgesloten afro-Braziliaanse kinderen en 
jongeren via de sociale circusmethodologie. RRC, ten slotte, is een net-
werk dat 12 straatkindorganisaties verenigt en in hun werking versterkt. 
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Context
 
Het afgelopen jaar heeft KIYO een con-
tinue afbouw van sociale rechten in 
Brazilië gezien. Deze evolutie is zeer 
verontrustend op socio-economisch 
vlak en heeft vooral invloed op kin-
deren en jongeren, de kwetsbaarste 
laag van de bevolking. Meer armoede 
leidt tot meer criminaliteit en een ver-
hoogd onveiligheidsgevoel, waardoor 
het drugs milieu een steeds machtigere 
“werkgever” wordt voor vele kinderen 
en jongeren. Anderzijds zien we een 
toename van overheidsgeweld om de 
arme bevolking en haar protesten in 
bedwang te houden. Vooral de armste 
kinderen en jongeren zijn het afge-
lopen jaar slachtoffer geworden van 
dodelijk geweld in Brazilië, dit wordt 
veroorzaakt door sociale ongelijkheid 
en verder in de hand gewerkt door 
het niet preventief tegengaan van de 
onderliggende oorzaken.

Resultaten

	In totaal werden 1.855 kin-
deren gere-integreerd in hun 
gezin en school. Dit gebeurde 
via circus methodologie, alter-
natieve scholen, educatieve 
dagcentra en straathoekwer-
king georganiseerd door onze 
lokale partners. Onze acties  
vonden plaats nabij grote en 
vaak gewelddadige favelas.

	In 2017 werden 387 jonge lei-
ders opgeleid om hun leeftijds-
genoten te vertegenwoordigen 
op jeugdconferenties.

	800 leerlingen namen deel aan 
een éénjarig traject dat focust 
op thema’s als non-discri-
minatie en sociaal-culturele 
inclusie. Dit gebeurde in acht 
verschillende scholen, gelegen 
in en rond Rio de Janeiro. 

	In 2017 zorgden KIYO en haar 
partners voor de opvang en 
herintegratie van 820 jongeren 
die geconfronteerd werden met 
strafmaatregelen.
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BURUNDI

Partners

Via het DGD-programma 2017-2021 ondersteunt KIYO de vereniging 
FVS-AMADE, gespecialiseerd in de responsabilisering van de ge-
meenschap met betrekking tot de bescherming van kwetsbare kinde-
ren. Een tweede partner is OIDEB, gespecialiseerd in het verlenen van 
rechtsbijstand, voert tevens het project met UNICEF uit  binnen het 
Drop-in center, waar kwetsbare kinderen kunnen rekenen op een luis-
terend oor, documentatie, psychosociale ondersteuning, begeleiding, 
doorverwijzing en ondersteuning bij socio-economische herintegratie. 
Ten slotte zijn we in september 2017, in samenwerking met Handicap 
International en met de financiële steun van de Europese Commissie 
van start gegaan met een project voor jongeren die uitgesloten worden 
uit het economische systeem.
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Context

In Burundi heerst een steeds grotere 
economische en sociale crisis. Het land 
heeft te maken met enorme prijsstij-
gingen en de bevolking wordt getrof-
fen door werkloosheid en armoede 
waardoor de sociale structuur steeds 
zwakker wordt. Kwetsbare kinderen 
krijgen alsmaar minder hulp van de 
gemeenschappen. Ondanks de com-
plexiteit van de moeilijkheden waaraan 
de kwetsbare kinderen in Burundi het 
hoofd bieden, is KIYO haar lokale part-
ners,  die zich inzetten voor de rechten 
van de kinderen die het minst in staat 
zijn om zich te beschermen, blijven 
ondersteunen.

Resultaten

	Via solidariteitsgroepen hebben 
8.300 wezen en andere kwets-
bare kinderen steun gekregen 
onder de vorm van basiszor-
gen, schoolbenodigdheden en 
gezondheidszorg. 

	70 kinderen die besmet zijn 
met HIV konden rekenen op 
medische zorg en psychosoci-
ale ondersteuning. 

	Het recht op identiteit werd 
gerealiseerd voor 2.600 kin-
deren die voordien niet waren 
geregistreerd bij de burgerlijke 
stand.
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DR CONGO

Partners

Sinds enkele jaren werkt KIYO samen met AVREO om kinderen uit 
plaatsen van exploitatie, zoals mijnen en militaire groeperingen te halen. 
In oktober 2017 werd een partnerschap afgesloten met OCET, een orga-
nisatie die gespecialiseerd is in rechtsbijstand voor kinderen die beroofd 
werden van hun rechten. Tot slot heeft KIYO zich in oktober 2017 ertoe 
verbonden om technische en financiële ondersteuning te bieden aan 
ADED met betrekking tot een project om 240 jongeren die in moeilijkhe-
den verkeren, te helpen zich in de agro-business te ontwikkelen.
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Context

In de Democratische Republiek Congo 
is het politieke klimaat uiterst gespan-
nen sinds de verkiezingen werden 
uitgesteld. De manifestaties die in ver-
schillende steden werden georgani-
seerd, werden met geweld onderdrukt. 
Daarbij vielen gewonden en soms 
doden. Er waren ook aanvallen van 
gewapende groeperingen, met name 
de aanval op verschillende steden 
waaronder Uvira, die gevolgen hadden 
voor de bescherming van de burgers 
en de toegang tot minimale dienstver-
lening. Daarnaast werden de gevolgen 
van armoede voor kinderrechten heel 
duidelijk door het stijgende aantal 
ongeschoolde kinderen, straatkinde-
ren, minderjarige meisjes die seksueel 
misbruikt zijn, kinderen die in mijnen 
en bouwwerven voor huizen worden 
ingezet, ...

Resultaten

	90 kinderen werden wegge-
haald uit exploitatiemilieus, 
zoals de mijnbouw, gewapende 
groeperingen en bordelen.

	Vijf nieuwe tijdelijke opvangge-
zinnen (FAT, Familles d’Acceuil 
Transitoires) werden opgericht 
om de veiligheid van de kinde-
ren die uit plaatsen van exploi-
tatie werden weggehaald, te 
garanderen.

	30 minderjarige slachtoffers 
van geweld kregen juridische 
hulp en/of rechtsbijstand en 
drie juridische klinieken werden 
opgesteld in de stad Bukavu, 
Goma en Uvira voor kinderen 
die het slachtoffer zijn van 
 misbruik.
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FILIPIJNEN

Partners

Onze drie nieuwe partners – Salinlahi, CRC en ARCSEA – zijn actief 
op nationaal vlak en in Metro-Manila. Zij organiseren het netwerk van 
kind- en jeugdorganisaties, en bereiken van daaruit beleidsmensen 
op nationaal niveau. In september maakte de directeur van Salinlahi 
een tussenstop in België toen hij onderweg was naar de Mensenrech-
tenraad in Genève, waar hij de rechten van kinderen en van inheemse 
bevolkingsgroepen ging verdedigen. Onze twee andere lokale partners 
in Cebu en Iloilo – CLB en ICWF – handhaafden goede verhoudingen 
met de lokale regeringen, en boekten opmerkelijke vooruitgang in lokale 
beleidsveranderingen en de uitwisseling van best practices. 
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Context

In 2017 hebben de Filipijnen aanhou-
dende moorden, schendingen van 
mensenrechten en groeiende armoede 
in Filipijnse gezinnen gekend. Ook het 
toenemende autoritaire bewind van 
de regering Duterte speelde vorig 
jaar een grote rol. President Duterte 
reageerde op zijn critici met wette-
lijk toegestane aanvallen en onder-
drukking van civiele maatschappij 
organisaties. De Filipijnen werden de 
‘snelst groeiende economie binnen 
de Vereniging van Zuidoost-Aziati-
sche Naties’ genoemd, maar de voor-
delen van deze economische groei 
sijpelen niet door naar de doorsnee 
Filipino. Heden en toekomst blijven 
een grote uitdaging en zullen een blij-
vende impact hebben op de meest 
kwetsbare mensen, met name kin-
deren. De sociale en politieke uitda-
gingen zijn: de toenemende armoede 
van de meerderheid van de Filipijnse 
gezinnen, de ‘war on drugs’ van de 
overheid, militaire aanvallen op scho-
len van de Lumad-gemeenschap, de 
herinvoering van de doodstraf en het 
verminderen van de minimum straf-
bare leeftijd van 15 tot 9 jaar. 

Resultaten

	Onze activiteiten om het 
publieke bewustzijn op het 
gebied van kinderrechten te 
verhogen hebben 4.360 perso-
nen gemobiliseerd; de meesten 
van hen waren kinderen en jon-
geren die verschillende forums 
en beleidsbeïnvloeding activi-
teiten hadden bijgewoond.

	Meer dan 400 kinderen en 50 
volwassenen werden opgeleid 
tot begeleiders van kinderen of 
tot verdedigers van kinderrech-
ten zodat zij kunnen opkomen 
voor individuele en collectieve 
kinderrechten en deelnemen aan 
activiteiten als praatsessies, 
campagnes en protestacties. 

	34 kinderen die slachtoffer zijn 
geweest van mensenrechten-
schendingen namen na het 
ondergaan van psychotherapie 
en deelname aan empower-
ment activiteiten actief deel 
aan beleidsbeïnvloeding en 
mobilisatie. 
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MAROKKO

Partners

Onze drie partnerorganisaties in Marokko gaan elk dieper in op ver-
schillende aspecten van de rechten van het kind. KIYO versterkt de 
capaciteiten van deze organisaties zodat ze hun maatschappelijke 
taak kunnen uitvoeren. Door hen naar een professionelere aanpak 
te begeleiden, zal er meer rekening worden gehouden met slechtho-
rende kinderen (de school ATTAWASOL van Tanger), kinderen die het 
slachtoffer zijn van seksueel geweld (de vereniging AMANE ) en 
alleenstaande moeders en hun kinderen (de vereniging KARAMA, 
gevestigd in Tanger). We gaan elk van deze partners ondersteunen op 
het gebied van hun directe dienstverlening, bewustwording of beleids-
beïnvloeding.



19

Context

Op het vlak van politiek en veiligheid, 
is Marokko het meest stabiele land in 
het noorden van Afrika. Het bleef tot 
nu toe gespaard van terroristische 
activiteiten en is gunstig gelegen 
aan de toegangspoort tot Europa. De 
economische ontwikkeling groeit hier 
in een versneld tempo waardoor de 
middenklasse zich kan ontwikkelen. 
Geografische ongelijkheden, platte-
landsvlucht en een privatisering van 
de openbare sector (onder meer het 
onderwijs) veroorzaken echter  sociale 
spanningen en benadrukken de eco-
nomische verschillen. Deze ongelijk-
heden hebben ook de debatten over 
de sociale ontwikkelingen, die in strijd 
zijn met de culturele en religieuze 
gebruiken en gewoonten van het land, 
aangewakkerd. Het verbod op abor-
tus, de problematiek van kinderen die 
niet door hun vader worden erkend en 
geweld tegen vrouwen en kinderen 
waren thema’s die in het bijzonder 
werden besproken binnen de maat-
schappij, in de vergaderzalen en in de 
gerechtshoven. 

Resultaten

	111 slechthorende kinderen 
van de school Attawasol maak-
ten een buitenschoolse uitstap 
waardoor ze hun zelfvertrou-
wen konden ontwikkelen.

	18 personen die 10 kinder-
beschermingsinstanties van 
Rabat-Salé (zes verenigingen 
en vier instellingen) vertegen-
woordigden, namen deel aan 
een opleiding over preventie en 
melding van seksueel misbruik 
van kinderen, de opvang van 
kinderen die het slachtoffer zijn 
van geweld en de psychosociale 
ondersteuning van de families. 

	20 jongeren van 14 tot 18 jaar 
namen deel aan het uitdenken 
en opvoeren van een toneelstuk 
om het bewustzijn van de risi-
co’s van seksueel misbruik te 
vergroten.
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WAAR KOMT ONS GELD VANDAAN?

HOE WORDT HET GELD BESTEED?

 Institutionele Subsidies

 Particuliere giften

 Associatieve giften

 Andere

 Programma DGD

 Afdeling Fundraising

 Afdeling Algemeen Beheer

 Programma UNICEF - 
Burundi

 Programma EU/Handicap 
International – Burundi

 Zelfstandige groepering 
consortium

70%

71%

16%

16%

14%
0%

9%
1% 0%

3%
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In 2017 haalde KIYO een positief 
resultaat van 7.891 Euro, en dit op een 
omzet van 1,764 miljoen. De inkom-
sten kwamen voor 70% uit instituti-
onele subsidies, 16% uit donaties en 
14% uit associatieve subsidies.

We slaagden er afgelopen jaar in om 
onze institutionele donoren verder 
te diversifiëren. Naast de Belgische 
overheid (DGD), dat ons gezamenlijk 
programma met G3W en Solidagro 
“Samen opkomen voor ieders rech-
ten” steunt in de periode 2017-2021, 
zijn er ook UNICEF en de Europese 
Unie die ons financiële steun verlenen, 
beide voor projecten in Burundi. UNI-
CEF deed dat in 2017 met een nieuw 
programma getiteld “Communautaire 
en participatieve bescherming van 
straatkinderen in Ngozi”. De Europese 
Unie doet dat op haar beurt met een 
programma gedurende 2017-2019 dat 
sociale en economische empower-
ment van jongeren beoogt ten dienste 
van vrede en sociale cohesie. Ook de 
cofinancieringsopportuniteiten wer-
den gediversifieerd met subsidies van 
onder andere MARIBEL, DGD/Music 
For Life maar ook de stad en provin-

cie Antwerpen, gemeente Overpelt en 
gemeente Puurs.
Daarnaast is er ook een toename en 
diversificatie van onze andere finan-
cieringsbronnen. Onze institutionele 
partner Karama Solidarity draagt 
50% bij aan de cofinanciering van ons 
DGD-programma (2017-2021). Maar 
ook YOUCA, met het project “vorming 
van jonge leiders in Brazilië” dat loopt 
over de periode 2016-2021, 11.11.11 
en Stichting Sint Martinus, samen 
met enkele andere solidariteits-
groepen zoals Steunfonds Filipijnen 
Overpelt en Steungroep Puurs, doen 
hun bijdrage. Het aantal particuliere 
donaties nam af. Hierdoor werd de 
fondsenwervingsstrategie met DSC 
herbekeken en de copywriting bijge-
stuurd met het oog op het verhogen 
van het aantal giften.
Onze omzet bedraagt 95% van die van 
2016. Dit is te wijten aan de enigszins 
vertraagde lancering van het nieuwe 
programma als gevolg van een dub-
bele begrotingsvermindering die door 
de overheid werd opgelegd aan alle 
ngo’s voor dossiers die in septem-
ber 2016 werden ingediend. De ene 
besparing betreft over het volledige 

FINANCIËLE RESULTATEN EN 
PERSPECTIEVEN VOOR 2018



Resultatenrekening 2017

Inkomsten totaal 1.764.140 

Institutionele  
Subsidies

DGD 1.084.776  
UNICEF CPA 81.236  
SOCIALE MARIBEL 21.500  
EU 13.295  
UNICEF SSFA 11.872  
STAD ANTWERPEN 4.750  
PROVINCIE ANTWERPEN 3.500  
ZELSTANDIGE GROEPERING CONSORTIUM 3.256  
VIA 2.253  
DGD (via MUSIC FOR LIFE) 1.811  
VIVO 300  

Associatieve  
Subsidies

KARAMA SOLIDARITY/IRB 124.687  
YOUCA 44.000  
11.11.11 29.031  
STICHTING SINT MARTINUS 24.000  
STEUNFONDS FILIPIJNEN OVERPELT 7.400  
SOS KIDS 5.140  
STEUNGROEP OVERPELT (LIMBURG) 3.563  
STEUNGROEP GEMEENTE OVERPELT LIMB 3.000  
MUSIC FOR LIFE (inzamelingsacties StuBru) 1.478  
GEMEENTE PUURS (LIMBURG) 1.442  
STEUNGROEP BUDDY’S ROAD TO BRAZIL 717  
STEUNGROEP PUURS (LIMBURG) 558  

Particuliere giften 

GIFTEN VIA DIRECT MAILING 268.682  
ANDERE GIFTEN 6.268  
GIFTEN VIA EVENT PASSION 4 KIYO 3.294  
GIFTEN VIA KINDEREN VAN RIO 1.731  

Andere 10.601  

Uitgaven totaal 1.756.249 
Programma DGD  1.247.706   
Programma UNICEF - Burundi  46.384   
Programma EU/Handicap International - Burundi  14.058   
Afdeling Fundraising  280.536   
Afdeling Algemeen Beheer  164.303   
Zelfstandige groepering consortium  3.262   

Verschil  7.891 
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programma (-20% gemiddeld voor 
KIYO of 2,170 miljoen euro over vijf 
jaar in verhouding tot de procentuele 
kwaliteitsscore verkregen per land-
dossier) en de tweede besparing was 
een vermindering van het budget van 
2017 (-87.742 euro). De overheid heeft 
daarnaast ook al verdere jaarlijkse 
begrotingsverlagingen aangekondigd 
in de loop van het programma. De 
sector hoopt dat dit de operationele 
en financiële engagementen van de 
ngo’s niet verzwakt.

De operationele en financiële per-
spectieven van KIYO in 2018 zijn ser-
een. We gaan uiteraard verder met het 
implementeren van onze verschillende 
programma’s (DGD, UNICEF en EU). 
Vanuit financieel oogpunt wordt ver-
wacht dat we ook in 2018 een positief 
resultaat zullen behalen. Binnen het 
DGD-programma zal er in 2018 gefo-
cust worden op onze “monitoring & 
evaluation” processen. Dit binnen een 
perspectief van globalisering binnen 
KIYO en het Consortium (en ter voor-

bereiding van de tussentijdse evalua-
tie in 2019) maar ook ter versterking 
van de capaciteiten van onze partner-
organisaties voornamelijk binnen de 
thema’s beleidsbeïnvloeding en sen-
sibilisering. 

Van uit een strategisch oogpunt 
blijft KIYO zich bewust van de 
mondiale kwesties die betrekking 
hebben op mensenrechten in het 
algemeen, en kinderrechten in het 
bijzonder. En dit in een wereld die 
bol staat van vreselijke nieuws-
feiten, angst, twijfel over identi-
teit en de inperking van vrijheden. 
Als leden, personeel, vrijwilligers 
en partners zullen we alles in het 
werk stellen om onze visie te blij-
ven promoten. Een visie van een 
wereld waarin burgerparticipatie 
de belangrijkste schakel is voor 
de mensheid en duurzame ont-
wikkeling.
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“Fantastisch hoe jullie dit doen, KIYO. 
Ik voel dat de kinderen en jongeren hier 
niets in de weg staat om hun moeilijk-
heden te overwinnen en volop te kunnen 
groeien. Zo kunnen we op een dag alle-
maal ‘superster’ worden”! – Bilall Fallah  
bracht een bezoek aan twee KIYO projecten in Brazilië
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MET DE STEUN VAN



27



Uitgaande van het Kinderrechtenverdrag dat stelt dat kin-
deren rechten hebben, wil KIYO, als erkende Belgische ngo 
ervoor zorgen dat alle kinderen de mogelijkheid hebben 
en instaat zijn om hun rechten op te eisen. Om daartoe 
te komen, creëert KIYO bewustzijn rond het bestaan van 
 Kinderrechten en reikt expertise aan om Kinderrechten waar 
te maken in haar partnerlanden.

Blijf op de hoogte van ons werk!
Blijf je graag op de hoogte van alle nieuwtjes in onze 
organisatie? Schrijf je dan in voor onze maandelijkse 
nieuwsbrief via www.kiyo-ngo.be of volg ons via onze 
sociale media kanalen.

E KIYOngovoorkinderrechten
D KIYO_ngo
Q kiyo_ngo

KIYO – NGO VOOR KINDERRECHTEN
Brogniezstraat 46
1070 Brussel – België
+32 2 510 61 93
info@kiyo-ngo.be


