JAARVERSLAG

2019

EDUCATION
CHANGES
THE WORLD
VIA Don Bosco // Jaarverslag 2019

1

ONDERWIJS VERANDERT
DE WERELD

INHOUDSTAFEL
JAARVERSLAG 2019

Ook ik blijf ervan overtuigd dat “educatie het krachtigste
wapen is om de wereld te veranderen”, zoals Nelson
Mandela het uitdroeg. Je zal hier talrijke voorbeelden van
terugvinden in dit jaarverslag van 2019.

“Onderwijs en vorming zijn de sleutels
tot het succes van de mensheid op onze
planeet.” Zo sprak Steven Vanackere, onze
oud-minister voor financiën, zijn overtuiging
uit op het galadiner ter gelegenheid van 50
jaar VIA Don Bosco in oktober vorig jaar.
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Begin 2019 schreef ik in de eerste editie van ons magazine
“Samen op Weg” dat het altijd nuttig is om eens achterom
te kijken met een blik op de toekomst. Dus, laten we dit
eens toepassen.
Vorig jaar was een jubileumjaar met heel gelukkige
momenten. Voor ons als jubilaris, met name dankzij
het bezoek van koningin Mathilde naar aanleiding van
de mondiale meeting die wij met onze partners uit het
Globale Zuiden georganiseerd hebben, maar ook en
vooral voor de jongeren en hun families die wij helpen de
armoede te overstijgen via onze onderwijsprogramma’s.

Ik schaar mij ook achter deze woorden van minister
Alexander De Croo: “Iedere jongen en ieder meisje
verdienen een goede start in het leven. Dat is slechts
mogelijk als we meer investeren in onderwijs en
vorming.”
Sta mij ten slotte nog toe al de medewerkers van onze
ngo te bedanken voor hun engagement, hun motivatie
en hun tomeloze inzet om de droom van Don Bosco te
realiseren: een waardige toekomst garanderen voor alle
jongeren, zowel op professioneel als op sociaal vlak.
Ik blijf ervan overtuigd dat onderwijs de wereld
verandert en dat we allemaal samen van jongeren
“mede-actoren van verandering” kunnen maken door de
toegang tot onderwijs te ondersteunen voor meer dan
265 miljoen kinderen in de wereld die niet de kans hebben
om naar school te gaan.

We volgen met trots het pad van onze grondlegger
Giovanni Bosco door deze “extra bezieling” toe te
voegen die het kenmerk van elk goed onderwijs zou
moeten zijn, zoals Steven Vanackere zei.

We zijn oprecht gelukkig en trots dat wij kunnen bijdragen
tot het verwezenlijken van deze dromen! Jij ook?

Maar dit zou allemaal niet mogelijk geweest zijn zonder
jullie, onze gulle schenkers! Of het nu is dankzij
uw deelname aan de activiteiten voor ons 50-jarige
bestaan, zoals de avondlezingen, het galadiner, het grote
concert georganiseerd door een koppel schenkers of de
feestelijke eucharistieviering op 6 oktober in de Basiliek
van Koekelberg, of dankzij uw gulle giften.

Peter Annegarn,
Voorzitter van VIA Don Bosco

Ik wens ons en jullie nog een gelukkige verjaardag!
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Al onze dank hiervoor. Of zoals Don Bosco het zelf
verwoordde: “Zonder jullie kan ik niets doen.”
VIA Don Bosco // Jaarverslag 2019
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ONZE IMPACT
IN ÉÉN OOGOPSLAG

WIST-JE-DAT?

WIST JE DAT VIA Don
Bosco dit jaar 50 kaarsjes
uitblies en niemand minder
dan Koningin Mathilde dit
samen met ons kwam vieren?

Onderwijsprojecten
in 12 landen

Meer dan 80 scholen
ondersteund in Afrika,
Latijns-Amerika
en België

Meer dan
800 leerkrachten
versterkt in
hun capaciteiten

Meer dan 22.000
jongeren opgeleid tot
‘actors of change’

WIST JE DAT wij onze eerste grote
communicatiecampagne #waaromikniet
lanceerden om het recht op kwaliteitsvol
onderwijs in de kijker te zetten? De campagne
liep van de eerste schooldag tot de internationale
Dag van de Leerkracht, en kreeg heel wat
persaandacht!

WIST JE DAT we www.youth4goals.org
lanceerden? Een toffe interactieve website
waarmee leerkrachten hun leerlingen warm
kunnen maken om zelf hun steentje bij te
dragen aan een duurzame wereld?

WIST JE DAT we
in DR Congo werken
met straatkinderen
die dankzij
beroepsonderwijs
hun leven weer
kunnen opbouwen?

WIST JE DAT onze scholen in Haïti al
veel langer vertrouwd zijn met het
fenomeen ‘lockdown’ en de deuren
meermaals moesten sluiten omwille van
ernstige politieke problemen in het land?

WIST JE DAT dit jaar maar liefst 14.096 jongeren in
Afrika en Latijns-Amerika hun beroepsopleiding met
succes beëindigden en klaar waren om hun sprong te
wagen naar de arbeidsmarkt?

7.718.196 euro
geïnvesteerd in onze
onderwijsprojecten
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ONS DNA

Onderwijs als motor voor duurzame ontwikkeling,
waar ook ter wereld: dat is waar VIA Don Bosco
rotsvast in gelooft! Kwaliteitsvol onderwijs is niet
enkel het middel bij uitstek om een duurzame en
rechtvaardige wereld uit te bouwen, maar het is
bovendien een basisrecht. Daarom moet het overal
ter wereld een vanzelfsprekendheid worden, niet
in het minst voor de meest kwetsbare meisjes en
jongens. Dat is waar VIA Don Bosco als erkende
Belgische ngo elke dag voor gaat!

Wereldwijd heeft VIA Don Bosco partnerschappen
met verschillende scholen voor technisch- en
beroepsonderwijs. We ondersteunen deze scholen
bij het bieden van kwaliteitsvol onderwijs voor de meest
kwetsbare jongeren. De beroepsopleidingen zijn niet enkel
gericht op het verwerven van technische vaardigheden,
maar ook op de algemene ontwikkeling van jongeren,
zodat ze kunnen uitgroeien tot actieve wereldburgers in de
samenleving. Daarnaast ondersteunt VIA Don Bosco ook
tewerkstellingsbureaus die de jongeren begeleidt naar
werk of ondernemerschap. Tot slot streven we naar de
financiële zelfredzaamheid van onze partnerscholen.
Onze taak is immers slechts volbracht wanneer we niet
meer nodig zijn.

ONZE BOUWSTENEN
Ook in België zijn wij actief met een werking rond
wereldburgerschapseducatie. We ondersteunen
Belgische secundaire scholen met een pedagogisch
aanbod om jongeren te sensibiliseren rond duurzame
ontwikkeling via internationale dialoog. Zo maken we van
hen kritische, solidaire en actieve wereldburgers.
Een belangrijke rol die onze ngo voor zichzelf weggelegd
ziet, is deze van facilitator en kennisdeler met het oog op
de capaciteitsversterking van partners in België en
in het Globale Zuiden. Daarnaast werpt VIA Don Bosco
zich op als bruggenbouwer, want enkel door samen
te werken met anderen kunnen we de effectiviteit en
kwaliteit van ons werk verbeteren. Samen kunnen we de
nodige hefbomen creëren die kwetsbare jongeren een
uitweg bieden uit de vicieuze cirkel van armoede.
Onze inspiratiebron? Giovanni Bosco, een Italiaanse
priester uit de 19de eeuw die zijn hele leven met de
meest kwetsbare jongeren werkte. Hij bood ze een veilige
leeromgeving. Vandaag de dag zijn deze noden nog
steeds actueel.

Bouwen aan een duurzame en rechtvaardige wereld,
dat doen we niet alleen. Samen met talloze andere
organisaties, bedrijven en overheden overal ter wereld
streven we naar het realiseren van de Duurzame
Ontwikkelingsdoelstellingen (SDGs - Sustainable
Development Goals). 17 doelstellingen werden in 2015
vastgelegd door de Verenigde Naties als de nieuwe
mondiale duurzame ontwikkelingsagenda voor 2030. Het
gaat over concrete doelen rond armoede, gezondheid,
klimaat, onderwijs, consumptie, … waartoe ook jullie als
schenker of partner van VIA Don Bosco bijdragen!

VIA DON BOSCO ALS SDG VOICE
Elk jaar selecteert de minister voor Duurzame
Ontwikkeling een aantal ambassadeurs om het
grote publiek warm te maken voor de Duurzame
Ontwikkelingsdoelen. Dit jaar was VIA Don Bosco
één van de zes SDG Voices. Een hele eer en
een duidelijke appreciatie voor het werk dat we
samen met jullie realiseren!

Focus is de sleutel tot succes. Daarom richten wij onze
inspanningen voornamelijk op drie bouwstenen voor een
duurzame wereld:

Onderwijs is voor ons de motor voor duurzame ontwikkeling. Uit onderzoek blijkt dat
investeren in kwaliteitsvol onderwijs een enorm multiplicatoreffect heeft en een grote
positieve impact op nagenoeg alle andere doelstellingen rond duurzame ontwikkeling.

De scholingsgraad van vrouwen is een belangrijke graadmeter voor succes op andere
domeinen van duurzame ontwikkeling. Gelijke toegang tot onderwijs (en tot alle
soorten opleidingen) voor meisjes en jongens is daarom cruciaal.

Onze beroepsopleidingen moeten leiden tot waardig werk in goede omstandigheden,
zodat jongeren uit de armoede kunnen klimmen en kunnen bijdragen aan de
economische groei van hun land.
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SAMEN MET BEDRIJVEN VOOR
EEN DUURZAME TOEKOMST
VIA Don Bosco kan rekenen op langdurige samenwerkingen
met tal van gerenommeerde bedrijven die net als wij geloven
in onderwijs en ondernemerschap als motor voor duurzame
ontwikkeling. Het zijn stuk voor stuk partnerschappen die
het leven van duizenden jongeren transformeren, en daar
zijn wij en onze lokale partnerscholen heel erkentelijk voor.
Met elk partnerschap wordt zowel onze missie als die
van het bedrijf versterkt en verhogen we wederzijds
onze daadkracht. We lichten er graag enkele waardevolle
samenwerkingen uit:

UMICORE IN MALI: BEROEPSOPLEIDING
IN ZONNE-ENERGIE
Groene energie is in opmars in Afrika en dat uit zich
vooral in een toenemend gebruik van zonnepanelen.
Samen met het bedrijf Umicore, een wereldspeler in
materiaaltechnologie, spelen we in op de duidelijke nood
aan degelijke opleidingen in dit domein. Met hun steun
installeren we in Mali zonnepanelen in scholen en kunnen
jaarlijks zo’n 250 kwetsbare jongeren een opleiding zonneenergie volgen. Met het diploma dat ze behalen, kunnen
de jongeren later in hun professionele carrière bijdragen
tot de omslag naar duurzame energie in hun land.

BOLIVIAANSE JONGEREN STERK IN HUN
SCHOENEN DANKZIJ SCHOENEN TORFS
Al jaren zet Wouter Torfs met zijn familiebedrijf de
schouders onder onze onderwijsprojecten in Bolivia en
onze campagne voor het recht op onderwijs. Met een
beleid dat zelf heel erg gericht is op empowerment,
inclusiviteit en de ontplooiing van zijn medewerkers,
ligt de samenwerking van Schoenen Torfs met VIA Don
Bosco volledig in het verlengde van de kernwaarden die
zij uitdragen als bedrijf.

“Schoenen Torfs gelooft 100 procent in het belang van
opleiding en technische scholing als hefboom voor zowel
persoonlijke ontwikkeling als de ontwikkeling van een lokale
gemeenschap.” (Wouter Torfs, CEO)

Natuurlijk willen we graag ook alle andere
bedrijven bedanken die samen met ons
strijden voor onderwijskansen voor jongeren
wereldwijd. Jullie steun is ontzettend belangrijk
en ongelofelijk gewaardeerd!
Als lid van Ondernemers voor Ondernemers en The Shift, zijn wij
fier om deel uit te maken van een vruchtbaar netwerk van ngo’s en
bedrijven die duurzame ontwikkeling en ondernemerschap hoog in
het vaandel dragen en daarvoor de krachten bundelen.
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50 X HIP HIP HOERA!

In 2019 blies VIA Don Bosco 50 kaarsjes uit.
Jongeren kansen geven en hen laten openbloeien tot
‘actors of change’, dat is waar VIA Don Bosco reeds
50 jaar voor staat. En dat konden we niet ongemerkt
laten voorbijgaan! Uit dankbaarheid voor jullie
onvoorwaardelijke steun, organiseerden we heel
wat activiteiten om samen te vieren en het recht op
onderwijs nog eens extra in de kijker te zetten. Voormalig
minister Steven Vanackere en bisschop van Gent Luc
Van Looy zetten onze boodschap kracht bij tijdens een
afsluitend galadiner en eucharistieviering. Ontdek hier
de andere hoogtepunten van ons feestjaar!

AVONDLEZINGEN
We trokken het hele land rond om jullie, onze trouwe achterban, te
ontmoeten en onze werking en impact aan jullie voor te stellen tijdens
enkele bijzondere avonden. Elke lezing nodigden wij een boeiende spreker
uit, bekende Belgen die elk op hun manier bewezen hebben dat onderwijs en
wilskracht de beste wapens zijn om de wereld te veranderen. Zo ontvingen
we onder meer olympisch kampioene Kim Gevaert, de toenmalige
ministers van onderwijs Hilde Crevits en Marie-Martine Schyns, en
de topman van de VDAB Fons Leroy.

10
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CAMPAGNE #WAAROMIKNIET
Wereldwijd kunnen meer dan 265 miljoen kinderen en
jongeren niet naar school. Om deze trieste realiteit
aan te kaarten, lanceerden we op de eerste schooldag –
voor het eerst in ons bestaan – een grote campagne rond
het recht op kwaliteitsvol onderwijs. 1000 leerlingen
uit Kortrijk en Koekelberg trapten de campagne samen
met ons af, en vroegen met een ludieke actie aandacht
voor hun leeftijdsgenoten overal ter wereld die niet naar
school kunnen. De actie werd heel breed opgepikt door de
pers en riep onze politici op tot actie. ‘Jij mocht naar
school, waarom ik niet’ was de confronterende vraag
die we aan éénieder voorlegden.

MONDIALE MEETING
Zonder twijfel was dit één van de hoogtepunten in
ons vijftigjarig bestaan: onze mondiale meeting,
een onderwijsconferentie in Brussel waarin
46 vertegenwoordigers van onze scholen en
tewerkstellingsinitiatieven in Afrika en Latijns-Amerika
met elkaar en met VIA Don Bosco in dialoog gingen.
Het werden vijf intense dagen vol uitwisseling over de
socio-professionele integratie van kwetsbare jongeren.

KONINGIN MATHILDE OP BEZOEK
Op een heel bijzondere manier werden de mondiale
meeting en het Youth for Change Belgium programma
afgesloten. Als SDG Voice (ambassadeur voor de
duurzame ontwikkelingsdoelstellingen) kreeg VIA Don
Bosco het voor elkaar om Koningin Mathilde uit
te nodigen. Een groepje van onze onderwijspartners
en jongeren uit het Zuiden konden tijdens twee
rondetafelgesprekken in dialoog gaan met de koningin.
Een onvergetelijke ervaring die werd afgesloten met een
mooie speech op de speelplaats door Hilam en Seth,
twee Don Bosco leerlingen uit België en Benin.
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11

INTERNATIONALE
SAMENWERKING
Onze werking in het Zuiden in enkele cijfers:
72 scholen voor beroepsonderwijs

VIA Don Bosco is actief in 11 landen in Afrika en
Latijns-Amerika. In al deze landen ondersteunen we
beroepsscholen die kwetsbare jongens en meisjes
de kans geven om een vak te leren en zo hun
toekomst in eigen handen te nemen.
BEROEPSOPLEIDING VOOR
KWETSBARE JONGEREN
We ondersteunen de scholen om:
• de kwaliteit van hun onderwijs te verbeteren door
leerkrachten op te leiden, en leerprogramma’s en
onderwijsvormen aan te passen;
• het beheer van de scholen te verbeteren, door te
werken aan financieel beleid, personeelsbeleid, en alles
wat een efficiënte en duurzame werking verzekert;
• de begeleiding van jongeren naar de arbeidsmarkt en
ondernemerschap te verbeteren.

13 nationale tewerkstellingsdiensten
en heel wat lokale
tewerkstellingsinitiatieven

22630 leerlingen genoten
een beroepsopleiding

44% meisjes

732 leerkrachten kregen een technische
en/of pedagogische vorming
Lees op de volgende pagina’s wat we in elk land
dankzij uw steun hebben kunnen verwezenlijken!

Verder werken we, afhankelijk van de context van ieder
land, met de scholen rond thema’s als gelijke toegang
tot onderwijs voor jongens én meisjes, duurzaam
milieu, vredeseducatie, wereldburgerschapseducatie, of
waardig werk.

12
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DR CONGO

TANZANIA

NIEUWE KANSEN VOOR STRAATKINDEREN
Steeds meer jongeren in DR Congo migreren van het platteland naar de stad in de hoop er
een beter leven te vinden. Meestal komen ze echter op straat terecht waar ze overleven door
te bedelen of door kleine criminaliteit. Beroepsopleidingen bieden deze jongeren een uitweg
uit deze moeilijke situatie.

41%

43%
meisjes

2

meisjes

7

PEER-TO-PEER LEREN
Onze Tanzaniaanse partners brachten een studiebezoek aan hun Filipijnse collega’s om te leren van een
van de meest geavanceerde scholennetwerken op het vlak van innovatie en schoolmanagement.

beroepsscholen

beroepsscholen

915

leerlingen

14

2

tewerkstellingsbureaus

SPECIAL FOCUS
Financiële autonomie via
schoolondernemingen

2023
leerlingen

1

tewerkstellingsbureau

SPECIAL FOCUS
Gelijke toegang tot
onderwijs voor meisjes
en jongens

RESULTATEN DIE WE SAMEN VERWEZENLIJKT HEBBEN:
40% van de afgestudeerde leerlingen vonden snel een waardige job, wat veel is in een context
met weinig werkgelegenheid en veel jobs die niet voldoen aan de criteria van waardig werk.
C
 ompetentiegerichte beroepsopleidingen die nóg beter afgestemd zijn op de meest recente
noden op de arbeidsmarkt.
H
 eel wat win-win partnerschappen met bedrijven die zorgen voor bijscholing van
leerkrachten, modern pedagogisch materiaal, stageplaatsen, of tewerkstelling.

RESULTATEN DIE WE SAMEN VERWEZENLIJKT HEBBEN:
Maar liefst 82% van de leerkrachten verbeterden hun lesgeefvaardigheden dankzij

pedagogische of technische vormingen die perfect afgestemd waren op hun noden.
Het aantal meisjes in de beroepsopleidingen is toegenomen tot maar liefst 43% dankzij
sensibiliseringscampagnes, nieuwe opleidingen, en een partnerschap met de lokale overheid rond
schoolgeld.
In 5 opleidingen werden nieuwe technologieën en technieken geïntegreerd naar aanleiding
van nieuwe noden op de arbeidsmarkt.

JONGE ONDERNEMERS
In Mbuji Mayi is de werkgelegenheid zeer beperkt, waardoor veel gezinnen naar Katanga migreren om
in slechte omstandigheden te werken in de mijnen. Om jongeren een alternatief te bieden, bereidt onze
beroepsschool de leerlingen voor op zelfstandig ondernemerschap. Tijdens hun opleiding worden ze
betrokken bij het beheer van schoolondernemingen, waar ze niet alleen de praktijk van hun vak leren via
opdrachten voor klanten, maar ook opgeleid worden in bedrijfsmanagement. De vergoeding voor hun
arbeid komt op een spaarrekening waarmee ze na afstuderen een micro-onderneming kunnen starten.

PASPOORT NAAR SUCCES
Het vinden van een job wordt natuurlijk bepaald door technische vaardigheden en kennis. Maar
wat de Don Bosco scholen onderscheidt, is de aandacht voor levensvaardigheden. Passport
to success is een nieuwe leermethode die hier nog meer nadruk op legt. Door permanente
dialoog tussen leerkracht en leerlingen en tussen leerlingen onderling verwerven de jongeren
vaardigheden rond veerkracht, probleemoplossend denken, efficiëntie, werkethiek, enz. Daarnaast
is er ook een luik rond ondernemerschap voor leerlingen die een eigen zaak willen starten.
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KAMEROEN
MEDIAWIJSHEID
In samenwerking met de Belgische organisatie Comundos werken we met leerkrachten en leerlingen
rond mediawijsheid en digitale vaardigheden aan de hand van ‘digital storytelling’.

23

beroepsscholen

45%
meisje

694

SPECIAL FOCUS
Landbouwopleiding
in ruraal gebied

leerlingen

RESULTATEN DIE WE SAMEN VERWEZENLIJKT HEBBEN:
E
 en verbeterde IT-infrastructuur in de landbouwscholen: moderne computerklassen en de
aankoop van laptops en tablets die de kwaliteit van het lesgeven verbeteren.
D
 e bouw van micro-honinghuizen in de scholen en de aankoop van uitrusting voor het extraheren
van honing waardoor jongeren leren zich op een duurzame manier voor bijenteelt te engageren.
H
 et openen van een opleidingscentrum voor leerkrachten gespecialiseerd in de pedagogie
van het alternerend leren.
ALTERNEREND LEREN
In Kameroen ondersteunt VIA Don Bosco vooral landbouwopleidingen. Het
programma focust zich op een complexe en weinig bekende pedagogie: het
alternerend leren. Twee weken opleiding op school worden afgewisseld
met twee weken praktijkervaring in een landbouwbedrijf of in de familiale
landbouw bij de leerlingen thuis. De praktijkervaring dient als uitgangspunt
voor wat ze op school leren.

16
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BENIN

MADAGASKAR

VEILIGHEID BOVEN ALLES!
Bovenop de maatregelen rond veiligheid in de werkateliers, kregen alle leerkrachten een vorming eerste
hulp bij ongevallen. Een mooie samenwerking tussen VIA Don Bosco en het Rode Kruis België!

POSITIEF ONDERWIJZEN
Vorming van leerkrachten rond ‘positieve psychologie’ als basis voor onderwijs en persoonlijke
ontwikkeling (fysiek, intellectueel en moreel).

35%

8%

meisjes

3

7

beroepsscholen

beroepsscholen

1310
leerlingen

18

meisjes

1

tewerkstellingsbureau

SPECIAL FOCUS
Waardig werk voor
afgestudeerde
leerlingen.

1690
leerlingen

2

tewerkstellingsbureaus

SPECIAL FOCUS
Aandacht voor milieu
in opleidingen en
schoolbeheer.

RESULTATEN DIE WE SAMEN VERWEZENLIJKT HEBBEN:
B
 etere toegang tot de opleidingen voor meisjes en gewijzigde mentaliteit rond
beroepsopleiding voor meisjes in de bredere gemeenschap.
V
 erbeterd financieel beheer van onze scholen en tewerkstellingsbureau, met een grotere
financiële autonomie tot gevolg.
B
 etere begeleiding van jongeren naar de arbeidsmarkt dankzij ervaringsuitwisseling met
andere tewerkstellingsactoren en partnerschappen met werkgevers.

RESULTATEN DIE WE SAMEN VERWEZENLIJKT HEBBEN:
D
 iversifiëring van de inkomsten van de scholen door eigen commerciële activiteiten en
partnerschappen met donoren.
O
 prichting van een tewerkstellingsdienst in drie scholen voor een optimale begeleiding van
leerlingen naar de arbeidsmarkt.
B
 ijscholing van 167 leerkrachten op basis van een analyse van hun leerbehoeften, met
begeleiding achteraf om het geleerde toe te passen in hun lespraktijk.

MEISJES AAN DE TOP
Meisjes in Benin ondervinden heel wat drempels om naar school te gaan. Onze scholen
ontwikkelden daarom een genderbeleid met maatregelen om die drempels te verlagen.
Zo is er nu één aanspreekpunt rond gender op elke school en worden leerkrachten
opgeleid om meisjes te omkaderen. Daarnaast trachten de scholen meer meisjes
aan te trekken voor technische opleidingen door sensibilisering om vooroordelen rond
zogenaamde ‘mannenberoepen’ te doorbreken. Ook streven ze naar een gezonde
genderverhouding in het lerarenkorps. Tot slot krijgen meisjes een stem in het
schoolbeleid en komen regelmatig vrouwelijke ondernemers getuigen als rolmodel.

EEN GEKNIPTE TOEKOMST
Mirana (32) studeerde af als kapster van de Don Boscoschool en huurt vandaag
een klein handelspand in Mahajanga. Ze denkt terug aan haar opleiding: “Ik heb
veel bijgeleerd op school, maar vooral de stage was heel leerrijk.” Ze is die periode niet
vergeten. Zelf moest ze jaren geleden nog betalen om stage te mogen lopen, maar
vandaag loopt de goedlachse Sijaka (21) kosteloos stage bij haar. Het salon is open
van acht uur ’s ochtends tot zeven uur ’s avonds. Enkel op zondag werkt Mirana niet.
Haar prijzen variëren, maar een eenvoudige knipbeurt kost niet meer dan een euro.
Tijdens een goede maand verdient Mirana ongeveer tweehonderd euro.
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MALI

PERU

ZONNE-ENERGIE
Samen met het Belgische bedrijf Umicore installeren we zonnepanelen in onze scholen en bieden we
jongeren een opleiding fotovoltaïsche energie.

EXITSTRATEGIE
Eind 2021 stopt onze financiële relatie met de scholen in Peru. Het huidige programma staat daarom in
het teken van de inhoudelijke en financiële duurzaamheid van hun werking.

56%

5%

meisjes

3

6

beroepsscholen

beroepsscholen

1046
leerlingen

1

tewerkstellingsbureau

SPECIAL FOCUS
Vredeseducatie als
antwoord op gewapende
conflicten in het land

RESULTATEN DIE WE SAMEN VERWEZENLIJKT HEBBEN:
O
 nze scholen zijn bij de meest geavanceerde scholen wat betreft competentiegericht leren. Via
bijscholing beantwoorden nu alle leerkrachten aan de officiële normen hiervoor.
D
 e kwaliteit van de opleidingen is de afgelopen 3 jaren zodanig gestegen dat het aantal
leerlingen dat werk vindt na de opleiding gestegen is met maar liefst 15%.
B
 etere inhoudelijke en financiële ondersteuning van leerlingen met een businessidee via een
partnerschap met de Deense ambassade en Swisscontact.
HET VERHAAL VAN DAVID
“Ik ben David Bouba. Na enkele mislukkingen in mijn schoolloopbaan door een moeilijke
familiale situatie, besloot ik een beroep te leren: automechanica. In een garage kon ik al
doende leren. Maar moeilijkere taken werden telkens toevertrouwd aan collega’s met een
diploma. Daarom schreef ik mij in voor een opleiding automechanica die ik gratis kon
volgen. Door het systeem van duaal leren kon ik halftijds blijven werken in de garage. Vijf
maanden na afstuderen belde het tewerkstellingsbureau mij met een mooie jobaanbieding
als chauffeur/mecanicien voor een zakenvrouw. Ze hebben mij heel erg geholpen bij de
opmaak van het contract, de loononderhandeling en mijn inschrijving in de sociale zekerheid.
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4550
leerlingen

1

tewerkstellingsbureau

SPECIAL FOCUS
Waardig werk

RESULTATEN DIE WE SAMEN VERWEZENLIJKT HEBBEN:
In 2 jaar tijd steeg het aantal leerkrachten die voldoen aan de bekwaamheidsnormen van 66%
naar 86%.
M
 aar liefst 3366 leerlingen (waarvan 58% meisjes) behaalden dit jaar hun beroepsdiploma.
In 3 jaar steeg het aantal leerlingen die werk vinden binnen de 6 maanden na afstuderen van
42% naar 62%.
FRANCISCO PERÚ MOTOS
Op 17-jarige leeftijd begon Francisco (30) te werken. Hij spaarde 10 jaar om een opleiding
auto –en motomechanica te kunnen starten. Na de opleiding begon hij samen met enkele
medeleerlingen een garage. Ze werden bestolen en verloren alles. Maar Francisco gaf
niet op en bleef kleine jobs doen om te sparen voor materiaal. In 2015 volgde hij in de
beroepsschool een extra opleiding ondernemerschap en richtte hij zijn garage ‘Francisco
Perú Motos’ op. Sinds kort heeft Francisco twee betaalde mekaniekers in dienst.
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HAÏTI

BOLIVIA

LOCKDOWN
In 2018 en 2019 teisterden ernstige politieke problemen Haïti. Het land ging meerdere keren in lockdown.
Sommige scholen moesten tijdelijk hun deuren sluiten, maar ze gaven niet op, en hun leerlingen evenmin!
Zelfs tijdens vakanties bleven ze werken om achterstand in te halen.

55%

52%
meisjes

6

leerlingen

22

meisjes

7

beroepsscholen

beroepsscholen

1043

DE KUNST VAN HET LUISTEREN EN BEGELEIDEN
Jongeren krijgen een stem als we luisteren naar hun levensverhaal. Onze scholen zetten storytelling
daarom in als pedagogisch instrument voor hun integratieproces in de samenleving.

2

tewerkstellingsbureaus

SPECIAL FOCUS
Opleiding tot
ondernemerschap

3583
leerlingen

1

tewerkstellingsbureau

SPECIAL FOCUS
Beroepsonderwijs
voor jonge alleenstaande
moeders

RESULTATEN DIE WE SAMEN VERWEZENLIJKT HEBBEN:
D
 e inhoud van een reeks opleidingen en het pedagogisch materiaal werd aangepast aan de noden
van de lokale arbeidsmarkt.
D
 e afgelopen 3 jaar is de financiële autonomie van onze scholen sterk gestegen, door het
diversifiëren van inkomsten en eigen commerciële activiteiten.
H
 et percentage leerlingen die binnen het jaar na afstuderen werk vinden, is de afgelopen jaren sterk
gestegen dankzij de kwaliteit van de opleidingen en de begeleiding naar werk.

RESULTATEN DIE WE SAMEN VERWEZENLIJKT HEBBEN:
M
 eer aandacht voor empowering en soft skills van jongeren via een videoreeks op maat van
jongeren om met hen te werken rond waarden, zelfbewustzijn en groei als mens.
T
 echnische en/of pedagogische bijscholing van maar liefst 83% van de leerkrachten op basis
van hun vormingsnoden.
D
 e financiële zelfstandigheid van de scholen steeg de afgelopen drie jaar enorm. VIA Don Bosco
kon zijn aandeel in hun budget reduceren van 74% naar 23%!

PROPER MILIEU VIA RADIO
In de stad Fort-Liberté leeft een groot deel van de bevolking van visvangst. Sinds enige tijd is
er een toenemende vervuiling van het milieu door een gebrek aan onderwijs en bewustzijn bij
de bevolking die achteloos afval op de grond en in zee loost, met grote gezondheidsrisico’s
tot gevolg. Om dit te stoppen, sloegen onze school en een populair radiostation de handen
in mekaar om de bevolking – voornamelijk jongeren – te sensibiliseren rond het belang
van een proper milieu voor de gezondheid. Ze maakten 13 uitzendingen waar specialisten,
beleidsmakers en jongeren het woord kregen. De impact was groot: minder afval en het
ontstaan van heel wat burgerinitiatieven rond milieubescherming.

DE DROOM VAN RUBEN MOISES FLORES
“Mijn familie is arm. Nadat mijn vader overleed, begon mijn moeder te drinken. Ze
behandelde ons slecht en op een dag ben ik van thuis weggelopen. Ik begon op straat
te leven met een bende vrienden. Op een dag sprak een man van de gemeente ons
aan over een Don Bosco opvangtehuis. Toen ik er ging aankloppen, hebben ze me met
open armen ontvangen. Ondertussen woon ik er samen met andere jongens en ben ik
een opleiding schrijnwerkerij begonnen. Ik heb ontdekt hoe waardevol het leven is. Mijn
grootste droom is om architect te worden. Wanneer ik afgestudeerd ben wil ik een
opvangtehuis ontwerpen voor andere kinderen zonder thuis.”
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ECUADOR
EXITSTRATEGIE
Eind 2021, na 17 jaar, stopt ons partnerschap met de scholen in Ecuador. Het huidige programma staat
daarom in het teken van de inhoudelijke en financiële duurzaamheid van hun werking.

39%
meisjes

5

beroepsscholen

800

1

leerlingen

tewerkstellingsbureau

SPECIAL FOCUS
Beleidsbeïnvloeding rond
waardig werk
en kinderarbeid

RESULTATEN DIE WE SAMEN VERWEZENLIJKT HEBBEN:
D
 igitalisering van alle gegevens over leerlingen voor een efficiënter beheer van de scholen.
A
 anpassing van de curricula van maar liefst 10 opleidingen aan de noden van de arbeidsmarkt
gedurende de afgelopen drie jaar.
O
 fficiële certificering door de overheid van onze 5 beroepsscholen na een jarenlang proces van
kwaliteitsverbetering van de opleidingen en het beheer van de school.

DE WEG NAAR ZELFSTANDIGHEID
Dertig afgestudeerde jongeren kregen een leertraject aangeboden waarin ze een
businessplan en –structuur leerden opstellen. De opleidingsmodule omvat naast
individuele begeleiding ook bezoeken aan lokale bedrijven, en praktische seminaries
over het opstarten van een bedrijf. Hiervoor werd een vernieuwende methodologie uit
de Verenigde Staten gebruikt. Ze bestaat erin om het product dat men wil lanceren,
te koop aan te bieden via sociale media en de reacties van toekomstige klanten te
evalueren nog vóór het lanceren van de productie. Op die manier wordt het financiële
risico beperkt voor onze jongeren die vaak uit kwetsbare milieus komen.

24

VIA Don Bosco // Jaarverslag 2019

VIA Don Bosco // Jaarverslag 2019

25

EL SALVADOR

VAN BOEF TOT SUCCESVOLLE
MECANICIEN: DENIS SPEELT HET
VOOR MEKAAR!

ONDERWIJS ALS ALTERNATIEF VOOR BENDES
Door armoede en werkloosheid komen jongeren vaak in de verleiding om zich aan te sluiten
bij gewelddadige bendes. Beroepsonderwijs biedt hen een alternatief ver weg van de
criminaliteit.

45%
meisjes

3

beroepsscholen

4976
leerlingen

1

tewerkstellingsbureau

SPECIAL FOCUS
Opleiding van jonge
alleenstaande
moeders

RESULTATEN DIE WE SAMEN VERWEZENLIJKT HEBBEN:
B
 ijna 80% van de jobs van afgestudeerde leerlingen voldoen aan de criteria van waardig werk,
dankzij een verhoogde focus op arbeidsomstandigheden en –voorwaarden.
M
 aar liefst 84% van de leerkrachten verbeterde de lespraktijk na het volgen van een
pedagogische of technische bijscholing.
M
 eer meisjes in de beroepsscholen dankzij het opstarten van nieuwe opleidingen als
computerwetenschappen, verkoop en telemarketing.
STERK IN HET LEVEN, OFFLINE ÉN ONLINE
In het kader van de empowerment en soft skills van jongeren zetten de scholen in El Salvador een
grote sensibiliseringscampagne op rond het gebruik van sociale media en de gevaren van het
internet. De campagne ondersteunt jongeren in het herkennen en rapporteren van gevallen van sexting,
cyberpesten, pedofilie of andere vormen van cybercriminaliteit. Jongeren worden bewustgemaakt
zodat ze actie kunnen ondernemen om zichzelf te beschermen en problematisch gedrag van anderen
aan de kaak kunnen stellen. De campagne zal vanaf februari 2020 ook massaal worden verspreid in
de rest van Latijns-Amerika.
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Denis (18) groeide op in Porto Novo in het zuiden
van Benin. Niet zo lang geleden slaagde hij voor
zijn eindexamen van de opleiding tweewiel en
bromfiets mechanica. Gezien zijn levensloop is dat
een heuse prestatie!.
Zes jaar geleden leefde Denis nog op
straat. Daar kwam hij terecht toen hij op
10-jarige leeftijd wegging van huis. Zijn
ouders konden hem niet onderhouden
omwille van de pure armoede waarin
ze leefden. “Ik begon al snel de boef uit
te hangen op straat”, vertelt Denis. De
meeste straatkinderen in Benin leven van
de kleine diefstallen die ze plegen op de
markten van Cotonou of Porto Novo.
Na twee jaar op straat ontmoette Denis de opvoeders
van een Don Bosco opvangcentrum. Hij kon er terecht
voor onderdak, eten en heel wat activiteiten. Maar
ondanks deze steun kon hij er niet gemakkelijk aarden.
Hij keerde vaak terug naar de straat, een plaats van
absolute vrijheid, maar helaas ook mensonwaardige
levensomstandigheden. “Ik klom over de muren van het
opvangcentrum om te ontsnappen. Maar altijd keerde ik
een tijdje later terug. Op een dag waarschuwde één van de
opvoeders mij: als je weer weggaat, kom je niet meer terug!
Het is toen dat ik pas echt besefte dat ik mijn toekomst in
handen moest nemen”.

hij een versneld basistraject om al de jaren die hij niet
naar school kon in te halen. Ondertussen begon hij een
beroepsopleiding tweewiel en bromfiets mechanica in
het Don Bosco centrum voor beroepsopleiding.
Ondanks de stappen vooruit, was het behalen van een
diploma verre van een gewonnen zaak. “Ik stal regelmatig
gereedschap uit het werkatelier om wat geld te verdienen. Ik
bleef met andere woorden een boef”, zo legt Denis ons uit
met zachte stem. De opvoeders van het opvangcentrum
hadden hun handen vol met hem. Hij ging voortdurend in
de clinch en veroorzaakte vaak ruzies. “Er was niets met
hem aan te vangen als hij in een dergelijke staat verkeerde.
En kijk waar hij nu staat. Wat een verandering!”, glimlacht
Esmeralda, één van de opvoeders in het centrum. Het
was dankzij de overtuigingskracht en het geduld van de
opvoeders dat Denis zijn toekomst in eigen handen
heeft genomen.
Vandaag staat er een brede glimlach op het gezicht van
Denis. Met zijn diploma van de beroepsopleiding op zak
wil hij nog een stapje verder gaan. Hij zou graag een
hoger diploma halen om als zelfstandige aan de slag te
gaan. Op 18-jarige leeftijd droomt Denis ervan om zijn
eigen atelier te openen en zo zijn eigen baas te worden.

Nadat Denis zijn draai in het centrum had gevonden,
kreeg hij de kans om naar school te gaan. Eerst volgde

VIA Don Bosco // Jaarverslag 2019

27

#IKWORDWERELDBURGER

Jongeren vandaag staan meer dan ooit voor een
uitdaging in deze mondiale wereld. Maar heb je
al gemerkt dat diezelfde jongeren enthousiaster
zijn dan wie ook om de uitdaging aan te gaan
en te zorgen voor een duurzamere en eerlijkere
wereld? Wereldburgerschapseducatie helpt hen
hierbij door hen te vormen als kritische, solidaire,
verantwoordelijke en actieve wereldburgers.

YOUTH 4 CHANGE BELGIUM
In 2019 kende ons uitwisselingstraject Youth 4 Change
haar hoogtepunt. Verschillende leerlingen en leerkrachten
uit Benin, India en Tanzania verzamelden in Brussel om
er in dialoog te gaan met leeftijdsgenoten. Het centrale
thema? De Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen! Het
werd een kleurrijke uitwisseling waar zelfs Koningin
Mathilde benieuwd naar was. Ze had een boeiend
gesprek met enkele jongeren die hun ervaringen met
haar deelden.

YOU(TH) 4 GOALS
Heb je onze nieuwe, interactieve website You(th) 4 Goals
al ontdekt? Een handige tool voor leerkrachten om in de
klas te werken rond duurzaamheid! Leerlingen quizzen er
op los en gaan uitdagingen aan binnen het verhaal van de
Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s). Op deze
manier ontdekken ze zelf de mondiale uitdagingen en hoe
ze als individu of groep actief kunnen bijdragen aan een
betere wereld. Ontdek het op www.youth4goals.org.

SCHOOL 2 SCHOOL
Met School 2 School brengen we leerkrachten en
leerlingen uit België en India met elkaar in verbinding.
Samen bouwen ze een duurzame band op. Ook in 2019
werd er opnieuw heel wat uitgewisseld. Zo bezochten
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enkele leerkrachten van Campus Impuls uit Oostakker
voor de eerste keer hun collega’s in het Indische Katpadi.
Leerlingen uit Mariagaard Wetteren en Don Bosco
Haacht beleefden elk een inspirerende uitwisselingsreis
naar hun partnerschool in Chennai en Pondicherry.
Wist je ook dat onze directeur zijn jeugdig talent kon
bovenhalen? Hij trok samen met enkele jongeren van
het Don Bosco Internaat Woluwe naar India om er
het plaatselijke leven te ontdekken. De focus van deze
uitwisseling was kinderrechten en resulteerde in een
mobiele kinderrechtententoonstelling.
MOVE WITH AFRICA
Net als voorgaande jaren organiseerden we
in samenwerking met de krant La Libre het
uitwisselingstraject Move with Africa. We dompelden
een groep leerlingen uit België en Benin onder in het
thema interculturaliteit en we bereidden hen voor op
een gezamenlijke uitwisseling. Enkele leerlingen van
Institut de la Vierge Fidèle uit Schaarbeek grepen hun
kans om zich te profileren als ware wereldburgers. Na
een intensief voorbereidingstraject ontmoetten ze hun
leeftijdsgenoten in Benin.
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SCHOOL 4 RIGHTS
School 4 Rights is een traject waarin verschillende
Franstalige en Nederlandstalige scholen gecoacht worden
rond kinderrechten om uiteindelijk het kinderrechtenlabel
te behalen. Dit jaar werd een nieuwe website aan het
publiek voorgesteld. Leerkrachten kunnen er terecht voor
heel wat inspirerend lesmateriaal. Daarnaast werd ook een
kinderrechtenscanner ontwikkeld, waarmee een analyse
wordt gemaakt van de kinderrechtensituatie op een
school. Op basis van de resultaten kunnen scholen acties
ondernemen om kinderrechten nog beter in te bedden in
de schoolpraktijk.
EDUCATIEF MATERIAAL
Dit jaar maakten een 500-tal leerkrachten gebruik
van ons educatief materiaal. Neem een kijkje op
www.viadonbosco.org/nl/educatie en ontdek onder
andere onze nieuwe workshop ‘Diversiteit en stereotypen’.
We ontwikkelden ook een brochure ‘Fondsenwerving’
waarin we een waaier van tips en tricks aanreiken
om een succesvolle inzamelactie te organiseren voor
het bekostigen van een uitwisselingsreis of andere
initiatieven rond wereldburgerschapseducatie.
AAN HET WOORD: STACEY (18 JAAR) NA HAAR
UITWISSELINGSREIS IN INDIA
“Ik ben eigenlijk in het project gestapt met in mijn
achterhoofd ‘we zien wel wat er gebeurt’. Ik wist niet zo
goed wat er allemaal te gebeuren stond. Maar na de eerste
workshop rond de SDG’s ging er al snel een belletje in mijn
hoofd rinkelen en wist ik dat ik moest blijven verder doen.
Het is nodig om stil te staan bij duurzame ontwikkeling. Alle
workshops die we deden, waren super interessant en telkens
leerden we iets bij”.

De eerste keer dat we onze partnerschool in India gezien
hebben, was tijdens een skypegesprek en het was zo fijn
om te zien hoe blij ze waren. Toen ik te horen kreeg dat ik
geselecteerd was voor de uitwisselingsreis naar India was
ik super gelukkig en nog gemotiveerder om aan dit project
te werken.
De reis was een hele ontdekking. Zoveel zaken waren
anders dan hier, zowel positief als negatief. Het was een
onvergetelijke ervaring! Onze groep heeft nog steeds contact
met Indische leerlingen en leerkrachten. Dit toont aan dat
deze uitwisseling veel meer was dan een ‘reisje naar India’.
De uitwisseling heeft voor mezelf deuren geopend en het
heeft me ook wel een stukje veranderd.

beide scholen verder zullen uitwerken. Zo werken we samen
rond water en mentale gezondheid. We organiseerden een
complimentendag en schreven samen met onze Indische
vrienden een waterlied waarmee we op Wereldwaterdag
aandacht zullen vragen voor het tekort aan water.
Zoals we in India hoorden: “One smile can change the world,
not the whole world, but our world”.
Dankzij VIA Don Bosco konden we dit allemaal beleven.
Jullie hebben elk van ons een stukje veranderd en daar zijn
we ontzettend trots op!”.

We hebben met onze partnerschool vele toffe herinneringen
gemaakt die we nooit zullen vergeten. Voor mij voelt
dit een beetje als mijn tweede familie omdat je zoveel
momenten hebt gedeeld die je met niemand anders zou
delen. We hebben samen projecten opgestart die we in
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IN DE KIJKER

MENSENRECHTEN
We besloten om de ‘mensenrechten’ als algemeen
kader voor onze projecten te gebruiken. Binnen een
mensenrechtenbenadering ligt de nadruk meer op “we
werken samen omdat ze er recht op hebben” in plaats van
“we helpen hen omdat ze het nodig hebben”. Concreet zullen
we onze projecten nog meer ontwikkelen, uitvoeren en
evalueren volgens enkele mensenrechtenprincipes zoals
participatie, gelijkheid, inclusie en transparantie.
Maar we zijn ook graag zelf de verandering die we willen
zien in de wereld. Daarom organiseerden we verschillende
social events om alle medewerkers van VIA Don Bosco
te sensibiliseren en hun steentje te laten bijdragen aan
het realiseren van de mensenrechten in de wereld. Zo
ondernamen we acties om individueel en op het werk de
afvalberg te verminderen, en compenseerden we ook in
2019 de CO2-uitstoot van al onze vluchten. Daarnaast
droegen we bij aan verschillende praktische handleidingen
rond milieu en gendergelijkheid binnen internationale
samenwerking.

DAY AFTER TOMORROW
Een organisatie die klaar wil zijn voor de toekomst, zou
minstens 10% van de tijd moeten besteden aan de
‘day after tomorrow’, de strategie op lange termijn.
Daarom lanceerden we een participatief traject over de
toekomst van ontwikkelingssamenwerking en hoe we als
organisatie relevant kunnen blijven. In verschillende
denksessies dachten we na over onze toegevoegde
waarde in een snel veranderende sector, de rollen die we
moeten vervullen om onze missie zo goed mogelijk te
verwezenlijken, en het diversifiëren van onze inkomsten
om onze werking duurzaam te kunnen verderzetten.
FONDSENWERVING
2019 was een succesvol jaar voor onze fondsenwerving,
met een stijging van de giften met meer dan 10%
ten opzicht van 2018. De activiteiten in het kader van
onze vijftigste verjaardag en de bijhorende zichtbaarheid
in de pers, hebben hier ongetwijfeld toe bijgedragen. We
zijn fier en vereerd door de trouw van onze schenkers.
We denken na over hoe we met onze communicatie
nog dichter bij jullie kunnen staan en hoe we jullie nog
beter kunnen informeren. Ook willen we onze website en
sociale media nog meer inzetten voor communicatie en
fondsenwerving. Eén ding is zeker: wij en onze partners in
het Globale Zuiden kunnen alle mooie verwezenlijkingen
enkel realiseren dankzij jullie vrijgevigheid. Hartelijk dank
daarvoor!
KWALITEITSVOLLE JOURNALISTIEK
Dit jaar werden we lid van Wereldmediahuis, de uitgever
van het mondiaal magazine MO*. We vinden het belangrijk
om het draagvlak voor internationale samenwerking en
duurzame ontwikkeling in België te versterken. Het correct
informeren van een breed publiek is daarvoor cruciaal.
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We ondersteunen met ons lidmaatschap een journalistieke
vereniging die de waan van de dag overstijgt en tijd maakt
voor diepgaande journalistieke analyses en reflecties.
Dergelijke kwaliteitsvolle journalistiek staat vandaag onder
druk en daarom willen we het voortbestaan ervan graag
mee verzekeren.
KWALITEITSZORG
Bij VIA Don Bosco verbeteren we voortdurend de kwaliteit
van ons werk om met onze projecten een maximale
impact voor jongeren te bereiken. In 2019 lieten we
daarom twee externe evaluaties van onze projecten
uitvoeren met leren en verbeteren als doel. Op onze
website (onder het luik ‘Wie zijn Wij’ -> ‘Kwaliteitsbeleid’)
kan je de conclusies en geleerde lessen consulteren.
Daarnaast bereiden we ons volop voor om opnieuw een
hoger EFQM kwaliteitslabel te behalen. Echter, de weg
naar excellentie in ons werk is minstens even belangrijk
dan het label. We zijn een lerende organisatie en leren
doen we samen. Dat we vooruitgang boeken, merken
we duidelijk aan de toegenomen tevredenheid van onze
partners over ons werk, zowel in het Globale Zuiden als
hier in België.

financiële opvolging, streven we naar maximale efficiëntie,
gebruiksvriendelijkheid en transparantie, en minimale
administratieve last. In 2019 testten we in Benin een tool
voor financiële rapportering, gebaseerd op blockchaintechnologie. Ondanks het feit dat we het project door
een gebrek aan financiering hebben moeten stopzetten,
hebben we hieruit veel geleerd. We blijven zoeken naar de
meest geschikte tools voor financiële opvolging om onze
missie nog beter te kunnen vervullen. Wordt vervolgd!
INTEGRITEIT
Ter bekrachtiging van het nieuwe integriteitscharter
in onze sector gaven we ons beleid op dit vlak een
grondige update en bepaalden we daarbij duidelijke
verantwoordelijkheden. Er werden zowel een ambassadeur,
raadgevers en aanspreekpunten integriteit aangeduid. Een
aanzet voor een klachtenprocedure werd opgemaakt voor
zowel schendingen op financieel als op moreel vlak. Wij
communiceerden deze wijzigingen met onze belangrijkste
stakeholders en integreerden de beslissingen in onze
werking. Zo werden onder meer diverse HR procedures
en de statuten van onze ngo gewijzigd. Helaas ontvingen
wij in 2019 ook 2 meldingen van schendingen van
integriteit. Deze werden gemeld aan de Raad van Bestuur
en behandeld door de daartoe bevoegde personen.

FINANCIËLE OPVOLGING
We hechten veel belang aan een nauwkeurige
financiële opvolging van onze acties, niet alleen voor
intern beheer, maar vooral ook naar onze schenkers en
institutionele donoren toe. Met ons verbetertraject voor de
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EEN BEETJE MAGIE
DANKZIJ ONZE VRIJWILLIGERS
Een welgemeende BEDANKT aan alle vrijwilligers om
jullie talent en enthousiasme ten dienste te stellen van
onze organisatie! Jullie ondersteunden ons in de meest
uiteenlopen taken, en mede daardoor konden we dit jaar
zoveel mooie dingen realiseren.

Zin om ook vrijwilliger te worden? Kan je ons helpen
met vertalen, grafisch design, marketing, videobewerking
of administratie? Of heb je misschien nog een ander talent
dat wij kunnen gebruiken? Wij verwelkomen je graag!
Stuur een mailtje naar blanca.guerrero@viadonbosco.org
of bel ons op 02 427 47 20.

Jonas G. ontwierp als vrijwilliger onze nieuwe vrijwilligersfolder:
“Ik kom in mijn dagelijkse leven vaak in contact met jongeren uit minder evidente thuissituaties. Ze hebben het moeilijk
en niet iedereen krijgt gelijke kansen. Dat is mijn drijfveer om mij in te zetten voor VIA Don Bosco. Ik kan een verschil
maken voor jongeren als hen, ik leer veel bij, en het team is heel warm en verwelkomend. Echt een verrijkende ervaring!”

EEN BETERE TOEKOMST VOOR
JONGEREN DANKZIJ UW NALATENSCHAP
M.K. uit Torhout besliste om VIA Don Bosco ook na haar
heengaan te blijven steunen:
“VIA Don Bosco doet al tientallen jaren zoveel voor jongeren uit
de laagste maatschappelijke lagen van de bevolking. Ze hebben
duizenden meisjes en jongens een professionele en humane
vorming gegeven en boden hen op die manier een toekomst
aan. Dat heeft ons, mijn man en ik, altijd bijzonder getroffen.
Dat werk willen wij na onze dood blijven steunen via een legaat.
Wij zijn heel blij om deze hulp te kunnen geven voor de toekomst
van jonge mensen. Dat ze gelukkig mogen worden.”
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In 2019 mochten wij meer dan 620.000 euro aan steun
ontvangen via nalatenschappen. Daarmee konden wij
samen heel wat prachtige projecten realiseren voor
jongeren wereldwijd.
Overweegt u ook om VIA Don Bosco op te nemen
in uw testament? U kan een brochure of vrijblijvend
gesprek met salesiaan Omer Bossuyt aanvragen. U kan
daarvoor terecht bij Sofie Lintermans via mail sofie.
lintermans@viadonbosco.org of telefoon 02 427 47 20.
Uw steun is bijzonder waardevol en uw bijdrage
leeft verder in de levens van de jongeren want u
bouwt mee aan hun toekomst.
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WAT GEBEURT ER
MET UW GIFTEN?
VIA Don Bosco doet beroep op de vrijgevigheid van
overheidsinstanties, stichtingen, bedrijven en vele
individuele schenkers. Het is alleen maar dankzij
uw trouwe steun dat wij samen via onderwijs het
verschil kunnen maken voor heel wat kwetsbare
jongeren wereldwijd. Eén keer per jaar brengen we
via ons magazine Samen op Weg alle schenkers,
medewerkers en vrijwilligers op de hoogte van
wat er gebeurde met de verworven fondsen. We
onderschrijven niet voor niets de Code van de
Vereniging voor Ethiek in de Fondsenwerving.

tewerkstelling in Afrika en Latijns-Amerika. Het overige
deel wordt ingezet voor onze waardevolle projecten rond
wereldburgerschapseducatie in Belgische secundaire
scholen.
De uitgaven voor algemeen beheer, communicatie
en fondsenwerving bedragen samen 15%.
Meer informatie over onze jaarrekening op onze website:
www.viadonbosco.org.
SPECIFIEKE VRAGEN?
Contacteer ons via e-mail op info@viadonbosco.org
of per telefoon op +32 (0)2 427 47 20.

Uitgaven 2019

7 350 022 € - 75%
Internationale Samenwerking Zuid

We houden onze belofte: 79% van alle schenkingen
en subsidies gaat rechtstreeks naar onze
onderwijsprogramma’s, een uitstekende prestatie
die wij elk jaar nauwgezet nastreven. Zoals de
uitgavengrafiek weergeeft, gaat het grootste deel
hiervan naar onze projecten rond beroepsonderwijs en
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4 971 556 € - 51%
Subsidies

368 174 € - 4%
Wereldburgerschap België
570 329 € - 6%
Fondsenwerving & Communicatie
894 735 € - 9%

Net als de voorbije jaren blijven overheidssubsidies
de belangrijkste opbrengstenbron voor VIA Don Bosco.
In 2019 zijn ze goed voor 51% van de totale middelen.
De giften en legaten vertegenwoordigen op hun
beurt 47%, een betekenisvolle bijdrage waarvoor onze
immense dank!

Inkomsten 2019

Algemene beheerskosten

4 067 404 € - 41%
Private giften
621 270 € - 6%
Legaten
166 791 € - 2%
Andere opbrengsten

643 761 € - 7%
Andere bestemde fondsen

TOTAAL: 9 827 021 €

TOTAAL: 9 827 021 €
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VOLG ONS EN MIS NIETS!

COLOFON

• Schrijf je in op onze digitale nieuwsbrief en ontvang 6
keer per jaar onze pareltjes in jouw mailbox! *

Wil je meer weten over onze projecten?
Wil je al ons nieuws heet van de naald?

• Ontvang gratis ons tijdschrift Samen op Weg bij jou
thuis. Je leest 6 keer per jaar artikels over wat we
samen met jullie verwezenlijken, maar ook interviews
met boeiende partners uit het Globale Zuiden of uit
België, en opinies over onderwijs in de wereld. *

Wil je een blik achter de schermen van VIA Don Bosco?
• Volg ons dan op onze sociale media kanalen en
mis niets!

SAMEN
OP WEG 2

LIDMAATSCHAPPEN

CONTACT
VIA Don Bosco vzw
Guldendallaan 90
1150 Brussel
+32 (0)2 427 47 20
info@viadonbosco.org
www.viadonbosco.org
Rekeningnummer: BE84 4358 0341 0159
Ondernemingsnummer: 0413.119.733
RPR Brussel
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*
Inschrijven kan via de homepage van onze website
www.viadonbosco.org of door een mailtje te sturen naar
communicatie@viadonbosco.org.

VIA Don Bosco is een erkende Belgische ngo die
onderwijsinstellingen

en

tewerkstellingsinitiatieven

voor jongeren in Afrika en Latijns-Amerika steunt. Al
50 jaar bieden wij pedagogische en financiële
medewerking aan plaatselijke scholen. Het opbouwen
van sociale & professionele competenties bij kansarme
jongeren vormt de rode draad van onze projecten. Zo
helpen we hen om actieve wereldburgers te worden
en een plaats op de arbeidsmarkt te vinden. Tegelijk
bouwen we bruggen tussen scholen in België en elders
in de wereld. Zo timmert VIA Don Bosco aan de weg
naar een rechtvaardige samenleving die beantwoordt
aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen.
www.viadonbosco.org

