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Beste Plan Ouders, beste donateurs,

11 mei is Moederdag. Dan zetten we 
alle mama’s in de bloemetjes, inclusief 
moeders in het Zuiden – stuk voor 
stuk sterke vrouwen die het beste 
willen voor hun kinderen. Dankzij de 
spaarprogramma’s van Plan krijgen 
ze opnieuw uitzicht op een betere 
toekomst. Lees er alles over in de 
reportage ‘Mama’s met een Plan’, op p.6.

"We zoeken meer Plan 
Ouders. Overtuig je 
vrienden en familie 
om zich aan te sluiten. 
Gewoon doen !" 
Met het Wereldkampioenschap 
voetbal in Brazilië in zicht, lijkt het erop 
dat we weer een tijdje door koning 
Voetbal geregeerd zullen worden. Een 
pure mannenzaak, volgens jou? Niet 
helemaal… Via de voetbalprogramma’s 
van Plan ontdekken steeds meer 
meisjes in het Zuiden deze sport. 
Op p. 12 lees je hoe ze komaf maken 
met oude clichés.

Trouwens, hoe groter het aantal Plan 
Ouders, hoe meer kinderen we kunnen 
laten spelen, voetballen en leren. 

Veel leesplezier,

DIRK VAN MAELE
DIRECTEUR PLAN BELGIË

‘‘ Kushe’’
Plan België
Plan België is lid van de 
internationale Plan-koepel. 
Sinds 1983 werken we 
met en voor de meest 
kwetsbare kinderen en hun 
gemeenschap in het Zuiden. 
We gaan er de strijd aan 
tegen armoede, onrecht en 
ongelijkheid. In 50 van de 
armste landen van Afrika, 
Azië en Latijns-Amerika, 
geven we kinderen de 
kans om hun rechten op te 
eisen en hun leefwereld te 
veranderen.  
Met jou. Dankzij jou.

   VOLG ONS OP 
FACEBOOK

www.facebook.com/planfans

ALLE INFORMATIE OVER 
PLAN BELGIË VIND JE OP 

www.planbelgie.be

MEER INFO

Op Hello online vind je: 

 MEER VERHALEN  

 MEER FOTO’S 

 MEER FILMPJES

www.planbelgie.be/hello
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Hello
Dag

"Mijn naam is Aminata.  
Ik ben 9 jaar en woon in 
Sierra Leone. Dankzij Plan 
leerde ik voetballen. Het liefst 
van al sta ik in de goal. Mijn 
vriendjes en vriendinnetjes 
vinden mij de beste keeper."
In het elftal van Plan hoeven meisjes  
niet onder te doen voor jongens.  
Ontdek hun verhaal op p. 12 en 13.

‘‘ Kushe’’
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NIEUWS

82.000
Het aantal jongeren, jonger dan 24 
jaar, dat wereldwijd deelneemt aan 
één van de spaargroepinitiatieven 
van Plan. Zo leren jongeren in het 
Zuiden omgaan met geld. Lees er 
alles over in het dossier op p. 6.

 AGENDA

KINDERSPEELDAG 

11 MEI
Kom met je kinderen naar Mechelen. 
Bezoek zeker ons speelparadijs en de 
bijhorende Plan-stand.

MUZIEKFESTIVALS 

ZOMER 2014
Plan België geeft opnieuw present 
op de zomerfestivals. Eerste afspraak: 
Sfinks Festival, van 24 tot 27 juli.

URBAN TRAILS

NAJAAR 2014
Zin om al lopend historische steden te 
verkennen? Schrijf je in voor het Plan Run 
Team! Alle info op p. 18.

DAG VAN HET MEISJE 

11 OKTOBER
Tijdens de Internationale Dag van het 
Meisje zet Plan de rechten van meisjes 
in het Zuiden extra in het licht. Prik die 
dag in je agenda!

MEER WETEN OVER ONZE ACTIVITEITEN 
EN EVENEMENTEN?
www.planbelgie.be/events

Groetjes
 uit Laos, 

Fabrice

Plan België 

Ravensteingalerij 3
 B 5 

1000 Brussel

België
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In maart bracht Fabrice, coördinator 
van onze Azië-programma's, een 
bezoek aan de provincie Bokeo 
in Laos. Hij volgde er het Life 
Skills-programma op, dat wordt 
gefinancierd door de Europese 
Unie, en sprak er met meisjes en 
jongens van de betrokken gemeen-
schappen.

Fabrice vertelt: “In Laos ontmoette 
ik Bai, een 18-jarige moeder die 
maar naar school ging tot haar 
13. Ze vertelde dat ze nu, dankzij 
Plan, weet hoe ze haar kind beter 

kan opvoeden. Ze is trots dat ze 
vandaag financieel haar plan kan 
trekken door op het veld te werken 
en een vijftal dieren te kweken. 
Door dit initiatief kunnen jongeren 
in afgelegen gemeenschappen een 
basisopleiding volgen over bijvoor-
beeld seksuele voorlichting en de 
rechten van vrouwen en kinderen.”

MEER INFORMATIE  
OVER PLAN-ACTIES IN LAOS
www.planbelgie.be/country/laos

Kinderrechten 
in jouw klas
Bestel ons lesmateriaal op

www.kinderrechtenschool.be
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DOSSIER

 PLAN IN ACTIE 

Onze Plan-vrijwilligers geven opnieuw plankgas. Dankzij 
hun inzet en ideeën zamelen ze elk jaar duizenden euro's 
in voor Plan-programma's in het Zuiden. Op zoek naar 
inspiratie om zelf zo'n activiteit op poten te zetten? Een 
greep uit de voorbije initiatieven.

‘TREK JE PLAN-QUIZ’ IN MECHELEN 
Vrijdag 21 februari was de spanning te snijden. Die avond 
dongen 28 ploegen mee naar de titel van slimste team tij-
dens de ‘Trek je Plan-Quiz’. Naast de spitse vragen waren er 
ook lekkere hapjes en drankjes, allemaal ten voordele van de 
Plan-programma’s in Cambodja.

KAASAVOND IN BRUGGE 
De jaarlijkse kaasavond, georganiseerd door de Plan-vrijwilli-
gers in Brugge, was opnieuw een voltreffer. Een 80-tal Plan 
Ouders en sympathisanten kwamen proeven van het initiatief. 
De opbrengst gaat naar onze onderwijsprogramma’s in Togo. 

TENNISTOERNOOI IN GERAARDSBERGEN 
Op 2 maart organiseerden 6 sportieve én geëngageerde 
HUB-studenten een tennistoernooi in Geraardsbergen. 24 
ploegen zetten hun beste beentje voor in het dubbelspel, met 
een dubbel doel: een podiumplaats én geld inzamelen voor 
onderwijs voor meisjes in het Zuiden. 

FILM ‘GIRL RISING’ + DEBAT
Drie studentes van de Brusselse IHECS-hogeschool organi-
seerden een geslaagde filmavond. ‘Girl Rising’ vertelt 9 ver-
halen van 9 meisjes, die via onderwijs hun eigen toekomst in 
handen nemen. De film sluit naadloos aan bij de ‘Alle meisjes 
naar school!’-campagne van Plan België. Een mooi initiatief, 
voor en door jongeren.

BRAVO
Aan alle meisjes en jongens die deel-
namen aan ‘Plan Her Future’, een online 
game voor jongeren van 14 tot 18 jaar. 
Het interactieve spel nodigde iedere 
speler uit om in de huid te kruipen van 
drie jonge meisjes uit India, Niger en 
België. Via dit game konden deelne-
mers plannen maken om discriminatie 
en ongelijkheid uit te wissen. De 2 win-
naars vliegen deze zomer naar Senegal, 
waar ze kennismaken met de projecten 
van Plan België. 

To be continued!

NIEUWE 
KINDERRECHTENSCHOLEN
Deze maand ontvangen maar liefst 
vier scholen het felbegeerde label van 
Kinderrechtenschool. Iets voor jouw 
school? Ontdek het traject, samen 
met een heleboel razend interessant 
lesmateriaal, via de gloednieuwe website:

www.kinderrechtenschool.be 

EEN WIT 
BROODJE 
(€0,83)
HET DAGELIJKSE 
BEDRAG WAARMEE 
JE ALS PLAN 
OUDER EEN KIND 
STEUNT

IETS VOOR JOU, PLAN-VRIJWILLIGER WORDEN?

Zin om het werk van Plan België mee in de kijker 
te zetten of zelf een actie uit te denken? 

Contacteer Sofie, via vrijwilligers@planbelgie.be  
of telefonisch via 02 504 60 32.
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In de armste regio's in 
Azië, Afrika en Latijns-
Amerika hebben jonge 
mama's het vaak lastig  
om de eindjes aan 
elkaar te knopen. Voor 
duizenden mama's biedt 
een lokale spaargroep van 
Plan uitkomst. Focus op 
crowdfunding avant 
la lettre.

Via crowdfunding investeren particu-
lieren in een specifiek project, zonder 
tussenkomst van banken. De spaar-
groepen van Plan hanteren hetzelfde 
principe. Een spaargroep is een alter-
natieve vorm van microkrediet die 
werkt met het spaargeld van leden 
van de plaatselijke gemeenschap. En 
met succes. Steeds meer Plan-spaar-
groepen zien het daglicht en geven vele 
families de kans om hun leven weer zelf 
in handen te nemen. 

SAMEN STERKER
De lokale spaargroepen van Plan beogen 
financiële onafhankelijkheid van indi-
viduen en lokale gemeenschappen. In 
eerste instantie brengen we samen 
de precieze noden in kaart. Vervolgens 
starten we een spaargroep op. Het eerste 
jaar worden de deelnemers van zo’n 
groep intensief gecoacht door Plan. Ze 
leren onder meer gebruik te maken van 
het spaarfonds, via initiatieven voor zich-
zelf of voor de hele gemeenschap. 

BEGRIJPENDE ECHTGENOTEN
De meeste leden van onze spaar-
groepen zijn mama’s. Het overgrote 
deel van hun inkomen gaat naar hun 
gezin. De deelnemende mama’s zien 
zich daarin gesteund door hun man. 
Zij begrijpen dat hun vrouwen het 
gezinsinkomen willen verhogen, om 
hun kinderen op die manier een betere 
toekomst te geven. 

Honderden praktijkvoorbeelden leren 
dat de lokale spaargroepen duidelijke, 
duurzame resultaten opleveren. Na 
enkele jaren beschikken de meeste 
spaargroepen over een fonds van 1.000 
à 7.000 euro. Misschien nog belang-
rijker dan het financiële aspect: het zelf-
respect van jonge moeders krijgt een 
enorme boost. Dankzij de vormingen 
van Plan en de toegenomen financiële 
zekerheid voelen vrouwen zich beter 
gewaardeerd, als individu én in de 
gemeenschap. 

 MAMA'S MET EEN PLAN 

Zelfzekere vrouwen sparen 
voor een betere toekomst

DOSSIER
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DOSSIER

Plan wil in de toekomst nog meer spaar-
groepen opstarten in Afrika, Azië en 
Latijns-Amerika. Want een hoger gezins-
budget vertaalt zich onmiddellijk in een 
betere scholing en gezondheid van kin-
deren. Op die manier gaan tienduizenden 
kinderen in het Zuiden een betere toe-
komst tegemoet.

GEMEENSCHAP
De lokale bevolking heeft 
nood aan kwaliteitsvol 
onderwijs, voeding, 
drinkwater en sanitair.

SPAARGROEP
15 tot 25 personen van de 
gemeenschap richten een 
spaargroep op, 82% zijn 
vrouwen. 

Leden van  
de groep sparen. Leden van de 

spaargroep 
lenen om hun 

‘business’ op te 
starten of te 
verbeteren. 

Leden 
van de 

spaargroep 
investeren via 

het spaarfonds 
in programma’s 
voor de 

gemeenschap. 

SPAARFONDS
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VERSPREID OVER  
26 LANDEN, LID ZIJN VAN ÉÉN VAN 
DE LOKALE PLAN-SPAARGROEPEN.

 miljoen

WIST 
JE DAT?
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Dankzij de spaargroep kon Christine 
haar kapsalon verhuizen naar een 
betere buurt. Een hele verademing, 
want nu verdient ze meer en kan haar 
oudste dochter naar de universiteit 
gaan. Ondertussen leidt ze ook vier 
stagiaires op tot kapster.

 

“ Elke dinsdag verzamelen alle leden 
van de spaargroep in de plaatselijke 
gemeentezaal, om één en ander te 
bespreken. We betalen dan onze 
wekelijkse spaarbijdrage voor het geza-
menlijke fonds. Alles gebeurt heel gedis-
ciplineerd: wie te laat arriveert, betaalt 
een (kleine) boete.” 

“ Elk lid van de groep spaart wekelijks 
1.800 Oegandese shilling (ongeveer 50 
eurocent). Een bedrag dat op termijn 
het verschil kan maken, mede dankzij 
de interest die leden voor hun spaar-
centen ontvangen. De medewerkers 
van Plan geven ons ook praktische tips 
voor een betere opvoeding van onze 
kinderen, en hoe we binnen onze spaar-
groep beter kunnen samenwerken.”

Christine, kapster

Ook het klassieke microkrediet is een 
hefboom voor meer financiële slag-
kracht. In het Peruaanse Cusco werkt 
Plan samen met Arariwa, een organi-
satie die microkredieten aanbiedt.

Via dit initiatief leren gezinnen hoe 
ze een eigen zaak kunnen uitbouwen 
met behulp van een microkrediet. Op 
die manier groeit het gezinsinkomen, 
samen met het zelfvertrouwen van de 
deelnemende leden. 

Catalina vertelt: "Vóór Plan het spaar-
programma in ons dorp startte, had ik 
weinig of geen zelfvertrouwen. Toen 
ik zwanger werd, mocht ik niet langer 
school lopen waardoor ik als alleen-
staande moeder het gevoel had dat mijn 
zoon mijn leven ruïneerde. Dankzij Plan 
heb ik mijn melkveehouderij kunnen 
opstarten en sta ik financieel op eigen 
benen. Nu zie ik mijn zoon als een 
geschenk en voel ik me een stuk beter 
in mijn vel.” 

“ Ik hoop dat mijn 
stagiaires na verloop 
van tijd ook op eigen 
benen kunnen staan.”

“ Ik heb nu meer zelfvertrouwen  
dan vóór Plan me begeleidde.”

Christine,  
moeder uit Oeganda

Catalina,  
jonge mama in Peru 

Catalina, melkveehoudster
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DOSSIER

WAT IS HET BELANGRIJKSTE VERSCHIL 
TUSSEN KLASSIEKE MICROKREDIETEN 
EN LOKALE SPAARGROEPEN?

”Ontwikkeling via microkredieten is 
een beproefde methode, sinds enkele 
decennia. Maar de meeste armen 
wonen in afgelegen gebieden, waar 
microkredieten niet beschikbaar zijn. 
Microkredieten zijn een perfecte oplos-
sing voor mensen die al een kleine zaak 
hebben en extra investeringen willen 
doen. De armste gezinnen kunnen 
zo’n risico niet nemen. Want lenen is 
schulden maken. Deze mensen willen 
kleine sommen sparen, eerder dan 
geld lenen. Daarom bieden kleinschalige 
spaargroepen een interessant alternatief.”

HOE GAAN DE SPAARGROEPEN PRECIES 
TE WERK?

”Een groep mensen binnen de gemeen-
schap - doorgaans zo’n 15 à 25 vrouwen - 
zet op regelmatige basis een deel van hun 
inkomen opzij in een gezamenlijk spaar-
fonds. Uit dat fonds kan elk lid van de 
spaargroep kleine bedragen lenen. Daar-
naast kan de gemeenschap beslissen om 
geld te lenen voor initiatieven die de hele 
gemeenschap ten goede komen, bijvoor-

beeld om de bouw van waterputten of 
sanitair te financieren.”

WAAROM BESTAAN DE SPAARGROEPEN 
VOORAL UIT VROUWEN?

”Het klopt dat 82% van de spaar-
groepleden leden vrouwen zijn. De prak-
tijk leert ons dat vrouwen meer geduld 
en verantwoordelijkheid aan de dag 
leggen om kleine sommen geld te sparen. 
Bovendien investeren vrouwen het extra 
inkomen grotendeels in het huishouden, 
onderwijs en betere maaltijden voor hun 
kinderen.” 

 EXPERT AAN HET WOORD 

Vrouwen beheren  
hun geld beter

DOSSIER

John Schiller is adviseur 
voor spaarinitiatieven bij 
de internationale  
Plan-koepel. Wij spraken 
hem over microkredieten, 
spaargroepen en... 
ondernemende vrouwen.

Christine,  
moeder uit Oeganda

9

VROUWEN BRENGEN VERANDERING

 Plan wil met haar programma’s 
meisjes en jonge vrouwen de 
kans geven om verandering te 
brengen.

WIL JE MEER WETEN OVER GELIJKHEID 
TUSSEN MANNEN EN VROUWEN?
GA SNEL NAAR

www.planbelgie.be/campagne-alle-
meisjes-naar-school
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het Plan
Een mooie Moederdag 
voor mama’s in het Zuiden

WAAR
overal in België

WAT
mond-tot-mondreclame

IMPACT
meer Plan Ouders door jouw enthousiasme

Hoe? Ontdek het op 
www.planbelgie.be/en-jij

Vertel het verder
11 mei is het Moederdag. Hét moment 
om alle mama’s in de bloemetjes te 
zetten. Dat verdienen ze, bij ons én 
in het Zuiden. De allergrootste wens 
van elke moeder is een goede toe-
komst voor haar kind. Dankzij een Plan 
Ouderschap help je moeders in het 
Zuiden om die wens te vervullen. 

EEN MILJOEN PLAN OUDERS

Ben je tevreden over je Plan Ouder-
schap? Terecht! Want dankzij jou werkt 
Plan concrete programma's uit die de 
toekomst van de armste gemeen-
schappen verbeteren. Dat kan Plan 
enkel dankzij de wereldwijde steun van 
meer dan een miljoen Plan Ouders. 

JIJ, DE PERFECTE PLAN-AMBASSADEUR

Als Plan Ouder weet je als geen ander 
hoe goed Plan werkt, hier en in het 
Zuiden. Jij bent onze beste ambassa-
deur. En Plan heeft haar ambassadeurs 
nodig: hoe meer nieuwe Plan Ouders 
aansluiten, hoe meer we in het Zuiden 
verwezenlijken. Dat is waar Plan voor gaat!

KLEINE ACTIE, GROOT EFFECT
Overtuig samen met Plan een pak 
nieuwe Plan Ouders. Jouw kleine acties 
maken voor Plan een enorm verschil. 

Enkele tips: 
•  Vertel je omgeving waarom je Plan 

Ouder bent en welke impact dit heeft 
op de toekomst van vele duizenden kin-
deren, voor slechts 0,83 euro per dag.

•  Heb je deze Hello uitgelezen? Geef 
het magazine door aan vrienden of 
familie.

•  Word fan van Plan België op Face-
book. Reageer, like en deel de Plan-be-
richten die je boeien.

•  Abonneer je op de gratis e-nieuwsbrief 
van Plan België en stuur hem door 
naar geïnteresseerde kennissen. Lees 
er alles over op de volgende pagina.

PLAN OUDER WORDEN? 
SURF NAAR

www.planbelgie.be/plan-ouders

11 mei MOEDERDAG
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DOSSIER

3 goede redenen om je in 
te schrijven op onze online 
nieuwsbrief!

NEWSLETTER PLAN BELGIË

  BETER VOOR HET MILIEU 
Voor het versturen van een elektronische nieuwsbrief is geen papier of 
drukinkt nodig. 

  GOEDKOPER
  Een nieuwsbrief maken is goedkoper dan het drukken en versturen van 

een papieren magazine. Geld dat we goed kunnen gebruiken om kinderen 
en hun gemeenschap in het Zuiden te steunen.

  MAANDELIJKSE UPDATES
  De volgende Hello landt eind 2014 in je brievenbus. Maar intussen zitten 

we natuurlijk niet stil. Via de Plan-nieuwsbrief houden we je maandelijks 
op de hoogte van onze evenementen, acties en programma’s in het 
Zuiden. Snel, gratis én makkelijk.

SCHRIJF JE IN
Inschrijven kan in een handomdraai via info@planbelgie.be  
Als je een Plan-ouderschap-nummer hebt, gelieve dit ook te vermelden

Redenen genoeg:
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Bij Plan zitten we 
niet stil. En elke 
dag brengt wat 
nieuws. Via onze 
elektronische 
nieuwsbrief ben 
je sneller op de 
hoogte.
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MEISJES VS 
DISCRIMINATIE: 1-0

Voetballende meisjes 
vieren hun overwinning. 

Tegelijk rekenen ze af 
met een heleboel clichés, 

voor het oog van een 
goedkeurend publiek.

EEN VOOR ALLEN

Een wereldbeker voor straatkinderen. Daarin staat 
diversiteit centraal: elk team telt minstens één meisje.

Ook meisjes 
kunnen scoren
Voetbal, een sport voor 
jongens? Toch niet.  
Plan promoot voetbal voor 
meisjes, overal ter wereld.  
Al voetballend trainen 
ze hun sociale en verbale 
vaardigheden, op én naast 
het veld.

INDONESIË

BANGLADESH

FILIPIJNEN
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FOTOALBUM

GEEN GOAL ZONDER GOEDE VOORZET

Sport is belangrijk voor kinderen, in elke leeftijdscategorie, 
ook voor meisjes. Teamgeest en samenwerking helpen bij 
de ontwikkeling van sociale vaardigheden.

GIRLS CAN!

Al voetballend doen meisjes meer 
zelfvertrouwen op. Mits de gepaste 
ondersteuning kunnen meisjes daardoor 
bergen verzetten. Een houding die ook van pas 
komt op school en tijdens hun latere carrière.

SPORT ALS MOTOR  
VAN ONTWIKKELING
In team sporten helpt jongeren hun 
plaats te vinden in een groep en voor 
zichzelf op te komen. Zo werken ze 
niet alleen aan hun fysieke conditie, 
maar ontwikkelen ze ook belangrijke 
vaardigheden. Dankzij Plan hoeven 
meisjes zich niet tevreden te stellen 
met een rol als bankzitter. Gemengde 
teams zijn de regel. Maar ook naast 
het veld zijn de meisjes actief. Dank-
zij Plan kunnen ze dan anderen infor-
meren over het belang van gelijke 
rechten en een goede opleiding.

WK VOETBAL: KINDEREN 
BESCHERMEN TEGEN 
SEKSTOERISME
Samen met onze Rode Duivels tellen 
we af naar het WK voetbal in Brazilië. 
Het land beleeft een heuse econo-
mische boom, maar tegelijk blijven 
armoede en sociale ongelijkheid er al-
omtegenwoordig. Helaas houdt een 
internationaal mega-evenement als 
het WK ook risico’s in voor kinderen. 
Sinds enkele maanden werkt Plan 
aan een netwerk om kinderen extra 
te beschermen tegen misbruik en 
sekstoerisme. 
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ECUADORBRAZILIË

ONTDEK HET FOTOALBUM  
WK VOETBAL IN BRAZILIË

Ook in Brazilië kunnen meisjes scoren  
via www.planbelgie.be/hello

MALI



LADIES FIRST
Plan geeft het woord aan jonge vrouwen 
en meisjes. Of het nu gaat over discri-
minatie, seksueel geweld of kindhuwe-
lijken: Plan werkt met échte meisjes-
kampioenen die andere meisjes inspi-
reren en overtuigen. Meisjes en jonge 
vrouwen vertellen over de problemen 
die ze ondervinden in hun gemeenschap 
en hoe ze die overwinnen. Ontdek hun 
verhalen op onze website. 

SUCCESVOL ECO TEAM
Het ‘Eco Team’ is een groepje 
milieubewuste jongeren uit Paraguay. 
Met het initiatief willen ze afgedankte 
materialen een nieuw leven geven.  
Ze bedachten ‘The 3Rs’ (Reduce, Reuse 
& Recycle), een programma waarmee ze 
leeftijdsgenoten overtuigen om afval te 
recycleren en te sorteren.

MOBIELE KLINIEKEN
In Kameroen sterven elk jaar 116 kin-
deren (op 1.000 geboortes) jonger dan 
5 jaar. De helft ervan omdat ze in afge-
legen regio’s wonen, ver weg van dok-
ters of hospitalen. Plan Kameroen inves-
teert daarom in een programma met 
mobiele ziekenhuizen, die van dorp tot 
dorp reizen. 

GUINEA-BISSAU

EL-SALVADOR

SENEGAL
GUATEMALA

HAITI

GUINEA

SIERRA LEONE

COLOMBIA

ECUADOR

LIBERIA

NICARAGUA

HONDURAS

DOMINICAN REPUBLIC

PERU

BOLIVIA

PARAGUAY

BRASIL

ZIMBABWE

ZAMBIA

BURKINA FASO

GHANA

TOGO

BENIN

CAMEROON

MALI

NIGER

PLANISFEER 
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PARAGUAY  KAMEROEN
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Ontdek de volledige verhalen

MEER INFO

Op Hello online vind je: 

 MEER VERHALEN  

 MEER FOTO’S 

 MEER FILMPJES

www.planbelgie.be/hello

   Wereldwijde campagne 

voor meisjesrec
hten
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Onderwijs, bescherming  
en een goede gezondheid.  
Drie absolute prioriteiten 

van Plan om kinderen  
in het Zuiden alle kansen  

op een betere toekomst  
te geven.

Plan in
de wereld

LEERLINGEN IN ACTIE
Vandaag behoren de scholen van 
Luweero tot de beste in Oeganda. Het 
percentage vroegtijdige schoolverlaters 
daalde de afgelopen 2 jaar van 23% 
naar 4%. De leerlingen zijn de drijvende 
kracht achter deze positieve evolutie. 
Jongeren in actie... daar doet Plan het voor.

SMS S.O.S.
Snel reageren is essentieel tijdens nood-
situaties. “Toen ik hoorde dat tyfoon 
Haiyan naderde, waarschuwde ik onmid-
dellijk al mijn vrienden per sms”, vertelt 
de 18-jarige SanJoe. Plan ondersteunt 
het sms-initiatief van de jongeren, onder 
meer via het aanleveren van accurate info 
over stormweer.

KINDEREN MET EEN MENING
In Oost -Timor ondersteunt Plan een kin-
derclub om kinderen bewust te maken 
van hun rechten. De club bestaat uit 25 
jongens en meisjes met een verschil-
lende achtergrond: religie, leeftijd,… 
De club geeft deze kinderen de kans om 
hun zegje te doen over zaken die ze zelf 
belangrijk vinden. 

TANZANIA

RWANDA

MALAWI

KENIA

UGANDA

MYANMAR

VIETNAM

LAOS

CAMBODIA
SOUTH SUDAN

PAKISTAN

SRI LANKA

PHILIPPINES

INDONESIA

EAST TIMOR

INDIA

CHINANEPAL

BANGLADESH

THAILAND

MOZAMBIQUE

EGYPT

SUDAN

ETHIOPIA

■   Programmalanden
■   Landen waar we fondsen werven

OEGANDA

PLANISFEER

 69 LANDEN 
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www.planbelgie.be/hello

FILIPIJNEN
OOST-TIMOR
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BEERSEL
12.282 km

SRI LANKA

Anne-Francoise op bezoek bij 
haar Plan Kind in Sri Lanka 
Samen met haar twee kinderen vloog Anne-Francoise in juli 2013 naar Sri Lanka, om 
er haar Plan Kind te bezoeken. Anne-Francoise vertelt enthousiast over de ontmoeting 
met Nimesha, haar vijfjarige Plan Kind. 

 PLAN OUDERS 

REISVERSLAG

“Na twee uur rijden, samen met twee 
medewerkers van Plan, arriveren we 
in een dorpje met een twaalftal hui-
zen. De mensen ontvangen ons met 
open armen. Ikzelf en mijn dochters 
Joséphine en Antoinette voelen ons 
heel welkom. Nimesha overhandigt 
ons een halsketting van bloemen. Haar 
familie serveert koekjes en kokosmelk. 
Ongelooflijk mooi, die gastvrijheid!” 

WARM ONTHAAL

PLAN IN SRI LANKA
Anne-Françoise en haar twee dochters bezochten Nimesha in het district Anuradhapura, 
in het noorden van het land. Nimesha is 1 van de 465 Sri Lankese Plan Kinderen die gesteund 
worden door Belgische Plan Ouders. Enkele concrete resultaten op een rijtje: 

 •  Kleuterklassen gebruiken nu moderne lesmethodes, inclusief aantrekkelijk 
beeld- en lesmateriaal.

 •  Adolescenten krijgen een opleiding om gevoelige onderwerpen bespreekbaar te maken, thuis, op school en in de vriendenkring. 
Verder leren ze ook leeftijdsgenoten informeren over het beschermen van kinderen tegen geweld.

 •  4.395 gezinnen doen beroep op een Plan-programma om hun economische situatie te verbeteren, via micro-kredieten en 
workshops. Op die manier krijgen gezinnen meer financiële armslag om te investeren in huishouden, opvoeding en onderwijs van kinderen.

NIMESHA
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MEER GETUIGENISSEN & REISVERSLAGEN 
VAN PLAN OUDERS 

www.planbelgie.be/plan-ouders

“Mijn hart slaat even een tel over 
wanneer Nimesha een gedichtje 
opdraagt. Vervolgens zingt ze een 
liedje dat ze speciaal voor ons had 
voorbereid. Een overgetelijk moment! 
Het filmpje bekijken we thuis nog 
regelmatig. Een uniek souvenir voor 
mezelf en mijn dochters. Op de 
terugweg in het vliegtuig vertelden 
mijn kinderen dat ze het fijn vonden 
om hun Plan Kind ‘in het echt’ te 
ontmoeten. Ze popelen om haar weer 
te schrijven.”

"Mijn dochters waren vooral getroffen 
door het felle contrast tussen het leven 
bij ons en in Sri Lanka. Nimesha woont 
met haar hele gezin in een piepklein 
huisje van één kamer, een vuur in 
openlucht doet dienst als fornuis. 
Speelgoed is bijzonder schaars. Het 
bezoek leerde ons heel wat bij over 
het leven van Nimesha. De band 
met ons Plan Kind en haar familie is 
nu veel sterker. We zijn er absoluut 
van overtuigd dat Plan een belangrijk 
verschil maakt in deze regio.” 

“De ouders van Nimesha zijn echt 
leuke mensen, al hebben ze het 
niet altijd makkelijk. Drie maanden 
terug had haar vader een ongeluk op 
het veld. Sindsdien moet hij zoveel 
mogelijk rusten. Dat betekent minder 
inkomsten voor het gezin.”

“De ouders van Nimesha willen het 
beste voor hun kleine meid. Dankzij 
de steun van Plan heeft Nimesha 
een goed opgeleide leerkracht die 
haar leert lezen en schrijven. Ze is 
erg trots op wat ze al kan. En dat 
laat ze graag zien. Later wil ze gaan 
studeren, de wereld ontdekken en 
ons een bezoekje brengen in België.” 

UNIEK SOUVENIR

STERKERE BAND

HEERLIJKE MENSEN

MEER KANSEN

“ Nimesha is een uitzonderlijk meisje. 
Wij zijn heel blij om haar en haar 
gemeenschap te kunnen steunen.”

Cultuur Emotie
Lokale taalFamilieLachen"

"
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 SOLIDAIR SPORTEN 

Urban Trail: sportieve 
uitdaging in de binnenstad

WAAROM KIEST GOLAZO VOOR EEN 
PARTNERSCHAP MET PLAN BELGIË? 

Greg Broekmans: “We appreciëren 
vooral de vlotte samenwerking met Plan 
België. Die gaat verder dan het louter 
financiële aspect. Zo hadden we bijvoor-
beeld tijdens de Urban Trail in Brugge 
een ‘Raise your hand for girls’-oproep, 
net voor het startsignaal van de wed-
strijd. Een schitterende actie.”

HOE KOMT HET DAT STEEDS MEER 
BEDRIJVEN DEELNEMEN AAN 
LOOPWEDSTRIJDEN? 

Greg Broekmans: “Een loopwedstrijd 
zoals de Urban Trail bevat de ideale 

LOOP PLAN IN DE KIJKER!
Het Plan Run Team warmt 
zich alvast op voor volgende 
evenementen:

• Dodentocht: 8 augustus
• Urban Trail Bergen: 12 oktober
• Urban Trail Brugge: 19 oktober
• Urban Trail Namen: 2 november
• Urban Trail Mechelen: 6 december

SCHRIJF JE IN VOOR  
HET PLAN RUN TEAM
stuur een mailtje naar Sofie, 
vrijwilligers@planbelgie.be  
of telefonisch via 02 504 60 32

MEER INFO VIND JE OP
www.planbelgie.be/news 

" Met de Urban Trail willen 
we loopwedstrijden 

helemaal heruitvinden. 
Het resultaat: een uniek 

loopparcours en een 
onvergetelijke ervaring!" 

Greg Broekmans, Golazo sports

Het is eens wat anders: een loopwedstrijd in het 
hartje van schitterende, historische steden. 
Hello sprak met Greg Broekmans van Golazo sports, 
medeorganisator van de Urban Trails.

mix: goed voor de gezondheid én voor 
de sfeer op de werkvloer. Wanneer je 
als bedrijf ook nog eens een goed doel 
steunt, is het plaatje compleet. De 
opbrengst van de CittA Antwerp Urban 
Trail ging naar een onderwijsprogramma 
voor meisjes in Laos.”

VERSCHIJN JE DIT NAJAAR ZELF MEE 
AAN DE START VAN EEN URBAN TRAIL?

Greg Broekmans: “Ik heb mijn handen vol 
met de organisatie, vrees ik. Maar je weet 
maar nooit… ik reserveer alvast mijn 
plekje in het Plan Run Team! Zij zamelden 
ten slotte toch al bijna 15.000 euro in voor 
onderwijsprogramma’s van Plan.”

JIJ + PLAN 
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Voor en door kinderen.

Wordt vervolgd in 
september en december!
In september valt er een korte 
nieuwsbrief in je brievenbus. Het 
volgende volledige Hello-nummer in 
december zoomt in op de ‘Alle meisjes 
naar school!’campagne. 

Alle Plan-nieuws, heet van de naald? 
Schrijf je in op onze gratis nieuwsbrief,  
via ww.planbelgie.be/newsletter

Beste Plan,
Mijn Plan Kind Yasmin verjaart in juli. Ik zou 

haar heel graag een geschenkje sturen. Kan je 

mij zeggen welk soort cadeau geschikt zou zijn, 

en hoe ik het kan opsturen?
Alvast bedankt,Gaston, Plan Ouder 

‘ ONZE GEBOORTELIJST LIGT  
BIJ PLAN BELGIË’

Als Plan Ouder en donateurs helpen jullie een heleboel kinderen in 
het Zuiden. En er zijn nog andere manieren om bij te dragen aan 
de Plan-programma’s. Onlangs kreeg Plan een mailtje van Valérie 
Verbruggen.

“Enkele maanden terug werd onze kleine Antonin geboren. Eigen-
lijk hadden we alle babyspullen al, want Antonin heeft twee zussen. 
Maar toch, er zijn nog altijd kinderen die geboren worden in moei-
lijke omstandigheden. Wij hadden dus geen pamperrekening of een 
dure geboortelijst. Op het geboortekaartje van Antonin nodigden 
we vrienden en familie uit om het werk van Plan België te steunen. 
Iedereen reageerde superpositief!"

JOUW FEEST EEN PLAN FEEST? 
MEER INFO VIA www.planbelgie.be/plan-feest

Beste Gaston,

Proficiat met de verjaardag van je Plan Kind! Jammer genoeg 
is het niet langer mogelijk om geschenkjes te sturen. We willen 
vermijden dat sommige kinderen pakjes krijgen, en andere niet, 
want dat wekt soms jaloezie op. Je kan Yasmin natuurlijk altijd 
een leuk kaartje sturen. Families stellen dat bijzonder op prijs!

Groeten van Plan België
MEER INFO www.planbelgie.be/hello

JIJ + PLAN 
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   JOUW MENING TELT!
Dit is een magazine voor en 
door onze Plan Ouders en 
donateurs. Jouw opmerkingen 
of ideeën zijn welkom op 
hello@planbelgie.be



Moederdag? Geef je mama 
een Plan cadeau!
Wil je dit jaar écht origineel uit de hoek komen, geef dan aan mama een geschenk waar-
mee je niet alleen haar blij maakt, maar waarmee je ook kinderen in het Zuiden recht-
streeks steunt. Je kiest een cadeau als ‘één jaar onderwijs voor drie kinderen’ of ‘een jaar 
lang ontbijt voor een kleuter’ en je ontvangt een kleurrijke cadeaukaart via mail.

SURF NAAR  www.plancadeau.be 

     Uitgelezen? 
Geef je Hello dan door aan vrienden of familie!

Verantwoord 

Handig online
Origineel


