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2020:
EEN OMMEKEER?
Wanneer men mij eind 2020 vroeg om in drie
woorden te omschrijven hoe ik het afgelopen
jaar heb ervaren binnen de salesiaanse wereld,
dacht ik meteen aan ‘hoop’, ‘solidariteit’ en
‘vertrouwen’. Ze vatten goed samen hoe onze
inspiratiebron Don Bosco dit jaar van pandemie,
lijden en beperkingen zou beleefd hebben, positief kijkend
naar de toekomst.
Het staat vast dat we – eens de pandemie onder controle
is – niet meer zullen terugkeren naar het oude. We zullen
geleerd hebben om anders te leven. We moeten deze crisis
zien als een unieke kans om een meer rechtvaardige
en duurzame “nieuwe wereld” te bouwen.

Het is dankzij jullie, onze trouwe schenkers, dat we verder
kunnen gaan dan we alleen zouden kunnen. Daar willen we
jullie oprecht voor bedanken, in naam van alle jongeren
die wij hoop en waardigheid kunnen schenken.
Mijn dank gaat ook uit naar alle medewerkers van VIA
Don Bosco. Ondanks de lockdowns, het soms moeilijke
telewerk, het gebrek aan bezoeken aan onze projecten,
en het gebrek aan sociaal contact, hebben ook zij blijk
gegeven van solidariteit en hoop.
Laten we vertrouwen houden in jongeren en in mekaar
want “tussen het meer en het minder, is er het betere”. Dit
zal u op de komende bladzijden kunnen lezen. Het is voor
dit “beter” dat ik u uitnodig om verder samen te werken,
met ons allen!
Met vriendelijke groet,

Het netwerk van Don Bosco-organisaties, waarvan onze
ngo deel uitmaakt, is erin geslaagd om een wereldwijde
solidariteitsactie op te zetten. Met de actie ‘Don Bosco
Solidarity Covid-19 Relief’ werden talrijke jongeren
en hun gezinnen geholpen. Op die manier konden we
bijdragen aan de verwezenlijking van het Afrikaans
spreekwoord: “Alleen gaan we sneller, maar samen
komen we verder”.

Peter ANNEGARN
Voorzitter van de Raad van Bestuur van VIA Don Bosco

Over solidariteit gesproken: Als christen kan ik het alleen
maar eens zijn met wat een Franse bisschop onlangs zei:
“De solidariteit van allen, in al haar vormen, is reeds een
verrijzenis”. VIA Don Bosco is erin geslaagd deze solidariteit
te tonen, net als Giovanni Bosco, toen in 1854 cholera
uitbrak in Turijn (Italië). Hij hielp toen de epidemie in te
dammen door zich te bekommeren om jonge mensen die
door cholera in moeilijkheden verkeerden. Het doet mij
denken aan wat Robert Badinter, gekend om zijn strijd
tegen de doodstraf in Frankrijk, ooit zei: “Ik geloof alleen
in het geven van een voorbeeld”.
VIA Don Bosco // Jaarverslag 2020
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ONZE IMPACT
IN ÉÉN OOGOPSLAG

Onderwijsprojecten
in 12 landen

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

Meer dan
900 leerkrachten
versterkt in
hun capaciteiten

Meer dan 21.000
jongeren opgeleid tot
‘actors of change’

7.684.301 euro
geïnvesteerd in onze
onderwijsprojecten
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WIST-JE-DAT?

WIST JE DAT onze partnerscholen
in Afrika, Latijns-Amerika en België er
alles aan deden om, ondanks lockdows
en schoolsluitingen door corona, via
digitale tools in contact te blijven
met hun leerlingen om iedereen aan
boord te houden?

WIST JE DAT we in het kader van onze campagne
een ontmoeting hadden met minister van
Ontwikkelingssamenwerking Meryame Kitir, die
ons beloofde de nodige inspanningen te doen om
het recht op onderwijs voor meisjes te vrijwaren?

WIST JE DAT we dit jaar
reeds de eerste voorbereidingen
troffen, samen met onze
partnerorganisaties in Afrika
en Latijns-Amerika, voor het
formuleren van een nieuw
onderwijsprogramma voor
de periode 2022-2026?

WIST JE DAT wij een grote communicatiecampagne
lanceerden om het recht op kwaliteitsvol onderwijs voor meisjes
in de kijker te zetten? Dat recht staat immers onder druk door
de economische gevolgen van de coronapandemie.

WIST JE DAT Peru één van de zwaarst
getroffen landen ter wereld is, wat betreft
besmettings- en sterftecijfers door corona?
De scholen zijn er gesloten sinds maart 2020
en zullen wellicht pas in september 2021
de deuren weer kunnen openen.

WIST JE DAT VIA Don Bosco reeds enkele jaren
voorzitter is van Don Bosco Network, een wereldwijd
netwerk van salesiaanse ngo’s die door samenwerking
hun impact proberen te vergroten?

VIA Don Bosco // Jaarverslag 2020
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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.
Dat is waar VIA Don Bosco als erkende Belgische
ngo elke dag voor gaat!

Wereldwijd heeft VIA Don Bosco partnerschappen
met verschillende scholen voor technischen beroepsonderwijs. We ondersteunen deze
scholen bij het bieden van kwaliteitsvol onderwijs.
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 begeleiden
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.
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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 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.

ONZE BOUWSTENEN
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!
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 in 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.

VIA Don Bosco // Jaarverslag 2020
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COVID-19 EN
ONZE SCHOLEN
We kunnen er niet omheen. Ook in dit jaarverslag
speelt corona een prominente, maar weinig
glansrijke rol. De wereldwijde coronapandemie
heeft een zware impact gehad op de werking
van onze partnerscholen en het welzijn van onze
jongeren en hun families. Is het niet door de
hoge besmettings- en sterftecijfers, dan wel door
de impact van preventieve maatregelen en de
economische gevolgen. Toch bleven onze scholen
niet bij de pakken zitten, en bleven ze doen waar ze
zo goed in zijn: jongeren kansen geven en vechten
voor het recht op onderwijs, zeker in tijden waar
dat recht extra onder druk staat, ook hier bij ons.

leerlingen, personeel en ouders om de stijging van
geweld tegen vrouwen en vroegtijdige zwangerschappen
tegen te gaan.
Peru is één van de hardst getroffen landen ter wereld,
met erg hoge besmettingscijfers. Bijna driekwart
van de actieve bevolking werkt er in de informele
economie waar enorm veel jobs verloren gingen. De
scholen zullen er nog tot september 2021 gesloten
blijven. Omdat afstandsonderwijs voor praktijkvakken
nagenoeg onmogelijk is, kon geen enkele leerling
afgelopen schooljaar afstuderen. Toch bleven ook hier
de scholen niet bij de pakken zitten, zoals ook Alicia
Arellano, praktijkleerkracht keukentechnieken, bevestigt:
“De situatie heeft mij verplicht om uit mijn comfortzone te
treden en te experimenteren met nieuwe onderwijsvormen.
En dat werkt!”

LATIJNS-AMERIKA
Onze partnerlanden in Latijns-Amerika werden het
hardst getroffen door het coronavirus. Scholen bleven er
bijna een jaar of langer gesloten en heel wat leerlingen
hebben hun opleiding vroegtijdig stopgezet. Om zoveel
mogelijk leerlingen toch aan boord te houden, deden onze
scholen heel wat inspanningen om digitaal les te geven
en met leerlingen in contact te blijven via apps als Zoom
en Whatapp. Daarnaast kregen leerlingen psychosociale
begeleiding en financiële steun om bijvoorbeeld toegang
te krijgen tot internet. Ook sensibiliseerden de scholen

VIA Don Bosco // Jaarverslag 2020
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AFRIKA
In onze partnerlanden in Afrika zien we een gemengd
beeld. De besmettingscijfers bleven er meestal onder
controle, maar de impact van de pandemie was er
toch aanzienlijk. In een aantal landen zoals DR Congo,
Madagaskar en Tanzania moesten de scholen de
deuren een 3 tot 6-tal maanden sluiten. Dat had niet
enkel een impact op het onderwijs, maar ook op de
inkomsten van de scholen, omdat heel wat activiteiten
om inkomsten te genereren tijdelijk niet konden doorgaan

onderhouden. Die konden dan ook in de meeste gevallen
hun diploma behalen, soms met enkele maanden
vertraging. Helaas konden sommige leerlingen op die
manier echter niet bereikt worden door onder meer
gebrekkige toegang tot internet. Daardoor is het aantal
drop-outs onvermijdelijk gestegen.
In landen als Benin en Kameroen bleef de impact van
de coronapandemie op de werking van de scholen relatief
beperkt. Ondanks korte periodes van schoolsluiting
en afstandsonderwijs kon het schooljaar min of meer
normaal verlopen en konden leerlingen hun opleiding
afwerken zoals voorzien. De economische impact
daarentegen is wel enorm en laat zich vooral voelen in
de meest kwetsbare bevolkingsgroepen waartoe ook
onze leerlingen behoren. Het vinden van waardig werk
na de opleiding was dan ook niet evident voor velen en
het afsluiten van nieuwe partnerschappen met bedrijven
door het tewerkstellingsbureau verliep ook moeizaam
door de voorzichtige houding van bedrijven.
CRISIS BOVEN CRISIS

of meer leerlingen financiële steun nodig hadden. Toch
toonden ook deze scholen hun weerbaarheid en deden
ze er alles aan om via afstandsonderwijs en digitale
tools zo veel mogelijk (vooral theoretische) lessen te
laten doorgaan en het contact met de leerlingen te
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In sommige landen, zoals Mali en Haïti, kwam de
coronacrisis bovenop andere politieke en economische
crisissen die het land reeds teisterden en die reeds
vóór de coronacrisis stakingen en schoolsluitingen
veroorzaakten. De uitdagingen voor onze scholen
waren enorm, maar ze deden er alles aan om via
afstandsonderwijs de meubelen te redden, met
wisselend succes, vooral voor de meest kwetsbare
leerlingen die soms genoodzaakt waren om de
schoolbanken vroegtijdig te verlaten.

Ook in Tanzania werd een project gesteund met 20.000
euro uit het noodfonds: het ‘COVID-19 Emergency
Response’ project. Daarmee werden leerlingen uit de
beroepsscholen en hun families financieel ondersteund
en werden de scholen geholpen om de noodzakelijke
investeringen te doen voor de productie van mondmaskers
en ontsmettingsmiddel door leerlingen.
VEERKRACHT
In heel wat partnerlanden werden acties opgezet om
de leerlingen en mensen uit de omgeving van de scholen
te sensibiliseren rond het virus en de preventieve
maatregelen om de verspreiding van het virus tegen te
gaan. Ook begonnen sommige scholen, al dan niet in de
opleiding kleermakerij, met de productie van gratis
mondmaskers voor de bevolking en in het geval van
Haïti zelfs voor de politie en andere overheidsinstanties.
NOODFONDS

Ondanks de vele hindernissen, toonden onze scholen
vooral hun grote veerkracht. Ze toonden flexibiliteit en
creativiteit om het beste te maken van de situatie en
vooral zoveel mogelijk jongeren te blijven bereiken, op
welke manier dan ook. Ze zetten zich daarnaast ook in
voor de hele gemeenschap, samen met de jongeren,
zoals ook Don Bosco deed toen in 1854 cholera uitbrak
in Noord-Italië. Samen met hen richten we de blik nu
hoopvol op de toekomst!

Omdat heel wat families door de impact van de crisis en
de lockdowns in schrijnende armoede terechtkwamen,
hebben onze partners in Ecuador de actie ‘Por el pan de
cada día’ (voor het dagelijkse brood) gelanceerd. Duizenden
noodlijdende gezinnen werden voorzien van voedsel,
medicijnen en beschermingsmateriaal. Met behulp van
jullie steun, kon VIA Don Bosco deze actie ondersteunen
met maar liefst 20.000 euro uit ons noodfonds.

VIA Don Bosco // Jaarverslag 2020
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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 jongens en meisjes de kans
geven om een vak te leren en zo hun toekomst in
eigen handen te nemen.
BEROEPSOPLEIDING
VOOR 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.

14 nationale tewerkstellingsdiensten
en heel wat lokale
tewerkstellingsinitiatieven

21478 leerlingen genoten
een beroepsopleiding

41% meisjes

892 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.

VIA Don Bosco // Jaarverslag 2020
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DR CONGO
SAMENWERKING MET SOS KINDERDORPEN
Centraal in ons programma staat het opleiden van straatkinderen om hen een uitweg te bieden uit
hun moeilijk situatie. We gingen daarvoor een samenwerking aan met SOS Kinderdorpen waardoor nu
nog meer jongeren met een straatverleden de weg naar onze beroepsopleidingen vinden.

43%
meisjes

7

SPECIAL FOCUS
Gelijke toegang tot
beroepsonderwijs voor
meisjes en jongens

beroepsscholen

1061
leerlingen

2

tewerkstellingsbureaus

RESULTATEN DIE WE SAMEN VERWEZENLIJKT HEBBEN:
B
 etere toegang voor meisjes tot zogenaamd ‘mannelijke’ opleidingen en een
mentaliteitswijziging wat betreft stereotypen rond beroepsopleiding voor meisjes.
Ondanks de moeilijke omstandigheden wegens Covid-19 konden 78% van de leerlingen in hun
laatste jaar stage lopen en vonden 79% van de afgestudeerde leerlingen werk na hun opleiding.
Het uitbouwen van schoolondernemingen in al onze scholen zodat leerlingen praktijkervaring
kunnen opdoen en scholen hun financiële duurzaamheid kunnen verbeteren.
HET VERHAAL VAN PALUKU
Paluku belandde op jonge leeftijd op straat omdat hij beschuldigd werd van hekserij. Een
vrouw die hem vond, ontfermde zich over hem en nam hem mee naar Lubumbashi. Kort
daarna overleed ze en kwam Paluku voor de tweede keer op straat terecht. Op een dag werd
hij in slechte gezondheidstoestand gevonden en afgezet in een Don Bosco opvanghuis voor
straatkinderen. Hij vond er onderdak, kreeg er vorming en kwam uiteindelijk terecht in één van
onze beroepsscholen waar hij een opleiding lassen afrondde. Nu werkt Paluku als zelfstandig
lasser en ondersteunt hij andere jongeren financieel zodat ze ook hun droom kunnen waarmaken.
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TANZANIA
OUTREACHCAMPAGNE
In het kader van het verbeteren van de toegang tot beroepsonderwijs voor meisjes werden
13 secundaire scholen in de buurt van onze beroepsscholen bezocht om meisjes te laten kennismaken met
het aanbod aan technische opleidingen en de impact die zo’n opleiding kan hebben op hun leven.

46%

2

meisjes

beroepsscholen

1

1698

tewerkstellingsbureau

SPECIAL FOCUS
Opstart nieuwe school
voor lerarenopleiding

leerlingen

RESULTATEN DIE WE SAMEN VERWEZENLIJKT HEBBEN:
Ondanks de Covid-19-situatie groeide de financiële onafhankelijkheid van de beroepsscholen
met maar liefst 16% dankzij het ontplooien van inkomsten genererende activiteiten.
H
 et aantal meisjes in de beroepsopleidingen is de afgelopen 2 jaar met 10% toegenomen tot
maar liefst 46% dankzij de vele inspanningen rond gendergelijkheid in beroepsonderwijs.
De afgelopen jaren werden 22 nieuwe partnerschappen gesloten met bedrijven en organisaties
om de kansen op tewerkstelling van de leerlingen te vergroten.
UPDATEN VAN OPLEIDINGEN
Dit jaar leverden onze lokale partners in Tanzania grote inspanningen om de beroepsopleidingen
beter af te stemmen op de noden van de arbeidsmarkt. Dat is cruciaal om de tewerkstellings
kansen van leerlingen te verzekeren. Verschillende stakeholders en arbeidsmarktexperten werden
bevraagd over recente evoluties op de arbeidsmarkt. Daarnaast gingen de scholen in dialoog met
heel wat werkgevers en bedrijfsleiders om feedback te verzamelen over hun opleidingsaanbod en
om beter zicht te krijgen op de concrete noden van bedrijven uit de ruime omgeving van de scholen.
Op basis van dat onderzoek werden leerprogramma’s van de beroepsopleidingen aangepast en
werden de curricula van de nieuwe lerarenopleiding uitgewerkt.

VIA Don Bosco // Jaarverslag 2020
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KAMEROEN
VLUCHTEN VOOR GEWELD
Onze lokale partners verzorgen de opvang, vorming en begeleiding van jongeren die binnen de eigen
landsgrenzen op de vlucht zijn, in de scholen van Koza (Uiterste Noorden) en Nkambe (Noordwesten)
die aan de rand liggen van een oorlogsgebied.

23

beroepsscholen

449

42%
meisje

SPECIAL FOCUS
Landbouwopleiding
in ruraal gebied

leerlingen

RESULTATEN DIE WE SAMEN VERWEZENLIJKT HEBBEN:
Het oprichten van twee regionale steunpunten voor de begeleiding en ondersteuning van
de socio-professionele integratie van jongeren.
H
 et ontwikkelen en produceren van 21 handleidingen, 18 leerprogramma’s en 500 leerboeken
voor de vorming bijenteelt.
L
 aag percentage leerlingen die hun opleiding vroegtijdig stopzetten (slechts 6%) ondanks de
coronacrisis, dankzij afstandsonderwijs en de opvolging van de leerlingen bij hun thuis.
HET VERHAAL VAN ROSINE
“Ik ben Rosine (18 jaar) en afkomstig uit een klein dorp op het platteland. Ik volgde een
naaiopleiding in de beroepsschool op 10 kilometer van mijn dorp. Mijn leerkrachten
gebruikten de pedagogie van het alternerend leren. Twee weken opleiding op school
werden telkens afgewisseld met twee weken praktijkervaring in een professionele omgeving.
In december 2020 behaalde ik mijn diploma. Daarna startte ik mijn eigen naaiatelier in mijn
dorp. Aangezien dit daar het eerste naaiatelier is, moeten de dorpsbewoners geen geld
meer uitgeven om in naburige dorpen kleren te laten maken. Ik verdien nu voldoende om in
mijn basisbehoeften te voorzien. De opleiding heeft mij erg geholpen!”

16
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BENIN
DIGITALISERING
Onze lokale partners hebben de afgelopen jaren sterk ingezet op digitalisering om het beheer van de
scholen en het tewerkstellingsbureau te verbeteren en het gebruik van data te optimaliseren.

9%

meisjes

3

beroepsscholen

1441
leerlingen

1

tewerkstellingsbureau

SPECIAL FOCUS
Gelijke onderwijs- en
professionele kansen
voor meisjes

RESULTATEN DIE WE SAMEN VERWEZENLIJKT HEBBEN:
B
 etere toegang tot de beroepsopleidingen voor meisjes en betere begeleiding van meisjes door
genderverantwoordelijken op school.
H
 et opleiden van leerkrachten waardoor het aantal leerkrachten met een officieel
lerarendiploma steeg van 52 naar 81.
V
 erbeterd financieel beheer van onze scholen en tewerkstellingsbureau, met een grotere
financiële autonomie tot gevolg.
BAOBAB EXPRESS
Onze scholen en het tewerkstellingsbureau bouwden een uitgebreid netwerk met bedrijven
op om leerlingen aan een stage of een vast contract te helpen. Een succesvol partnerschap
sloten ze met het transportbedrijf Baobab Express dat met tientallen bussen het land
doorkruist om reizigers te vervoeren tegen democratische prijzen. Sinds 2018 liepen reeds
25 leerlingen er stage en kregen vijf onder hen een vast contract. Oud-leerling Edmond
getuigt: “Ik werk reeds drie jaar bij Baobab Express en het is voor mij een prachtige ervaring. Ik
merk dat mijn bazen mij sterk appreciëren, vooral door de kwaliteit van mijn werk. Dat heb ik te
danken aan de opleiding die ik genoot.”

18

VIA Don Bosco // Jaarverslag 2020

MADAGASKAR
AGRO-ECOLOGIE
Door in te zetten op agro-ecologie hebben onze partnerscholen hun landbouwopleidingen
milieubewuster gemaakt. Ook voedselveiligheid werd een belangrijk aandachtspunt.

31%
meisjes

7

beroepsscholen

1586
leerlingen

2

tewerkstellingsbureaus

SPECIAL FOCUS
Afstemmen
van opleidingen op
de arbeidsmarkt

RESULTATEN DIE WE SAMEN VERWEZENLIJKT HEBBEN:
D
 e afgelopen jaren werden in totaal reeds 36 opleidingen aangepast aan de principes van
competentiegericht leren, wat leerlingen beter zal wapenen voor de arbeidsmarkt.
Integratie van modules rond ondernemerschap in alle opleidingen om ondernemerschap bij
jongeren te stimuleren en hen daarvoor de nodige vaardigheden bij te brengen.
A
 ctieve betrokkenheid van leerlingen en leerkrachten bij diverse initiatieven rond duurzame
ontwikkeling en wereldburgerschap.
HET VERHAAL VAN GUSTAVINA
“Ik ben Gustavina TOHINIAINA, oud-leerling restaurant-bar van de beroepsschool in
Mahajanga. In december 2020 studeerde ik af en ontving ik mijn diploma. Dat diploma
is enorm belangrijk voor mijn toekomst, want naast de technische vaardigheden
verbeterde ik tijdens de opleiding ook mijn Frans, sociale vaardigheden, kennis over toerisme
en ondernemersvaardigheden. Kort na afstuderen vond ik werk in een restaurant. Het is
waardig werk, met een contract en een correct loon. Ik kom uit een arme familie, maar
dankzij deze job kan ik nu sparen om mijn toekomst voor te bereiden. Ik ben heel blij met
de opleiding die ik heb kunnen volgen en wil graag het hele lerarenkorps bedanken!”
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MALI
ZONNE-ENERGIE
Samen met het Belgische bedrijf Umicore installeren we zonnepanelen in onze scholen en bieden we
jongeren een opleiding fotovoltaïsche energie.

5%

meisjes

3

beroepsscholen

1005
leerlingen

1

SPECIAL FOCUS
Veerkracht van jongeren
in een complexe
socio-politieke context

tewerkstellingsbureau

RESULTATEN DIE WE SAMEN VERWEZENLIJKT HEBBEN:
V
 orming van alle leerkrachten om de pedagogie van competentiegericht te leren toepassen in
hun lespraktijk. Onze scholen behoren op dat vlak tot de meest geavanceerde scholen in Mali.
Z es nieuwe overeenkomsten met bedrijven en publieke diensten om de professionele
integratie van afgestudeerde leerlingen te bevorderen.
H
 et uitwerken van een beleid rond gender (gelijke toegang voor meisjes), milieu (milieubewuste
scholen en opleidingen) en vrede (de rol van educatie in een gespannen context).
HET VERHAAL VAN KADIDIATOU
“Ik ben Kadidiatou, oud-leerling van de opleiding elektriciteit. Na enkele mislukkingen tijdens
mijn schoolloopbaan was ik wanhopig over mijn toekomst. Tot ik de kans kreeg om mij in te
schrijven voor een opleiding elektriciteit in een beroepsschool en daarvoor een beurs kreeg.
Nadat ik mijn diploma behaalde, vond ik met de hulp van het tewerkstellingsbureau een stage
in het domein van airconditioning en koeling. Ik verdiende er meer dan het minimumloon en
werd er enorm veelzijdig. Na mijn stage hielp het tewerkstellingsbureau mij om als zelfstandige
mijn eigen activiteit uit te bouwen. Ze brachten mij bovendien in contact met heel wat partners
die nu om mijn diensten vragen.”
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PERU
EXITSTRATEGIE
Eind 2021 stopt onze financiële relatie met de scholen in Peru omdat we ervan overtuigd zijn dat ze
hun werk onafhankelijk kunnen verderzetten. Het huidige programma staat daarom in het teken van de
inhoudelijke en financiële duurzaamheid van hun werking.

45%

6

beroepsscholen

5585
leerlingen

meisjes

2

tewerkstellingsbureaus

SPECIAL FOCUS
Waardig werk

RESULTATEN DIE WE SAMEN VERWEZENLIJKT HEBBEN:
D
 igitalisering van het beheer en de werking van de scholen en ICT-opleiding voor alle
medewerkers.
O
 pleiding van 105 leerkrachten om hun pedagogische en technische vaardigheden te verbeteren.
H
 et uitwerken van opleiding rond soft skills voor alle leerlingen om hen naast technische skills te
doen groeien in creativiteit, assertiviteit, leiderschap, empathie, communicatie, enzovoort.
DOORZETTEN IN MOEILIJKE TIJDEN
Peru is extreem zwaar getroffen door de coronapandemie. Wendy Silva,
secretariaatsmedewerker van onze partnerschool in Piura, vertelt ons over de grote
uitdagingen die dat met zich meebracht: “Heel wat leerlingen hebben hun opleiding moeten
stopzetten, omdat ze geen geld meer hadden om materiaal te kopen, omdat ze moesten werken
om hun familie te onderhouden, omdat ze geen toegang hebben tot internet, of omdat ze als jonge
moeder voor hun kinderen moesten zorgen. Deze pandemie heeft heel wat kwetsbare families in
diepe miserie gestort. Samen met de leerkrachten ga ik telkens op zoek naar manieren om de
leerlingen toch aan boord te houden. Het is enorm belangrijk om met hen in contact te blijven.”
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HAÏTI
CRISIS
Het recht op onderwijs staat in Haïti onder grote druk vanwege de aanhoudende politieke en
economische crisis met veelvuldige schoolsluitingen en grote onveiligheid tot gevolg. Onze lokale
partners doen er alles aan om continuïteit te verzekeren en schooluitval te vermijden.

50%

7

meisjes

beroepsscholen

986

leerlingen

2

tewerkstellingsbureaus

SPECIAL FOCUS
Opleiding tot
ondernemerschap

RESULTATEN DIE WE SAMEN VERWEZENLIJKT HEBBEN:
H
 et opzetten van een online platform voor afstandsonderwijs om onderwijs te verzekeren
tijdens lockdowns vanwege de vele politieke crisissen en de coronapandemie.
P
 sychologische begeleiding voor leerlingen die kampen met angsten gelinkt aan de
gezondheidscrisis, economische crisis, politieke crisis en veiligheidscrisis die het land teisteren.
H
 et toevoegen van een extra beroepsschool aan ons onderwijsprogramma. Dat brengt het totaal
op 7 scholen die we financieel en pedagogisch ondersteunen.
SENSIBILISERING EN MONDMASKERS
Door foute informatie geloofden heel wat Haïtianen niet dat ze zelf gevaar liepen voor het
coronavirus omdat ze dachten dat het niet bestand was tegen tropische temperaturen. Om een
antwoord te bieden op desinformatie, sensibiliseerden onze partnerscholen de wijkbewoners
om ze bewust te maken van de gevaren van het virus en het belang van voorzorgsmaatregelen.
Daarnaast organiseerden ze op korte termijn ateliers voor de productie van mondmaskers
op grote schaal om uit te delen aan de bevolking. Leerlingen uit de opleiding kleermakerij
werden ingezet om aan de vraag te kunnen voldoen. Ook werden bestellingen afgewerkt voor
onder meer de Politie en het Bureau voor Migratie.
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BOLIVIA
NETWERKEN VOOR WAARDIG WERK
Onze lokale partners bouwen een duurzaam netwerk uit met organisaties die jongeren begeleiden
in het opzetten van hun eigen onderneming. Samen ontwikkelden ze een handige app die jongeren
op weg helpt.

55%
meisjes

7

beroepsscholen

3474
leerlingen

1

tewerkstellingsbureau

SPECIAL FOCUS
Beroepsonderwijs voor
jonge alleenstaande
moeders

RESULTATEN DIE WE SAMEN VERWEZENLIJKT HEBBEN:
D
 e leerprogramma’s van alle opleidingen werden aangepast en geactualiseerd volgens de
nieuwe normen van het Ministerie van Onderwijs.
T
 echnische en/of pedagogische bijscholing van alle leerkrachten op basis van hun
vormingsnoden.
S
 ensibilisering van leerlingen en schoolpersoneel rond geweld tegen meisjes en vrouwen als
remedie tegen de toename van geweld en vrouwenmoorden in het land tijdens quarantaines.
JONGEREN STERK IN HUN SCHOENEN
Aan de hand van verhalen van leerlingen en leerkrachten onderzochten we samen met
onze partners de empowerment van jongeren, met het oog op hun socio-professionele
integratie. Samen met een onderzoekster van de Universiteit van Antwerpen onderzochten
we - door middel van actie-onderzoek, interviews en focusgroepen met jongeren, leerkrachten
en leidinggevend personeel - hoe we deze verhalen kunnen gebruiken om de empowerment
van jongeren in de opleidingen te verbeteren, en wat het verband is tussen empowerment
en geslacht. De bedoeling is om op basis van feiten de opleidingen en de begeleiding naar
werk te verbeteren.
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ECUADOR
EXITSTRATEGIE
Eind 2021, na 17 jaar, stopt ons partnerschap met de scholen in Ecuador omdat we ervan overtuigd zijn
dat ze hun werking zelfstandig kunnen verderzetten. Het huidige programma staat daarom in het teken
van de inhoudelijke en financiële duurzaamheid van hun werking.

48%

5

meisjes

beroepsscholen

785

leerlingen

1

tewerkstellingsbureau

SPECIAL FOCUS
Ondernemerschap
bij jongeren

RESULTATEN DIE WE SAMEN VERWEZENLIJKT HEBBEN:
O
 pleiding van leerkrachten rond soft skills om hen beter in staat te stellen om leerlingen naast
professionele vaardigheden ook sociale vaardigheden bij te brengen.
V
 erhoging van het percentage meisjes in de opleidingen met maar liefst 9% dankzij de inspanningen
om de toegang tot beroepsonderwijs voor meisjes te verbeteren.
A
 anpassing van opleidingen aan de gezondheidsmaatregelen: opleiding van leerkrachten rond
nieuwe technologieën voor afstandsonderwijs en herinrichting van praktijkateliers.
HET VERHAAL VAN JUAN
Juan (20 jaar) werkte sinds zijn 10 jaar als schoenenpoetser en straatverkoper .
Het weinige dat hij daarmee verdiende, was niet genoeg om zijn gezin te onderhouden.
Ander werk kon hij niet vinden. Ondertussen kreeg hij een dochter en besloot hij een
opleiding elektriciteit te volgen om haar toekomst te verzekeren. “De school heeft
prachtige faciliteiten, ultramoderne machines en leerkrachten die alles geven”, aldus Juan.
Voor zijn leeftijdsgenoten heeft hij de volgende raad: “Verlies jullie niet in ondeugden, blijf
weg van slechte vriendschappen en besef dat de straat ons niets goeds leert. Onderwijs is het
enige dat ons vooruit zal helpen in het leven”.
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EL SALVADOR
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.

44%
meisjes

3

beroepsscholen

3408
leerlingen

1

tewerkstellingsbureau

SPECIAL FOCUS
Theorie op school
afgewisseld met praktijk
in een bedrijf

RESULTATEN DIE WE SAMEN VERWEZENLIJKT HEBBEN:
Het oprichten van een online leerplatform om afstandsonderwijs ten tijde van de

coronapandemie te verzekeren.
M
 aar liefst 93% van de leerkrachten verbeterde de lespraktijk na het volgen van een
pedagogische of technische bijscholing.
Alle leerlingen werden uitgebreid gevormd in levensvaardigheden, die naast technische
vaardigheden essentieel zijn om zich te kunnen integreren in de maatschappij.
HET VERHAAL VAN ROSA
Rosa (22 jaar) woont met haar familie in San Salvador. Na haar studies vond ze moeilijk
werk. De werkloosheidsgraad in het land is enorm. Bovendien werd haar familie sslachtoffer
van het geweld dat het land overspoelt. Haar broer is spoorloos verdwenen. Rosa durfde
amper nog de deur uit en zag de toekomst somber tegemoet. Tot ze zich inschreef in een
Don Bosco beroepsschool, voor een opleiding mechanica-lassen, als een van de weinige
meisjes. Binnenkort zal ze stage lopen in een bedrijf. Ze is vastbesloten om de drempels voor
vrouwen in deze sector te overwinnen en droomt ervan haar eigen onderneming te starten!
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SAMEN MET BEDRIJVEN VOOR
EEN DUURZAME TOEKOMST
Brouwerij Westmalle: waardevolle steun voor
ons programma in DR Congo

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:
Co-Valent: lerarenopleiding als garantie voor
kwaliteitsvol onderwijs
In Tanzania is bijna 65% van de bevolking jonger dan
25 jaar. De opleiding van jongeren is dus van essentieel
belang voor de ontwikkeling van het land. Momenteel
telt het land slechts één opleidingscentrum voor
leerkrachten in het technisch en beroepsonderwijs,
wat betekent dat slechts 2,2% van de benodigde
10.000 gekwalificeerde leraren een kwaliteitsvolle
opleiding krijgt. Om dit probleem aan te pakken heeft
VIA Don Bosco in samenwerking met Co-Valent een
opleidingscentrum voor leerkrachten in het technisch
en beroepsonderwijs gebouwd en op poten gezet:
de ‘Teacher Training College’. Deze school voor
lerarenopleiding is gebouwd in het Don Boscocentrum in Dodoma, het curriculum is ontwikkeld en
gevalideerd door de overheid, het personeel van het
centrum wordt aangeworven en het centrum zal eind
2021 de eerste lichting leerkrachten verwelkomen.

De Abdij van Westmalle steunt al vele jaren onze
opleidingscentra in de Democratische Republiek
Congo. Meer specifiek werken we samen om de
straatkinderen van Lubumbashi een toekomst te
bieden. Deze jongeren, vaak wezen of van hun familie
afgesneden, worden opgevangen in onze centra waar
zij eerste hulp krijgen, onderdak vinden en beetje bij
beetje begeleid worden om hun leven in handen te
nemen. Zo kunnen ze starten met een opleiding en de
centra begeleiden hen, indien mogelijk, om de banden
met hun familie te herstellen. Dankzij de steun van de
Abdij van Westmalle konden in 2020 1061 jongeren
een beroepsopleiding volgen in DR Congo!

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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#IKBENWERELDBURGER
In 2020 hebben scholen door de coronapandemie
heel wat moeilijkheden gekend.
De maatregelen hadden een grote impact op het
schoolleven, net als op het werk van ons team
Wereldburgerschapseducatie. We hebben echter
goed op de situatie kunnen inspelen en gebruik
gemaakt van de mogelijkheden die deze nooit
geziene situatie ons bracht. Beetje bij beetje heeft
ons team de programma’s met onze partnerscholen
weer opgepakt. Ondanks de obstakels en
beperkingen, stelden we vast dat de motivatie van
de leerkrachten en hun directies intact is gebleven.
Samen zijn we jongeren blijven begeleiden en
hebben we hen nieuwe kennis, houdingen en
competenties aangeleerd die hen
in staat stellen om een duurzamere wereld te
creëren volgens hun eigen ideeën daarover.

EDUCATIEF MATERIAAL
Dit jaar ontvingen we meer dan 500 aanvragen voor
ons educatief materiaal. Dit toont aan dat ons pedagogisch
aanbod erg gewaardeerd wordt. Om leerkrachten nog
beter te leren omgaan met deze bijzondere situatie
hebben we verschillende online opleidingen uitgewerkt en
nieuw pedagogisch materiaal ontwikkeld.
Coronavirus: vandaag en morgen, hier en elders
Op basis van activiteiten, tips en getuigenissen van
jongeren van over de hele wereld biedt deze inspiratiegids
ideeën om het thema corona en de impact ervan in de
klas te bespreken. We starten met enkele getuigenissen,
daarna organiseren we een (digitaal) debat en we sluiten
af met leuke en inspirerende uitdagingen! Afspraak
op www.viadonbosco.org/nl/educatie voor meer
informatie.
Youth 4 Goals
Heb je al de kans gehad om de website
www.youth4goals.org te ontdekken? Dat is een
interactief online spel waarmee je op eenvoudige
wijze kennis kan maken met de Duurzame
Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) en leerlingen kan
transformeren tot echte wereldburgers.
Warm alvast op met een quiz waarin je veel nieuwe
feiten ontdekt en in discussie kan gaan over diverse
thema’s. Kom daarna zelf in actie op basis van kleine en
grote uitdagingen en ontdek een schat aan informatie
om je eigen burgerproject te organiseren.
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MOVE WITH AFRICA
‘Move with Africa’ is een uitwisselingsproject tussen
Belgische en Afrikaanse scholen en is ontstaan uit een
vruchtbare samenwerking tussen de krant La Libre
en zeven ngo’s. Net als de voorbije jaren begeleidde
ook in deze 8e editie iedere ngo een Belgische en een
Afrikaanse groep met het oog op een interculturele
ontmoeting. De jongeren van beide continenten volgden
themaworkshops rond interculturaliteit en ongelijkheid.
Hoewel de reis naar Benin geannuleerd moest worden,
heeft Elisa, leerling aan het Athénée Royal Baudouin Ier
in Jemeppe-sur-Sambre, veel geleerd uit deze ervaring:
“Wat dit project en deze crisis ons hebben geleerd, is dat
solidariteit hier in België begint. Ik vind dat Move with Africa
van ons echte wereldburgers heeft gemaakt. Het project
heeft onze perspectieven en de manier waarop we naar
de wereld rondom ons kijken veranderd. We voelen ons nu
verantwoordelijker en bewuster, we hebben meer aandacht
voor anderen en we zijn natuurlijk nog nieuwsgieriger
geworden om andere realiteiten dan de onze te ontdekken.”
Bij VIA Don Bosco zijn we ervan overtuigd dat alle
leerlingen deze ervaring hebben afgesloten met de zin
om op lokaal niveau een wereld van verschil te maken.
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SCHOOL 2 SCHOOL
Dit is een programma dat zich over meerdere jaren
uitstrekt en waarbij Belgische en Indische scholen met
elkaar in contact worden gebracht, om zo uitwisselingen
tussen directies, leerkrachten en leerlingen te stimuleren.
VIA Don Bosco komt voornamelijk tussen als facilitator
bij de start van het project. Vervolgens voorzien we de
leerkrachten van het juiste en gebruiksklare pedagogische
materiaal. Het doel is dat de leerlingen elkaar leren kennen
en van elkaar leren, en dat stereotypen worden doorbroken.
Ondanks de sluiting van de scholen werden in
Mariagaard in Wetteren en in Don Bosco Red Hills in
India uitwisselingsmomenten rond mentaal welzijn
georganiseerd, evenals een online debat rond het belang
van water.
Het uitwisselen van ervaringen zorgt voor een groot
samenhorigheids- en solidariteitsgevoel tussen leerlingen
van over de hele wereld. Door op creatieve wijze de wereld
in hun klas te halen, ontdekken de leerlingen dat we
ondanks de fysieke afstand toch allemaal verbonden zijn.

SCHOOL FOR RIGHTS
Dankzij een unieke samenwerking tussen zeven
organisaties integreert School for Rights de rechten van
het kind in het DNA van Belgische scholen (kleuter-, lagere
en middelbare scholen). Het programma bestaat uit:

In 2020 ontvingen twee extra scholen het label van de
rechten van het kind. Na drie jaar hebben het Instituut
Don Bosco in Sint-Pieters-Woluwe en het Busleyden
Atheneum Campus Zandpoort in Mechelen hun parcours
afgerond, waarbij ze op structurele wijze de rechten van
het kind in het dagelijkse leven van de school integreerden.

• het coachen van leerkrachtenteams, zodat zij het
thema van de rechten van het kind in hun professionele
praktijk en in hun dagelijkse beleid kunnen integreren;
• het verwerven en delen van ervaringen om de rechten
van het kind in het onderwijs toe te passen.

2020 IN CIJFERS

16 scholen volgden
onze uitwisselingsprogramma’s

44 leerkrachten
namen een actieve rol
op zich in
onze uitwisselingsprogramma’s

297 leerlingen namen
actief deel aan
onze uitwisselingsprogramma’s

Meer dan 500
aanvragen voor
ons pedagogisch
aanbod
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IN DE KIJKER

KWALITEITSZORG
Bij VIA Don Bosco verbeteren we voortdurend de
kwaliteit van ons werk met het oog op een maximale
impact van onze projecten op jongeren. In een
uitzonderlijk Covid-jaar hebben we toch heel wat nieuwe
stappen kunnen zetten richting excellentie in ons werk.
We zagen vorig jaar een versnelde digitalisering in heel
wat sectoren, en ook VIA Don Bosco bleef niet achter. We
maakten gebruik van de Covid-situatie om een digitale
audit te laten uitvoeren en het beheer van onze digitale
tools te verbeteren, zodat ze nog beter ten dienste staan
van onze missie. Daarnaast hebben we het dossier
voorbereid voor het verkrijgen van een hoger EFQMkwaliteitslabel (internationaal erkend kwaliteitslabel
voor bedrijven en organisaties), dat we ondertussen in
2021 behaald hebben. Het is een mooie erkenning voor
onze inspanningen voor een permanente en duurzame
verbetering van onze interventies voor jongeren.

MENSENRECHTEN
In 2019 besloten we om de mensenrechten als
algemeen kader voor onze projecten te gebruiken.
Mensenrechtenprincipes als participatie, gelijkheid,
inclusie en transparantie krijgen dan ook een grotere
rol in onze onderwijsprogramma’s. In 2020 hebben we die
focus versterkt door een tool te ontwikkelen waarmee we
onze programma’s op het vlak van mensenrechten kunnen
screenen om ze indien nodig aan te passen. Ook werd een
op maat gesneden opleiding ontwikkeld voor het voltallige
personeel van VIA Don Bosco. Tot slot werd binnen onze
organisatie en ook binnen de sector een proces opgestart
om onze modus operandi te dekoloniseren en een
actievere antiracistische organisatie en sector te worden.
GENDER EN MILIEU
Om onze onderwijsprojecten nog impactvoller
en duurzamer te maken, zijn gendergelijkheid en
milieubewustzijn twee leidende principes. Om onze
eigen kennis en gevoeligheid voor het thema gender te
vergroten, werden voor alle medewerkers van VIA Don
Bosco enkele bewustmakingsmomenten georganiseerd.
Bovendien ontwikkelden we een praktische gids over
inclusieve communicatie, om van inclusief schrijven
de norm te maken in al onze communicatie. Daarnaast
deelden we onze expertise over het thema gendergelijkheid
op een conferentie over inclusief onderwijs. Op het vlak
van milieu keurde de Raad van Bestuur van VIA Don
Bosco een traject goed om tegen 2032 een volledig CO2neutrale organisatie te worden.
DON BOSCO NETWORK
In 2020 werd Fonny Grootjans aangeworven als
coördinator van het Don Bosco Network (DBN).
VIA Don Bosco is stichtend lid van dit wereldwijde
netwerk van Don Bosco ngo’s en neemt ook reeds enkele
jaren het voorzitterschap waar. Op verzoek van het netwerk
fungeert VIA Don Bosco als officiële werkgever waardoor
wij nu ook de organisatie van het secretariaat opnemen.
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Wij recupereren hiervoor de loonkost en detacheren Fonny
naar de koepel. Als coördinator van het DBN is Fonny
verantwoordelijk voor het promoten van samenwerking
rond onder meer technisch- en beroepsonderwijs,
beleidsbeïnvloeding, humanitaire dienstverlening en
wereldburgerschapseducatie. Gedurende de coronacrisis
is DBN eveneens verantwoordelijk voor de coördinatie van
projecten, van fondsenwerving tot rapportering.
INTEGRITEIT
In 2020 werd het integriteitscharter van de ngo-sector
officieel opgenomen in de Wet op de Ontwikkelingssamenwerking. VIA Don Bosco voldeed reeds aan de
wettelijke richtlijnen, maar zette in 2020 in op een verdere
uitbouw van het integriteitssysteem. Op basis van de
eerste procedures werden diverse kwaliteitsverbeteringen
doorgevoerd. Tot onze spijt ontvingen wij ook in 2020 enkele
meldingen met betrekking tot integriteit. Alle dossiers
werden behandeld conform de interne procedures. Op
basis daarvan ging de organisatie onder meer in gesprek
met de salesiaanse provincie BEN over hun aanpak rond
grensoverschrijdend gedrag en werd de samenwerking
met een vierde pijlerorganisatie (burgerinitiatief voor
ontwikkelingssamenwerking) stopgezet. In de toekomst
willen wij nog meer inzetten op sensibilisering en
preventie om integriteitsschendingen zoveel mogelijk
te vermijden.

met een roadmap met de sleutelmomenten van een
nieuwe medewerker, van de start tot het einde van een
contract. Tot slot ontwikkelden we een vormingsbeleid,
gelinkt aan een persoonlijk ontwikkelingsplan voor elke
medewerker, dat in 2021 geïmplementeerd zal worden.
CAMPAGNE
Meisjes dreigen wereldwijd het grootste slachtoffer te
worden van de coronacrisis. Door de economische impact
van de crisis worden miljoenen meisjes blootgesteld aan
risico’s als uitbuiting, kinderarbeid en seksueel geweld,
en riskeren ze nooit meer naar school terug te keren.
Om dit onrecht aan te kaarten, lanceerden we een
grote campagne met een petitie om onze minister van
Ontwikkelingssamenwerking Meryame Kitir op te roepen
om van het recht op onderwijs voor meisjes een prioriteit
te maken in haar ontwikkelingsbeleid. Maar liefst 2337
mensen ondertekenden de petitie voor de toekomst van
deze meisjes. Hun handtekeningen overhandigden we
via een online ontmoeting aan minister Kitir, die onze
bezorgdheid deelde. Aan de campagne koppelden we een
telemarketing-actie waarmee we 103 personen bereid
vonden om via een maandelijkse schenking onze strijd voor
het recht op onderwijs voor meisjes te steunen.

PERSONEELSBELEID
12 maart 2020: de laatste keer dat het voltallige team
van VIA Don Bosco samen op kantoor was. Daarna werd
telewerk de norm als gevolg van de maatregelen tegen het
coronavirus. We werkten een Covid-19-procedure uit om
het werken vanop afstand en de beperkte aanwezigheid op
kantoor te reglementeren en te faciliteren, met het oog op
de fysieke en mentale gezondheid van alle medewerkers.
4 nieuwe medewerkers vervoegden ons team. We
besteedden specifieke aandacht aan hun ontvangst in
digitale tijden. Het personeelsbeleid werd verder verfijnd
VIA Don Bosco // Jaarverslag 2020
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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 ontwerp, marketing, videobewerking
of administratie? Of heb je misschien nog een ander talent
dat wij kunnen gebruiken? Wij verwelkomen je graag! Stuur
een mailtje naar fonny.grootjans@viadonbosco.org of bel
ons op 02 427 47 20.

Ann Vileyn ondersteunt onze organisatie voor wat betreft testamenten en legaten:
“Ik kom uit het notariaat en heb daarom kennis over legaten en testamenten. Die kennis wilde ik ten dienste
stellen van een organisatie. Wat mij aanspreekt in VIA Don Bosco is het feit dat ze zich inzetten voor onderwijs
voor kwetsbare jongeren, en vooral voor meisjes. Ik geloof dat onderwijs een motor is om hogerop te geraken.
Ik vind de samenwerking met de mensen van VIA Don Bosco heel plezant. Ik haal daar voldoening uit.”

EEN BETERE TOEKOMST VOOR JONGEREN
DANKZIJ UW NALATENSCHAP
M.K. uit Torhout besliste om VIA Don Bosco ook na haar
heengaan te blijven steunen:
“Tijdens een gesprek met vrienden over nalatenschap vroeg iemand
mij wat ik van plan was. Mijn man en ik hadden daar vaak over
nagedacht zonder iets te concretiseren. Die dag besloten we om
VIA Don Bosco in ons testament op te nemen.
Toen mijn man nog leefde, hebben wij het werk van VIA Don Bosco
van nabij leren kennen. We zagen dat VIA Don Bosco zeer veel doet
voor kwetsbare jongeren. Ze geven aan duizenden jonge mensen
een professionele en humane vorming en bieden ze een toekomst.
Dat werk willen wij blijven steunen.
Jonge mensen een toekomst bieden, dat heeft mijn man en mij
altijd bijzonder getroffen. Ik ben heel blij hen te kunnen helpen voor
hun toekomst. Ik hoop dat ze gelukkig worden.”
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In 2020 mochten wij 526.387 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 onze gloednieuwe brochure gratis
en vrijblijvend aanvragen door een mailtje te sturen naar
legaten@viadonbosco.org. U kunt ook een afspraak
aanvragen met onze adviseur via het nummer 02/423 20 78.
Uw steun is bijzonder waardevol en uw bijdrage
leeft verder in de levens van de jongeren want u
bouwt mee aan hun toekomst.

VIA Don Bosco // Jaarverslag 2020
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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 jongeren wereldwijd. Eén keer per jaar brengen
we via ons magazine Samen op Weg
en dit jaarverslag 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.
Wat onze financieringsbronnen betreft, vertegenwoordigden overheidssubsidies iets meer dan de
helft van onze totale financiële middelen in 2020, net
iets meer dan de giften, die de ruggengraat van onze
financiering blijven vormen. Een deel van de vorig jaar
verworven middelen is toegewezen aan onze reserves
om toekomstige uitgaven te financieren, met name voor
de afsluiting van ons vijfjarenprogramma.
Dankzij de flexibiliteit en veerkracht van onze partners
wereldwijd konden heel wat geplande acties doorgaan
en bleven onze totale uitgaven in 2020 vrij stabiel ten
opzichte van 2019. Wij zijn er trots op te kunnen zeggen
dat 87% van de ingezamelde fondsen naar onze
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onderwijsprogramma’s in de partnerlanden
en in België is gegaan. Onze werkingskosten
(fondsenwerving & communicatie en beheerskosten)
zijn in 2020 gedaald, voornamelijk als gevolg van het
thuiswerken en het annuleren van enkele acties.

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 2020

7.394.256 € 84%
Internationale Samenwerking Zuid

Financieringsbronnen 2020

5.306.943 € 60%
Subsidies

290.045 € 3%
Wereldburgerschap België
556.389 € 6%
Fondsenwerving & Communicatie
638.475 € 7%
Beheerskosten

3.807.697 € 43%
Private giften
526.387 € 6%
Legaten
83.790 € 1%
Andere
-845.652 € -10%
Toevoeging aan reserves

TOTAAL: 8.879.165 €

TOTAAL: 8.879.165 €
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VOLG ONS EN MIS NIETS!

Bent u bezorgd over het recht op onderwijs
voor jongeren?

•
Schrijf je in op onze digitale nieuwsbrief en
ontvang deze onmiddellijk in jouw mailbox. *

Wilt u meer weten over de impact van onze
onderwijsprojecten in Afrika, Latijns-Amerika en
België, aan de hand van getuigenissen en verhalen?

• Ontvang gratis ons tijdschrift Samen op Weg bij
jou thuis. *

Wilt u op de hoogte gehouden worden van onze acties en
evenementen?

• Volg ons dan op onze sociale media kanalen en
mis niets!

FACEBOOK

INSTAGRAM

LINKEDIN

TWITTER

YOUTUBE
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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.

COLOFON

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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Met de steun van

VIA Don Bosco is een erkende Belgische ngo die
onderwijsinstellingen en tewerkstellingsinitiatieven
voor jongeren in Afrika en Latijns-Amerika steunt. Al
meer dan 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

