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47.472 EURO 
* 11 projecten in 2017 voor 

een bedrag van 47.472 euro 
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VOORWOORD 

Graag informeren wij u over de projecten die in 2017 financiële steun ontvingen van Don Bosco 

Stichting. Dankzij vele giften konden we elf projecten ondersteunen voor een bedrag van 47.472 euro. 

 

Don Bosco Stichting steunt projecten georganiseerd door en voor jongeren die aansluiten bij het 

gedachtegoed van Don Bosco. Volgens Don Bosco’s oratorium-criterium moeten jongeren de kans 

krijgen om zich thuis te voelen, om zich te ontspannen en anderen te ontmoeten, om zich te vormen 

en om zich te laten inspireren door christelijke normen en waarden. Volgens hem moeten jongeren, 

ook de meest kwetsbare, de ruimte krijgen om verantwoordelijkheid op te nemen, zelf hun handen uit 

de mouwen te steken, hun grenzen te leren verleggen en stil te staan bij zichzelf, medemens en natuur. 

Daarnaast moeten ze uitgedaagd worden om hun vaardigheden, competenties en talenten te 

verbeteren. 

 

In dit activiteitenverslag zijn de gesteunde projecten onderverdeeld in de volgende thema’s: 

 Vorming 

 Internationaal 

 Zingeving  

 Speelplein- en vakantiewerkingen van Don Bosco 

 Solidariteit 

 Maatschappelijke nood 
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DON BOSCO STICHTING 

Wat is Don Bosco Stichting? 
Don Bosco brengt een brede groep van enthousiaste jongeren en volwassenen in beweging die 

wereldwijd actief is op het gebied van opvoeding van kinderen en jongeren. In Vlaanderen is Don Bosco 

vooral bekend voor zijn scholen en instellingen van bijzondere jeugdzorg. Minder bekend is de 

aanwezigheid van Don Bosco in het jeugdwerk in binnen- en buitenland. Don Bosco Stichting wil de 

activiteiten en projecten binnen de jeugdsector onder de aandacht brengen en financieel 

ondersteunen. 

 

Don Bosco Stichting richtte drie fondsen op: 

1. Droomfonds Don Bosco 

2. Solidariteitsfonds 

3. Fonds Don Bosco Youth-Net 

 

1. Droomfonds Don Bosco 
Droomfonds Don Bosco zamelt financiële middelen in voor speelpleinen en vakantiewerkingen van 

Don Bosco in Vlaanderen en in de rest van de wereld. Jaarlijks zetten ongeveer 950 vrijwilligers zich 

met hart en ziel in op een speelplein of vakantiewerking van Don Bosco in Vlaanderen. Wereldwijd zijn 

er 1.929 speelpleinwerkingen van Don Bosco, waar 793.876 kinderen en jongeren onder leiding staan 

van 41.787 animatoren. Ze slagen er ieder jaar weer in om alle kinderen de kans te geven om de zomer 

van hun leven te beleven. 

 

Van die animatoren gaat een speelse kracht uit en hun enthousiasme doet wonderen. Don Bosco 

speelpleinen en vakantiewerkingen staan echter voor financieel moeilijke tijden. Daardoor is het 

steeds moeilijker voor die jongeren om zich vrijwillig te blijven inzetten. Droomfonds Don Bosco wil 

hun enthousiasme stimuleren, de speelpleinen ondersteunen en zorgen voor voldoende spelmateriaal 

voor ieder kind. We zijn ervan overtuigd dat animatoren met een degelijke opleiding op een speelse 

manier kracht geven aan de samenleving van morgen. Zij geven ons hoop op een betere toekomst.  

 

2. Solidariteitsfonds 
Jongeren kunnen aan het Solidariteitsfonds een tegemoetkoming vragen in de deelnameprijs van Don 

Bosco-activiteiten waaronder animatorcursussen en internationaal vrijwilligerswerk. Ondanks dat Don 

Bosco het inschrijvingsgeld bewust laag houdt, kan het zijn dat voor jongeren met financieel minder 

kansen dat bedrag toch te hoog is. We zijn ervan overtuigd dat alle jongeren de kans verdienen om 

deel te nemen aan projecten van Don Bosco zodat ze met vorming en engagement kunnen werken aan 

hun persoonlijke ontwikkeling. Dankzij het Solidariteitsfonds kunnen jongeren met financieel minder 

kansen toch deelnemen aan de activiteiten die Don Bosco organiseert.  

 

3. Fonds Don Bosco Youth-Net  
Het Fonds Don Bosco Youth-Net wil jongerenprojecten van Don Bosco steunen in heel Europa.  Dankzij 

dit fonds kunnen jongeren een leerrijke ervaring opdoen in een Europese context en kan er een 

kwaliteitsvolle vorming en ondersteuning aangeboden worden aan de kernvrijwilligers. Innovatieve 

projecten die passen binnen de missie en visie van het Europees netwerk Don Bosco Youth-Net worden 

eveneens via dit fonds gefinancierd.  
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PROJECTEN 

VORMING (DROOMFONDS DON BOSCO) 

Vormingsaanbod Jeugddienst Don Bosco 
Vele jongeren willen zich graag met hart en ziel engageren in een jeugdbeweging of op een speelplein. 

Daarbij hebben ze vorming en begeleiding nodig. Die vorming speelt een cruciale rol in de ontwikkeling 

van vaardigheden, talenten en competenties bij jongeren, niet alleen op school, maar ook – en 

misschien vooral – in de vrije tijd.  

Jeugddienst Don Bosco organiseert heel wat vormingsinitiatieven. Zij bieden erkende animator-, 

hoofdanimator- en instructeurscursussen aan die leiden tot een attest van de Vlaamse overheid. 

Daarnaast richten ze ook specialisatiecursussen en vormingssessies in. Op deze cursussen ontdekken 

de jongeren hun vaardigheden en worden ze uitgedaagd om hun grenzen te verleggen. Jeugddienst 

Don Bosco werkt op een speelse en ervaringsgerichte manier en met de pedagogische visie van Don 

Bosco. In 2017 namen 648 jongeren deel aan een cursus waarin ze voorbereid werden op hun taak als 

leider in het jeugdwerk. In het jaar 2017 konden we hen ondersteunen met 25.000 euro. Die financiële 

middelen gingen naar de realisatie van het vormingsaanbod met didactisch materiaal en vorming van 

de instructoren. 

 

INTERNATIONAAL (DROOMFONDS DON BOSCO) 

Vrijwilligersproject in Makululu, Zambia 
Don Bosco Stichting ondersteunde het vrijwilligersproject in Zambia met 4.500 euro. Bij dit project was 

het interculturele aspect belangrijk: een wederzijdse kennismaking tussen de Vlaamse en Zambiaanse 

cultuur. Zeven Vlaamse jongeren werkten er samen met de lokale vrijwilligers in een opvangtehuis 

voor weeskinderen en straatkinderen uit de buurt. De vrijwilligers staken er samen met de lokale 

jongeren de handen uit de mouwen – ze schilderden o.a. de toegangspoort van het domein – en 

animeerden de kinderen op de lokale speelpleinwerking. Zo droegen ze een steentje bij aan de lokale 

gemeenschap.  

 

City of Joy in Mazabuka, Zambia 
City of Joy in Zambia is een tehuis van de zusters van Don Bosco waar meisjes uit moeilijk leefbare 

situaties terechtkunnen. Deze meisjes zijn wees of hebben geleden onder misbruik of extreme 

armoede. Ze worden in het tehuis opgevangen, krijgen de kans om zich thuis te voelen in een veilige 

omgeving en om te werken aan hun toekomst door school te lopen. Het tehuis wordt ondersteund 

door veel vrijwilligers. Ook Jeugddienst Don Bosco stuurde in 2017 een geëngageerde jongere naar 

daar. Deze vrijwilligster zal er tot eind april 2018 werken als assistente op de school, mee de 

weekendactiviteiten organiseren en helpen als opvoedster in een van de leefgroepen. City of Joy kon 

in 2017 rekenen op een ondersteuning van 1.000 euro van Don Bosco Stichting. 
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ZINGEVING (DROOMFONDS DON BOSCO) 

Avondwoordjes 
De moeder van Don Bosco is met avondwoordjes begonnen en Don Bosco ging er mee verder. Het was 

geen lange preek of een geleerde toespraak, maar een terugblik op de voorbije dag, een verhaal, een 

droom, een boodschap … die ze meegaven voor het slapengaan. In de hele Don Boscowereld bestaat 

nog steeds de gewoonte van het avondwoordje: een korte gedachte die de dag mag afronden. 

Dankzij Don Bosco Stichting kan Jeugddienst Don Bosco elk trimester een poster ontwerpen met een 

mooie uitspraak en deze gratis aanbieden aan scholen, internaten en jeugdhulp van Don Bosco. 

Daarnaast werd ook een webpagina gemaakt waar iedereen terechtkan voor inspirerende teksten, 

uitspraken, filmpjes, evangelieteksten, gebeden en zelfs uitgewerkte bezinningsmomenten. Dit project 

ontving in 2017 een ondersteuning van in totaal 650 euro. 

http://www.jeugddienstdonbosco.be/zingeving/inspiratievooravondwoordjes  

 

Roots van Don Bosco – Turijn 
Tijdens de paasvakantie van 2017 trok een groep van 29 jongeren van Don Boscoscholen of  

-speelpleinen naar Turijn, op zoek naar de roots van Don Bosco. Ze bezochten de plaatsen waar Don 

Bosco leefde en werkte en ontdekten hoe hij de grote inspiratiebron werd van hun school of werking. 

Het was een onvergetelijke week in Italië met op het programma niet alleen geschiedenis en cultuur, 

maar ook spel, ontspanning, ontmoeting en stille momenten. Het was een onmisbare ervaring voor 

wie Don Bosco beter wilde leren kennen en zijn spirit verder wilde ontdekken en beleven. Don Bosco 

Stichting ondersteunde deze Turijnreis met 1.750 euro. 

 

SPEELPLEIN- EN VAKANTIEWERKINGEN (DROOMFONDS DON BOSCO) 

Speelpleinwerking Groene Zone, Heverlee 
In 2016 werd via de kerstactie van Droomfonds Don Bosco een bedrag ingezameld van 40 euro om een 

nieuw ecologisch en duurzaam speeltuig aan te kopen voor speelpleinwerking de Groene Zone in 

Heverlee. Het ingezamelde bedrag was echter niet voldoende om een speeltuig aan te kopen. We 

hopen in de toekomst deze en andere Don Boscospeelpleinwerkingen meer en beter te kunnen 

ondersteunen. 

 

Speelplein Don Bosco Oud-Heverlee: nieuwe gebouwen en aanpassing speelterreinen. 
Er zijn verbouwingen aan de gang op speelplein Don Bosco Oud-Heverlee. Momenteel wordt er een 

nieuwbouw geplaatst met een nieuw kleuterlokaal, een gloednieuw knutsel- en materiaal kot en nieuw 

sanitair dat ook op maat van kleuters is. Het kleuterterrein naast het gloednieuwe gebouw wordt 

opnieuw ingericht: na de ruwe inrichting moet die ook ‘bespeelbaar’ gemaakt worden. Op het 

verlanglijstje staan een grasveld, een zandbak en een speeltuig. Via de kerstactie werd een bedrag 

opgehaald van 1.537 euro waardoor het speelplein klaar zal zijn om tijdens de zomer opnieuw 

honderden kinderen te ontvangen en hen de vakantie van hun leven te bezorgen. 

 

  

http://www.jeugddienstdonbosco.be/zingeving/inspiratievooravondwoordjes
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Ontmoetingsweekend animatoren 
In 2017 steunde Don Bosco Stichting het tweejaarlijks animatorenweekend ‘Sjoefoemi’ met een 

bedrag van 5.000 euro. Dat weekend vond plaats van 15 tot 17 september 2017 in Tongerlo. Het 

weekend heeft als doel om vrijwilligers van verschillende speelpleinen en vakantiewerkingen van 

Don Bosco samen te brengen. 340 animatoren leefden zich uit, volgden workshops, streden om de 

beker in een groot competitiespel, maar namen ook tijd voor bezinning. Centraal stonden 

samenwerking, ontmoeting, ontspanning en verbondenheid. Voor heel wat van deze jongeren is het 

een geweldige bevestiging om te zien dat ook zovele anderen zich nog altijd gratis en voor niets 

inzetten voor kinderen en andere jongeren. 

 

SOLIDARITEIT (SOLIDARITETSFONDS DON BOSCO) 

Solidariteitsfonds  
In 2017 hebben twee jongeren dankzij het Solidariteitsfonds een tegemoetkoming van in totaal 395 

euro in de deelnameprijs aan vormingsinitiatieven gekregen.  

Dit fonds werd dankzij de Kerstactie van 2017 groter: er werd maar liefst 1.365 euro ingezameld. 

Daardoor kunnen in de toekomst nog meer jongeren met financieel minder kansen deelnemen aan 

Don Boscoactiviteiten. In de toekomst hopen we het Solidariteitsfonds verder uit te bouwen zodat het 

ook voor de speelpleinwerkingen van Don Bosco mogelijkheden kan bieden.  

 

MAATSCHAPPELIJKE NOOD (DROOMFONDS DON BOSCO) 

Speelplein Raccoon – Sint-Pieters-Woluwe 
In 2016 werd het Don Boscospeelplein Raccoon opgestart in Don Bosco Sint-Pieters-Woluwe op vraag 

van de school en het internaat. Zij stelden in de buurt namelijk een groeiende nood vast aan een leuk 

en vooral betaalbaar speelplein tijdens de grote vakantie. In de zomervakantie van 2017 vonden er 

vier weken speelpleinwerking plaats, van 10 juli tot 4 augustus, een week langer dan het jaar voordien. 

Het aantal ingeschreven kinderen steeg met meer dan 100%. Het speelplein zorgde niet alleen voor 

een plezierige daginvulling voor de kinderen maar was ook een zinvolle tijdsbesteding voor jongeren 

vanaf 16 jaar die als vrijwillige (hoofd)animator meedraaiden. In nauwe samenwerking met het Don 

Bosco-internaat kregen ook deze jongeren een leuke bezigheid in de zomer. Droomfonds Don Bosco 

steunde speelplein Raccoon in 2017 met 6.000 euro. Daarmee kon de deelnameprijs voor de kinderen 

laag gehouden worden en werd een animatorenwerking uitgebouwd. 

Meer info: www.speelpleinraccoon.be 

 

Vluchtelingenproject Hi(t)here 
Een groepje van enkele enthousiaste jongeren nam deel aan een internationaal seminarie over 

vluchtelingenproblematiek georganiseerd door Don Bosco Youth-Net. Naar aanleiding daarvan 

werkten ze het project Hi(t)here uit.  

Het doel van dat project is om jongeren uit opvangcentra voor asielzoekers hier in Vlaanderen warm 

te maken om als animator aan de slag te gaan op een speelpleinwerking. Het is een unieke kans voor 

zowel Vlaamse jongeren als vluchtelingen om spelenderwijs met elkaar in contact te komen. Ze 

organiseerden in 2017 enkele spelnamiddagen bij Fedasil in Sint-Pieters-Woluwe. Dit project ontving 

afgelopen jaar een ondersteuning van 1.600 euro. 

http://www.speelpleinraccoon.be/
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FONDS VRIENDEN VAN DON BOSCO STICHTING 

Een groep enthousiaste vrienden heeft in 2017 een speciaal fonds opgericht bij de Koning 

Boudewijnstichting: ‘Vrienden van Don Bosco Stichting’. Bij een gift van €40 of meer wordt dankzij dit 

fonds een fiscaal attest toegekend. Zo kan iedereen op een fiscaal vriendelijke manier bijdragen tot de 

realisatie van projecten van de Don Bosco Stichting. Dankzij hun inzet kon via die weg in 2017 een 

bedrag opgehaald worden van 10.915 euro om verschillende projecten van de Don Bosco Stichting te 

ondersteunen. 

 

ORGANISATIE VAN ACTIES  

Verschillende sympathisanten organiseerden in 2017 twee activiteiten ten voordele van de Don Bosco 

Stichting: een brunch en een quiz. Met de extra middelen die dankzij deze activiteiten ingezameld 

werden kon de werking van de Don Bosco Stichting ondersteund worden. In totaal brachten beide 

activiteiten een bedrag samen van 2.926 euro. 
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FINANCIEEL OVERZICHT SCHENKINGEN 

Schenkingen 2017 

Vormingsaanbod Jeugddienst Don Bosco € 25.000 

Vrijwilligersproject Zambia € 4.500 

City of Hopen (Zambia) € 1.000 

Avondwoordjes € 650 

Roots van Don Bosco  € 1.750 

Speelplein Groene Zone Heverlee € 40 

Speelplein Don Bosco Oud-Heverlee € 1.537 

Ontmoetingsweekend animatoren € 5.000 

Solidariteitsfonds € 395 

Speelplein Raccoon € 6.000 

Vluchtelingenproject Hi(t)here € 1.600 

Totaal € 47.472 
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BESTUUR 

Samenstelling raad van bestuur 
Wilfried Wambeke, voorzitter  

Guido Stoop, afgevaardigd bestuurder 

Wouter Goolaerts, bestuurder 

Marjan Druez, bestuurder 

Tine Sleurs, bestuurder 

 

Samenstelling stuurgroep (dagelijks bestuur) 
Guido Stoop, voorzitter 

Koen Verlinden 

Norbert Vanbeselaere 

Ivan Swinnen 

Bert Slechten 

Marco Ringoet 

Jos Van Eyken 

Dirk Hutsebaut 
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CONTACT 

Don Bosco Stichting – Stichting Openbaar nut 

Naamsesteenweg 37 

3001 Heverlee 

stichting@donbosco.be 

016 24 16 20 (kantooruren) 

 

Ondernemingsnummer:  

0896.565.258 

 

Websites 

www.donboscostichting.be 

www.droomfondsdonbosco.be  

 

Facebook 

www.facebook.com/donboscostichting  

www.facebook.com/droomfondsdonbosco 

 

Contactpersoon 

 Guido Stoop 

 0475 29 83 73 

stichting@donbosco.be  
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“Mooie woorden zijn niets waard zonder het goede voorbeeld.” 

Don Bosco 


