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VOORWOORD 

2020 zal alleszins de geschiedenisboeken ingaan als een bijzonder jaar. En daar heeft Covid-19 alles 

mee te maken. Ook onze werking deelde in de klappen. Het was geen evidentie om als stichting aan 

de nodige middelen te geraken. Toch slaagde we er in om dertien projecten een steuntje in de rug te 

geven, en dit voor een totaal bedrag van 41.405 euro. In vergelijking met vorig jaar werd er één project 

meer ondersteund, maar het totaal bedrag dat we konden besteden lag zo’n 32 % lager. Een merkelijk 

verschil. Hopelijk dat 2021 beter mag worden dan 2020, en dit op alle vlakken. 

 

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. 
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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 zijn 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. Die werkingen slagen er ieder jaar weer in om al die 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. Speelpleinen en 

vakantiewerkingen van Don Bosco staan echter voor financieel moeilijke tijden. Daardoor is het 

alsmaar 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. Hoewel Don 

Boscowerkingen het inschrijvingsgeld bewust laag houden, 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 Boscowerkingen organiseren. 

 

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

dat 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 

ook via dat fonds gefinancierd. 
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Los van die drie fondsen werden er een aantal benefietactiviteiten georganiseerd en was ook het Fonds 

Vrienden van Don Bosco Stichting actief. 

 

 

ORGANISATIE VAN ACTIES 

Verschillende sympathisanten organiseerden in 2020 twee activiteiten ten voordele van Don Bosco 

Stichting: een brunch en een quiz. De brunch kon nog net doorgaan (1 maart 2020) voordat de eerste 

Lock down een feit werd. Jammer genoeg diende de quiz (eind maart) afgelast te worden. Deze werd 

uitgesteld naar het najaar, maar werd ook dan opnieuw afgelast.  

 

 

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. Voor een gift van € 40 of meer wordt dankzij 

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

aan de realisatie van projecten van Don Bosco Stichting.  
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ONDERSTEUNDE PROJECTEN 

JEUGDDIENST DON BOSCO VZW 

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 specialisatiecursussen en vormingssessies in. Op die 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. 

Dit jaar werd een ondersteuning voorzien van 15.000 euro. Die financiële middelen gingen naar de 

ondersteuning van de algemene werking, de realisatie van het vormingsaanbod, de aankoop van 

didactisch materiaal en vorming van de instructoren. 

 

JDB future-proof, deel II 

Jeugddienst Don Bosco startte in 2019 een identiteitsbevraging, wat resulteerde in een onlinesurvey, 

een strategische workshop en doelgroepenonderzoek. In 2020 werd hierop verder gewerkt. Om dit 

deel van het proces in goede banen te leiden werd beroep gedaan op externe experten. Uiteindelijk 

leidde dit alles tot de organisatie van een afrondende bijeenkomst waar de aanbevelingen op vlak 

van communicatie en een nieuw merk voor Jeugddienst Don Bosco voorgesteld en besproken 

werden. Met dit materiaal werd dan verder aan de slag gegaan.  

Om dit financieel mogelijk te maken kreeg dit project een ondersteuning van 10.000 euro. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
7 

‘Poster avondwoordjes’ 
De ‘poster avondwoordjes’ is al verschillende jaren een begrip 

in de salesiaanse wereld: een mooi beeld met een inspirerende 

uitspraak van Don Bosco of een figuur uit de salesiaanse familie 

(Franciscus van Sales en dit jaar Maria Mazzarello). De poster 

wordt op iets meer dan 600 exemplaren gedrukt en verspreid. 

Er verschijnen 3 posters per jaar. Via een verspreidings-

campagne werd de poster ruim verspreid. De beelden van de 

posters spelen in op de actualiteit van de coronacrisis. Tegelijk 

werd aan de ontvangers gevraagd om de poster voor het raam 

te hangen. Dit project ontving een ondersteuning van 500 euro. 

 

JDB on Tour  
JDB on Tour is een jaarlijks terugkerende zomeractie met als doelstelling animatoren en vrijwilligers 

te verbinden met elkaar, te enthousiasmeren en te informeren.  Door de hele situatie rond Covid-19 

diende het oorspronkelijke opzet aangepast te worden. Omwille van allerlei maatregelen was het 

niet toegelaten om zomaar op bezoek te gaan op de pleinen zelf. Dit werd opgevangen door een 

aanbod uit te werken op basis van het Fata Morgana Concept.  

Dit project ontving een ondersteuning van 750 euro.  

 

Solidariteitsfonds  
In 2020 kregen twee jongeren dankzij het Solidariteitsfonds een tegemoetkoming euro in de 

deelnameprijs aan een vormingsinitiatief. In totaal ging het om een bedrag van 90 euro. 

Daarnaast ontvingen twee speelpleinwerkingen een bedrag vanuit het Solidariteitsfonds om hun eigen 

sociale kas aan te vullen. Via dergelijke sociale kas krijgen ouders die het financieel moeilijk hebben de 

kans om hun kinderen toch naar het speelplein te sturen. Het betrof de speelpleinwerkingen Groene 

Zone (Heverlee) en Raccoon (Sint-Pieters-Woluwe). In totaal ontvingen zij 1140 euro. 
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SPEELPLEIN- EN VAKANTIEWERKINGEN VAN DON BOSCO  

 

‘Speelplezier voor elk kind’ 
Doel van het project ‘Speelplezier voor elk kind’ was Don Bosco speelpleinwerkingen een financieel 

duwtje in de rug te geven zodat hun werking (ook voor ouders die het financieel moeilijk hebben) 

gegarandeerd bleef. Deze doelstelling werd doorkruist door de gevolgen en maatregelen verbonden 

aan Covid-19. De opgelegde maatregelen zorgden er namelijk voor dat verschillende 

speelpleinwerkingen extra diende te investeren in preventiemateriaal. Wat natuurlijk effect had op de 

financiële draagkracht van de speelpleinwerkingen. Voor twee Don Bosco speelpleinwerkingen zou dit 

een probleem gevormd hebben. Zij vroegen en kregen dan ook een financiële ondersteuning voor de 

aanschaf van materiaal. De twee speelpleinwerkingen waren: Kinderland (Kortrijk) en Heidevreugde 

(Boxbergheide). Elk speelplein ontving een ondersteuning van 1500 euro. 

 

 

‘Boekje “ikbeneendonboscoanimator” 
Het boekje “ikbeneendonboscoanimator” richt zich tot nieuwe Don Boscoanimatoren en hun ouders 

die over hun schouder meelezen. Het vertelt over hoe uniek de sfeer is op de Don Boscospeelpleinen 

en -vakantiewerkingen. In het boekje staat per speelplein of vakantiewerking een overzicht van de 

contactgegevens, data wanneer het speelplein geopend is en een aanduiding met pictogrammen met 

o.a.  welke leeftijdscategorieën van kinderen er spelen of er een inclusiewerking is, of animatoren 

kunnen blijven slapen, of er een jaarwerking is enzovoort. Er worden ook enkele Tips & Tricks 

aangereikt aan de animatoren.  Als extraatje zit er een uitneembaar mini-boekje in met 

broekzakspelletjes en liedjes. Dit project ontving een ondersteuning van 1000 euro. 

 

 

Speelplein Groene Zone 50-jaar jubileum 

Speelplein Groene Zone zou in 2020 haar 50 jarig bestaan vieren. Een mijlpaal die staat voor jaren vol 

plezier en engagement. 50 jaar van lachende kindergezichten op het speelplein, van het opdoen en 

delen van ervaringen, van het verwelkomen van steeds nieuwe animatoren en het uitwuiven van oud-

animatoren. Afgelopen zomers waren een realisatie van vele hardwerkende handen die de 

speelpleinwerking maar al te graag eens welverdiend in de bloemetjes verlangden te zetten. Met dat 

idee in hun achterhoofd kozen zij er voor om in het najaar van 2020 alle huidige animatoren, 

hoofdanimatoren oud-animatoren, logistieke ploeg, zusters, kookouders etc.  bijeen te brengen via 

verschillende initiatieven. Vanuit Droomfonds Don Bosco werd een ondersteuning voorzien van 3425 

euro. Covid-19 gooide hier echter roet in het eten. Na intern overleg werd beslist om alle festiviteiten 

te verschuiven naar 2021. 
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Speelplein Raccoon in 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 leuke 
en vooral betaalbare speelpleinwerking tijdens de grote vakantie. In de zomervakantie van 2020 
werden opnieuw vier weken speelpleinwerking georganiseerd. Het speelplein zorgde niet alleen voor 
een plezierige dag invulling 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 die jongeren een leuke bezigheid in de zomer. Droomfonds Don Bosco 
steunde speelplein Raccoon met 3.000 euro. Daarmee kon de deelnameprijs voor de kinderen laag 
gehouden worden en werd een animatorenwerking uitgebouwd. 
 
 

Speelpleinwerking en straatkinderenproject ‘Chilotoproject’ in Makululu (Zambia) 
Het chilotoproject te Makululu omvat het straatkinderenproject van de Salesianen van Don Bosco in 

Zambia. Doel van dit project is om het leven van risicokinderen (daklozen, straatverkopers…) te 

verbeteren en werk te maken van vorming en re-integratie. Door middel van opvang, transformatie 

programma's, onderwijs, re-integratie met gezinnen en voorbereiding op een zelfstandig leven, willen 

de salesianen zoveel mogelijk van deze kinderen terug hoop op een toekomst geven. Ook het 

aanbieden van gezonde ontspanning via hun speelpleinwerking maakt hier deel van uit. 

Dit project ontving een ondersteuning van 3500 euro. 
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FINANCIEEL OVERZICHT SCHENKINGEN 

Steun aan projecten 2020 
 
Jeugddienst Don Bosco – vormingsaanbod en algemene werking   € 15.000 
Future Proof          € 10.000 
Poster avondwoordjes        € 500 
JDB on Tour          € 750 
Solidariteitsfonds – deelnameprijs vorming      € 90 
Speelplein Heidevreugde (Boxbergheide)      € 1.500 
Speelplein Groene Zone (Heverlee)       € 1.500 
Solidariteitsfonds speelplein Raccoon (Brussel)     € 640 
Solidariteitsfonds speelplein Groene Zone (Heverlee)    € 500 
Speelplein Racoon (Sint-Pieters-Woluwe)      € 3.000 
Boekje #ikbeneendonboscoanimator      € 1.000 
Jubileum speelplein Groene Zone        € 3.425 
Speelplein Makululu (Zambia)        € 3.500 

Totaal  € 41.405 
 

Ontvangen giften 

         Totaal  €46.610 
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Samenstelling raad van bestuur     Samenstelling stuurgroep 
Wilfried Wambeke, voorzitter      Guido Stoop, voorzitter 

Guido Stoop, afgevaardigd bestuurder     Koen Verlinden 

Wouter Goolaerts, bestuurder      Norbert Vanbeselaere 

Marjan Druez, bestuurder     Anja Cornet 

Tine Sleurs, bestuurder       Bert Slechten 

         Marco Ringoet 
          

          

 

 

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  

 

 

Facebook 

facebook.com/donboscostichting  

facebook.com/droomfondsdonbosco 

 

Contactpersoon 

Guido Stoop 

0475 29 83 73 

stichting@donbosco.be  

http://www.donboscostichting.be/

