UNICEF Belgie : 13 miljoen euro voor wereldwijde bescherming van
kinderrechten in 2016
Brussel 27 juli 2017 - UNICEF België stelt vandaag zijn jaarverslag 2016 voor. Het
rapport geeft een gedetailleerd beeld van onze acties op het terrein mogelijk
gemaakt dankzij de steun van onze donateurs en laat u ook kennis maken met
het team achter UNICEF België. Het jaarverslag 2016 is beschikbaar in een printen een online versie via: www.unicef.be/jaarverslag
In 2016 maakte UNICEF België bijna 13 miljoen euro over aan de programma’s voor de
bescherming van de rechten van het kind. Een actie die zich uitstrekt over de hele wereld maar
ook in ons eigen land, waar de organisatie zich inzet voor kinderen in armoede en kinderen op
de vlucht.
Dergelijke verwezenlijkingen zijn het resultaat van vereende krachten van ondernemingen en
overheden maar ook en vooral, van individuele donateurs die UNICEF België steunen via
giften, legaten, peterschappen, of via het doneren van hun vrije tijd als vrijwilliger … Wat
mensen immers niet altijd weten is dat UNICEF 100% afhankelijk is van vrijwillige bijdragen.
2016 werd gekenmerkt door een toename van de noden van de kinderen in de wereld, met
name van de kinderen op de vlucht en kinderen in conflictgebieden zowel in het MiddenOosten als in Afrika.
Ondanks de aanslagen in Parijs en Brussel en de angst en het wantrouwen die ze met zich
meebrachten, waren onze meters en peters vrijgeviger dan ooit en bereikten we een absoluut
record aan inkomsten via deze weg. 7.000 nieuwe peters en meters schaarden zich achter
UNICEF België.
Via ons pleidooiwerk lieten we onze stem klaar en duidelijk horen voor een groter respect voor
kinderrechten bij ons en in de wereld.
2016 was een jaar van verandering op organisatorisch vlak. Een actieplan werd uitgewerkt om
de samenwerking tussen de verschillende diensten te bevorderen. Olivier Marquet werd als
algemeen directeur belast met de inwerkingstelling van dit actieplan om de inspanningen van
UNICEF België ten voordele van de kinderen nog verder te optimaliseren.
“In 2017 gaan we verder op de ingeslagen weg op het vlak van de doeltreffendheid van onze
diensten. We zullen waken over de transparantie van onze acties: we zullen nog
gedetailleerder rapporteren over de besteding van de fondsen die u ons toevertrouwde en
zullen de aanwending ervan op het terein nog tastbaarder maken. We zullen uiting geven aan
de passie en het enthousiasme van onze medewerkers die zich wereldwijd, elke dag opnieuw,
inzetten om kinderen een echte kindertijd te geven”, aldus Olivier Marquet.
UNICEF België dat zijn 35 medewerkers, 500 vrijwilligers en 75.000 peters en meters.
Competent en enthousiast, gooien ze zich ten volle in de strijd voor de kinderen hier en in de
wereld.

U kunt het jaarverslag 2016 raadplegen via www.unicef.be/jaarverslag
Het jaarverslag van UNICEF Internationaal is HIER beschikbaar
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