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Stichting Pelicano bestaat 10 jaar! Tien hele jaren al. De
tijd vliegt enorm en dat decennium is zomaar even voorbij
gevlogen. Met veel fantastische gebeurtenissen en uiteraard
met ook talloze leermomenten. We hebben veel bereikt en
daar mogen we terecht trots op zijn. Tegelijk is het dubbel.
Via alle steun kunnen we ondertussen meer dan 850 kinderen
duurzaam helpen, maar toch hadden we stilletjes gehoopt dat
we misschien, tegen vandaag, overbodig konden zijn.
Wat begon als nobel initiatief van enkele vrienden, groeide uit tot een serieuze organisatie.
We wilden de wereld een beetje beter maken, vooral dat van kinderen die vaak tal van kansen
moeten ontberen. Zij dragen de onschuld in zichzelf, maar moeten tegelijk de gevolgen
dragen van situaties waar zij niks aan kunnen doen. Eén vijfde van de kinderen in ons land
leeft vandaag in structurele armoede, wat in een welvarende maatschappij onbegrijpelijk is.
Naar school gaan is geen evidentie voor hen, mee gaan sporten of vakantie nog minder. Een
lege boterhamdoos is soms dagelijkse kost en warme kleren voor de winter zijn er niet altijd.
Schrijnende toestanden die een kind eigenlijk nooit zou mogen meemaken. Toch is dit elke
dag de situatie waarin duizenden kinderen opstaan.
Stichting Pelicano heeft het unieke doel kinderen die in België in armoede wonen structureel
te helpen. Zij verdienen het immers om alle kansen te krijgen om uit die vicieuze cirkel te
stappen. Alleen is dat vaak onmogelijk en ongemerkt willen we hen helpen, om hen die steun

Voorwoord

te geven tot ze hun einddiploma halen. Het doet dan ook ongelooflijk veel deugd dat we nu al
die finale resultaten kunnen en mogen vaststellen, ook al blijft de anonimiteit van het kind ten
allen tijde gewaarborgd.
Dit was natuurlijk alleen mogelijk dankzij de steun van heel wat mensen, zonder iemand te
willen vergeten. De vele donateurs, met soms grote, maar vooral vele kleine gewaardeerde
bedragen. De talloze mensen die zich onbaatzuchtig inzetten voor dit goede doel, acties
organiseren of er via hun wilsbeschikking aan denken om kinderen te helpen, ook als zij er zelf
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niet meer zijn. Onze dank is enorm groot. Dank aan de medestichters die dit initiatief vorm gaven en de drijvende krachten,
vroeger en vandaag, die er toe geleid hebben dat we vandaag fier staan waar we staan. Dank aan de partnerbedrijven
die in ons geloven, als een bondgenoot om samen dit maatschappelijk doel te realiseren. Uiteraard ook onze oneindige
dank aan de honderden zorgpartners. Zij zijn het eerste contact met het kind, zij detecteren de nood en geven dit door
aan de bevoegde commissie, die dan de aartsmoeilijke taak heeft te oordelen. De zorgpartners blijven de link tussen ons
en het kind, in alle anonimiteit en er steeds voor zorgend dat de steun terecht komt waar het moet zijn. Tenslotte danken
we graag Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Astrid, voor haar onvoorwaardelijke steun aan ‘onze’ Stichting Pelicano.
Beste vrienden van Stichting Pelicano. We hebben een mooi parcours afgelegd, als je bedenkt waar we vandaag staan
en hoe we dagdagelijks zoveel kinderen de hoop kunnen bieden op een beter leven. Maar we willen meer. We moeten
ook meer willen! Tegen 2025 willen we 2.000 kinderen duurzaam ondersteunen. Dat is veel, maar het is mogelijk. Daar
werken we hard aan, door professionalisering van onze organisatie, nieuwe initiatieven, een grotere naamsbekendheid
en, ik herhaal, dankzij de steun van de vele, vele partners en particulieren die een groot hart hebben voor wat we doen.
Dit resultaat is het grootste geschenk dat we onszelf konden doen. Dank voor de voorbije tien jaar.

Jean-Luc
Cottyn
Stichtend Voorzitter Stichting Pelicano

⚏
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Kinderarmoede
in België
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1 kind op 5 loopt het risico om in België in armoede
op te groeien. Dat zijn meer dan 400.000 kinderen
in ons land.

20,6%

Een hallucinant cijfer. Deze kinderen vertrekken tijdens een regenachtige dag
zonder regenjas naar school, hebben ’s middags geen gevulde boterhamdoos en
krijgen de kans niet om ’s avonds naar de sportclub te gaan. Daarenboven worden

1 Belgisch kind op 5 loopt het risico om op
te groeien in kinderarmoede

ze door hun sociale stand vaak uitgesloten. Schokkende voorbeelden, maar het
gebeurt echt. En het is niet ver van ons bed. Misschien leeft er wel een kansarm
gezin naast jou?

Bron: Eurostat

We spreken over kinderarmoede als er niet genoeg financiële middelen zijn om de

Stichting
Pelicano

basisbehoeften te vervullen. Wanneer er niet voldoende geld is, komen kinderen en
jongeren sneller in een vicieuze cirkel terecht. En dan biedt Stichting Pelicano steun.

Getuigenis
De 8-jarige Annelies woonde met haar alleenstaande moeder in het pand van een huisjesmelker. Het meisje had
daarvoor in wel tien verschillende instellingen gewoond. Haar mama moest rondkomen met een leefloon. In het
armtierige huis waar ze woonden, was geen verwarming, nauwelijks een keuken en een gemeenschappelijk toilet
voor 5 gezinnen. Annelies had nauwelijks kleren en de meeste ervan waren versleten. Gelukkig kwam ze terecht in
een kleine school waar ze goed opgevangen werd. Toen bleek dat ze geen euro kon meekrijgen van thuis voor een
schooluitstap, heeft de school ons ingelicht. Vandaag is Annelies Pelicanokind. Ze heeft nu kleren die passen bij de
tijd van het jaar en elke schooldag krijgt ze warm eten. Als er een buitenschoolse activiteit is, hoeft ze niet meer te
veinzen dat ze niet kan meegaan “wegens een verkoudheid”.

⚏
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In 2018 studeerden

2

Onze
doelstellingen
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We steunen kinderen in België die in armoede leven
op een duurzame manier. Onze zorgpartners komen
bij ons aankloppen met een concrete situatie.
Vervolgens steunen we het kind tot hij of zij afstudeert.
Zo geven we onze Pelicanokinderen écht kansen. En
alleen op deze manier, halen we ze uit de vicieuze
cirkel. We zijn dan ook trots dat er in 2018 twee
Pelicanokinderen hun einddiploma mochten afhalen.
Concrete hulp
Met jouw steun bekostigen we de basisbehoeften van kinderen die in armoede
leven. Ook kleine bedragen zijn meer dan welkom.

Gelijke kansen
We strijden tegen sociale uitsluiting. Iedereen verdient gelijke kansen, zeker

Pelicanokinderen af, aan een hogeschool en universiteit *
* Onze andere Pelicanokinderen zijn jonger

kinderen. In goede omstandigheden kunnen opgroeien, is het minimum.

Duurzaamheid
We steunen het kind tot hij of zij een einddiploma haalt. Op die manier doorbreken
we de vicieuze cirkel en creëren we echt mooie toekomstkansen.

Maatschappelijk effectief
Onze unieke aanpak zorgt voor een gevoelig positief maatschappelijk effect. We
streven naar het ultieme doel: het verminderen van kinderarmoede in ons land.

⚏
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In 2018 lachten onze Pelicanokinderen volop

Onze missie,
visie en waarden
Missie

Ieder mens heeft het fundamentele recht om een waardig en comfortabel bestaan
te leiden. In het bijzonder onze kinderen. We stellen vast dat deze basisgedachte
nog geen realiteit is.
Voor de Stichting Pelicano zijn gelijke kansen voor kinderen in onze maatschappij
het ultieme doel.
Daarom willen wij als organisatie ertoe bijdragen dat deze doelgroep binnen onze
natie onbezorgd mag opgroeien, met gelijke kansen en mogelijkheden.

2.322.407
minuten

Visie
Zich verbindend aan het Vedrag Inzake De Rechten Van Het Kind alsmede aan
het Europees Verdrag Voor de Rechten Van De Mens, stelt de Stichting Pelicano
zich tot algemeen doel om kinderen die op Belgisch grondgebied wonen, die
in gedwongen maatschappelijk onaanvaardbare situaties moeten opgroeien,
financieel bij te staan.
Het effect dat daarmee beoogd wordt, is tweeledig:
Elk kind dat zich in deze leefomgeving bevindt de zekerheid bieden op een beter
gewaarborgde opgroeisituatie en een maatschappijgerichte toekomst.
Anderzijds op korte, middellange en lange termijn het Belgisch sociaal
zekerheidsmodel versterken door aantoonbaar en meetbaar het gedefinieerd
fenomeen actief en duurzaam te bestrijden.

⚏
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Waarden

Waakzaamheid
Permanent en transparante waakzaamheid over haar bestuursintegriteit
en eerlijkheid binnen haar totale werking.

Rechtvaardigheid
De in tijd effectieve bescherming van, door onrechtvaardigheid getroffen
kinderen in België en daarbinnen het aanbieden van een performante en
duurzame inzet ter bestrijding van dit groot onrecht.

Verbondenheid
Op een wettelijke en legitieme manier samen te werken met elkeen die
het belang ervan inziet en die daartoe wil bijdragen aan de ontwikkeling
en uitbouw van de noodzakelijke geldstroom om het project blijvend te
financieren. Wij zijn met ons allen Stichting Pelicano.

Duurzaam
Het bieden van langdurige garanties, door de bewaking van haar middelen,
aan gedefinieerde Pelicanokinderen zodat zij net als iedereen volwaardig
deel mogen uitmaken van de samenleving.

Zorgzaam
De ontlasting van de federale, gewestelijke en lokale autoriteiten door
aantoonbaar en meetbaar onze Pelicanokinderen in hun groeiproces bij
te staan, tot deze zelf de individuele garanties opleveren om actief deel te
kunnen nemen aan hun verwachte rol in de maatschappij.

⚏
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In 2018 ondersteunden we

Hoe
werken we?
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De kracht van verandering ligt bij mensen zoals jij.
Dat is waar we bij Stichting Pelicano in geloven.
Mensen die waarde hechten aan solidariteit,
samenhorigheid, filantropie en altruïsme. Mensen
die zich willen inzetten om het leven van duizenden
kwetsbare kinderen te verbeteren in België.
Via onze zorgpartners sporen we kansarme kinderen op. Onze professionele
vertrouwensmensen zijn goed op de hoogte van armoedesituaties in gezinnen.
Daarom zijn zij een belangrijke schakel in het proces.

778

Pelicanokinderen

+242 kinderen die we regelmatig ondersteunen

Met jouw financiële steun, gecombineerd met de inzet van zorgpartners,
ondersteunen we Pelicanokinderen waar het nodig is. Hiervoor werken we op twee
sporen tegelijkertijd. Enerzijds zorgen we voor financiële ondersteuning om de
dagelijkse noden op te vangen. Zo lossen we eerst de dringende problemen op.
Anderzijds werken we meer structurele oplossingen uit. Tot het Pelicanokind zijn
diploma haalt, nemen we onze verantwoordelijkheid voor hem op, samen met onze
zorgpartners.
Een aanpak die werkt. Zwart op wit. Doordat we werken zonder tussenpersonen
en zonder lange, ingewikkelde procedures, komt jouw steun rechtstreeks bij de
Pelicanokinderen terecht. Dus niet bij de ouders en niet bij andere organisaties.
Daardoor kunnen we gericht en efficiënt werken en hen een nieuwe toekomst
garanderen.

⚏
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Kwaliteitsgarantie
Elk Pelicanokind wordt opgenomen in een eigen
gepersonaliseerd traject. We bekijken samen met de
zorgpartners waar we in de toekomst zullen moeten
bijspringen en vatten dat samen in een uitgebreid
stappenplan.
Éénmaal dat beschreven staat, ontvangt het Pelicanokind op structurele basis
een bijdrage. We kunnen niet genoeg benadrukken dat het geld zonder omweg
naar het kind gaat. Niet naar de ouders, familieleden of organisaties. Daar zien
de zorgpartners op toe.
Het zijn ook de zorgpartners die het Pelicanokind van dichtbij opvolgen. Ze
herbekijken op regelmatige basis of het kind voldoende steun krijgt en waar
ze kunnen bijsturen. Op die manier wordt de kwaliteit van de financiële steun
gegarandeerd.

19
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Raad van Bestuur

11

Het Pelicano team
De Algemene Directie
Christiaan
Hoorne
Algemeen
directeur en
medeoprichter

Het Dagelijks Bestuur is geen raad, wel een permanent
bestuursorgaan. Het is begaan met de functionele en
directe uitvoering van de beslissingen die genomen
worden in het raamwerk van de dagelijkse werking.
De leden leggen vier vergaderingen per kwartaal
vast. Er is dagelijks overleg met de algemeen
directeur Christiaan en met de directiesecretaris
Michel die de algemene directie voor hun rekening
nemen.

waarvan 6 in het Dagelijks Bestuur
Michel
Leemans
Directiesecretaris

Algemene Directie

Het Dagelijks Bestuur
Peter
Bals

Marie-Claude
Maertens

Bestuurder
en voorzitter
Dagelijks Bestuur

Bestuurder en
vice voorzitter
Dagelijks Bestuur

Colette
Meester

Walter
Blieck

Dirk
van der Bauwhede

Bestuurder

Bestuurder

Bestuurder

Karl
De Coux
Bestuurder

23
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Het Filantropisch
Centrum Pelicano
Liefde voor de mensheid
Een mooie betekenis van het woord filantropie. In de praktijk nemen mensen
initiatieven voor het publieke welzijn door de levensomstandigheden van mensen te
verbeten. Het Filantropisch Centrum mag je ruimer zien dan de Stichting Pelicano.
Want via het Centrum gaan we alle uitdagingen aan, en niet alleen de strijd tegen
kinderarmoede.
Jij vindt het misschien zonde dat zoveel huisdieren in een asiel belanden. Je wil dat er
zo snel mogelijk een middel komt tegen kanker. Of jouw hart breekt als je in de krant
leest hoe mensen in verre landen honger lijden of amper proper water hebben. Je leidt
dus een leven waar plaats is voor waarden. Maar hoe geef je die waarden door aan de
volgende generaties?
Precies daarom hebben we het Filantropisch Centrum opgericht. Dat centrum maakt
jouw nobele streven makkelijker via “het Fonds op Naam”. Samen met jou werken we
een regeling op maat uit die jouw wensen respecteert. Je krijgt de zekerheid dat die

Het Fonds op Naam
Het Filantropisch Centrum Pelicano werkt altijd
met een Fonds op Naam, jouw eigen naam. Hierin
schrijven we jouw wensen neer. Met zo’n Fonds kan
je jouw filantropische bedoelingen makkelijker en
doeltreffender vorm geven.
Een Fonds op Naam is een schenking met een
welomschreven opdracht. Je krijgt hierbij volledig
het heft in handen. Het Filantropisch Centrum
Pelicano kiest voor een Fonds op Naam omdat
we jou op die manier maximaal kunnen helpen. Je
bepaalt uiteraard zelf de opdracht en neemt het heft
in eigen handen. Wij helpen je doorheen het hele
proces, waardoor je profiteert van onze jarenlange
ervaring en kennis. Uiteindelijk krijg je de waarborg
dat wij jouw vermogen efficiënt en duurzaam
beheren, ook wanneer jij er niet meer bent.

wensen uitgevoerd worden, wanneer je er niet meer bent.

Meer weten? Contacteer ons via

www.pelicano.be

⚏
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In 2018

€4.169.489
€1.943.000

hadden we een werkingsbudget van

zijn er 3 legaten opengevallen:

80%

van dit bedrag is toegewezen aan toekomstige
projecten van het Filantropisch Centrum

Financiële
resultaten

€2.293.000

investeerden we
in onze Pelicanokinderen

53,08% inkomsten via donateurs
46,13% inkomsten via legaten
0,79% andere
(werking Filantropisch Centrum, Acties ‘De Warmste Week’, …)

Berekend op de totale inkomsten van 2018.

⚏
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Balansrekening

Balansrekening
ACTIVA
Vaste activa
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa
Financiële vaste activa

Vlottende activa
Vorderingen op ten hoogste
één jaar

PASSIVA
€120.951 Eigen vermogen
€9.673
€102.994
€8.283

€5.149.202
€29.782
€3.548.138

Liquide middelen

€245.481

Totaal ACTIVA

Bestemde fondsen

€1.096.019

Overgedragen positief resultaat

€1.582.795

Jaarlijks maken we als Stichting Pelicano de balans
op van alle bezittingen (activa) en schulden (passiva).
Zowel de activa en passiva moeten uiteraard in
evenwicht zijn, vandaar het woord balans.

€2.066.340

Bij de activa behoort onder andere de bankrekening van Stichting Pelicano.

Fondsen van de Stichting

Schulden
Schulden op meer dan één jaar

€525.000

€68.707

Deze wijzigt dagelijks door betalingen en inkomsten. De overlopende rekeningen
behoren ook tot de activa. Hieronder behoren de bedragen die bekeken worden
over meerdere boekjaren. De opengevallen legaten en de sensibiliserings- en

Geldbeleggingen

Overlopende rekeningen

€3.203.814

29

Schulden op ten hoogste één
jaar
Overlopende rekeningen

€1.909.300

publiciteitskosten van de acties die we voerden in 2018 zijn hier een onderdeel van.

€88.332

De passiva kunnen we opsplitsen in twee delen: eigen vermogen en schulden. Het
eigen vermogen is een buffer, noodzakelijk om de werking van Stichting Pelicano

€1.325.801

€5.270.153 Totaal PASSIVA

te garanderen. Oorspronkelijk is de Stichting opgericht met een kapitaal van

€5.270.153

€25.000 en we bouwden dit stap voor stap op.
Eind 2018 bedroeg het totale eigen vermogen €3.203.814 waarbij €1.621.019
specifiek werd voorzien voor de duurzame uitkering aan de Pelicanokinderen.
Een bedrag van €1.582.795 werd nog niet specifiek toegewezen.
De schulden zijn in 2018 gestegen met €861.022. Er kan gesteld worden dat
de ontvangen legaten zorgen voor de nodige financiële input. De ontvangsten
kunnen door testamentaire regelingen niet steeds onmiddellijk aangewend
worden. Om op korte termijn de lopende engagementen na te komen, heeft de
Stichting in de loop van 2018 de nodige kredieten aangegaan.

⚏
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Resultatenrekening
Het totaal van de ontvangsten bedraagt €4.169.457.
Ter vergelijking: dit is €2.032.173,19 meer dan onze
inkomsten die we ontvingen in 2017. 2018 was dus
een recordjaar voor de Stichting Pelicano.

Inkomsten

€4.169.457

Evenementen, giften, sponsoring, legaten, diverse verkopen, etc. namelijk alle inkomsten werden ontvangen via onze
donateurs. De Stichting krijgt geen subsidies van de overheid. Bijna alle donaties werden integraal gebruikt om
Pelicanokinderen te steunen, fondsenwerving en preventiecampagnes te voeren. Met een klein percentage betalen
we de administratieve kosten van algemeen beheer.
De inkomsten die we ontvangen uit Fondsen op Naam vormen hierop een uitzondering. We respecteren de wens van
de erflaters om duurzame steun te bieden. Daarom worden deze middelen over een lange termijn verspreidt.

Uitgaven

€2.556.724

De systematische opbouw van het eigen vermogen heeft als doelstelling de financiële ondersteuning van onze
Pelicanokinderen. De garantie om ook in minder voorspoedige jaren de Pelicanokinderen verder ongestoord te blijven
ondersteunen én het mogelijk maken om, bovenop het vooropgestelde budget of bij een uitzonderlijk voorval, een
extra financiële inspanning te kunnen leveren, blijft het hoofddoel in de langetermijnvisie van de Stichting.
Het totaal van de uitgaven bedroeg in 2018 €2.556.724. De uitgaven worden toegewezen aan één of meer activiteiten.
Zo zijn bijvoorbeeld de kosten van een informatiecampagne verdeeld over de posten informatie en fondsenwerving.
Voor elke activiteit gebeurt de toewijzing volgens een verdelingsprincipe.

Resultaatstoewijzing
Het resultaat van het boekjaar 2018 bedraagt €1.612.732. Dit bedrag wordt toegevoegd aan het over te dragen

Resultaat boekjaar 2018

€1.612.732

vermogen van de Stichting. Voor dit vermogen werd nog geen bestemming gegeven.

⚏
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Financieel
toezicht
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We willen steeds en volledig transparant de middelen
van de Stichting bewaken.
Zo kunnen we het vertrouwen van onze externe partners bewaren. Het financiële
toezicht is van cruciaal belang om onze doelstellingen te behalen: kinderarmoede
helpen bestrijden en de toekomst van onze samenleving verbeteren.
De financiële commissie bestaat uit drie leden. Zij controleren, bewaken en beheren
intern het financieel beheer van de Stichting. De Trezorier, die zetelt in de Raad
van Bestuur, voert de financiële communicatie. Het Dagelijks Bestuur evalueert de
input van de financiële commissie. De eindbeslissingen worden gecontroleerd en
bekrachtigd door alle leden van de Raad van Bestuur.
De werking van de interne controle wordt dus verdeeld over verschillende
bestuursorganen en subcommissies. Op die manier kan er niemand middelen
spenderen zonder dat de andere bestuursleden daarvan op de hoogte zijn.
Bovenop de interne controle, auditeert een extern controleorgaan de financiën van
Stichting Pelicano. KPMG is hiervoor verantwoordelijk. KPMG is een internationale
accountants – en adviesorganisatie. (Cfr. www.pelicano.be)

⚏
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Dankjewel

Getuigenis
We moeten samen de vicieuze cirkel van armoede doorbreken. Tienduizenden kinderen hebben het financieel
niet makkelijk, en elk jaar stijgt dat armoedecijfer. Als we niet ingrijpen, zijn deze kinderen gedoemd om ook als
volwassenen aan de rand van de maatschappij te leven. Ik kies voor Stichting Pelicano, het is een fantastische
organisatie die er voor zorgt dat hun Pelicanokinderen afstuderen en een goede toekomst krijgen.

35

aan alle donateurs
En die dankjewel is uit de grond van ons hart. In 2018
waren er 40.000 donateurs. Daarom willen we alle
donateurs hartelijk bedanken voor hun steun, ook
degene die éénmalig een gift hebben geschonken.

Isabelle - Donateur van Stichting Pelicano

Wie doneert, schrijft eenmalig of meerdere keren per jaar een zelfgekozen bedrag
over op onze rekening. Met dit geld worden medische kosten, schoolbijdragen en
sociale zorgen betaald van Pelicanokinderen.

Jouw 40.000
betrokkenheid
donateurs

Die bedragen gaan rechtstreeks naar onze Pelicanokinderen, zonder tussenweg.
We zijn financieel afhankelijk van donaties, jullie zorgen dus voor het voorbestaan
van de organisatie en duurzame steun voor onze Pelicanokinderen.

Heb je zelf interesse om donateur te worden?
Je kan snel en eenvoudig online doneren. Surf
naar www.pelicano.be en klik op
Doneer
Stichting Pelicano steunen als onderneming? Dat kan. Samen gaan we opzoek naar
de meest passende samenwerkingsvorm. Een sterk lange termijn engagement
geeft ons de mogelijkheid om onze Pelicanokinderen op een duurzame wijze te
ondersteunen. Je investeert ook in jouw bedrijf, je pakt uit met een maatschappelijk
betrokken boodschap, die imagoversterkend werkt.

⚏
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zorgpartners in België

En daarvan laten we er ééntje aan het woord
Er opende voor onze school een nieuwe wereld. Directe hulp bieden aan kinderen werd plotsklaps bijzonder tastbaar
dankzij het zorgpartnerschap van Stichting Pelicano. We werken samen aan een betere maatschappij, en dat schenkt
ons een immense voldoening.
Het samenkomen met ouders zorgt vaak voor een lach en een traan. Het bespreken van de moeilijkheden, gevolgd

Onze onmisbare
zorgpartners

37

De zorgpartners zijn onze rechterhand op het
terrein. Zij vertellen welke kinderen nood hebben
aan extra ondersteuning en zorgen voor de concrete
uitvoering. Zorgpartners zijn bijvoorbeeld scholen,
internaten, MPI’s of OCMW’s. Ze staan dagelijks
en rechtstreeks in contact met de kinderen. Als
vertrouwenspersonen kennen ze de situatie en
bouwen ze een vertrouwensband met hen op.
Stichting Pelicano voorziet de nodige fondsen, vervolgens garanderen de
zorgpartners dat het geld correct besteed wordt. Zij gaan bijvoorbeeld mee naar
de dokter, kopen samen met de kinderen een nieuwe winterjas of kaftpapier voor
de schoolboeken.

door de stappen vooruit. Het samen denken, bespreken, zoeken en luisteren vergroot op een natuurlijke manier de
band en het vertrouwen in elkaar.
Stichting Pelicano slaagt erin om kinderdromen te realiseren. Dromen die niet uit komen zonder hulp. Het gaat niet
over een willekeurige kinderdroom, neen, het gaat over onderwijs op maat. Dé kans krijgen om dé studierichting te
kunnen volgen die je verdere levensloopbaan kan bepalen. Inzetten op het nu kan de toekomst veranderen.
Uit de grond van ons hart, bedankt voor jullie inzet. Het doet veranderen.
Karel Delheye
Directeur Freinetschool De Boomhut - Sint-Andries

Staat jouw instelling dagelijks in contact
met kinderen? Dan kom je waarschijnlijk
in aanmerking om zorgpartner te worden.
Contacteer ons via www.pelicano.be

⚏
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In 2018

ondersteunden we

werkten we samen met

+48%

+110%

ivg 2017

253

nieuwe Pelicanokinderen

ivg 2017

188

nieuwe zorgpartners

15.231

+60%
ivg 2017

meer mensen dan in 2017

Zoals je ziet, groeien we snel. Heel snel. Met dit
tempo streven we naar enkele doelstellingen. Zoals
we nu groeien, halen we die pijlers zeker en vast.
Het ultieme doel blijft uiteraard om kinderarmoede
in ons land uit te roeien. Dat kunnen we enkel door
jouw steun. Want het armoedecijfer in ons land blijft
maar stijgen.
In 2025 willen we in totaal 2.000 Pelicanokinderen duurzame steun bieden. Dat
kunnen we door samen te werken met meer zorgpartners. Zij zijn een belangrijke
schakel in het opsporen en aanmelden van kinderen in moeilijkheden. 500
operationele zorgpartners in 2025 is het streefdoel.

doneerden

Doneer

Onze evolutie en
toekomstplannen

+95%
ivg 2017

€2.032.173,19
meer inkomsten dan in 2017

Om 2.000 Pelicanokinderen te ondersteunen tot ze hun einddiploma halen,
zijn er meer middelen nodig. De financiële middelen op peil houden en laten
meegroeien doorheen de jaren is noodzakelijk. En daarom blijven we beroep doen
op alle donateurs, sponsors en andere partners. We mikken op €6.000.000 aan
inkomsten uit donaties in 2025.

⚏
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De Stichting Pelicano
Congresstraat 35

Doneer

1000 Brussel
Filiaal Brugge
Baron Ruzettelaan 3 - 3.2b
8310 Brugge
+32 (0)470 60 67 22
Info@pelicanofoundation.be
www.pelicano.be

Of schrijf rechtstreeks een bedrag over.
Rekeningnummer: IBAN: BE53 0687 7777 77 53 - BIC: GKCCBEBB
Mededeling: ‘Ik steun een Pelicanokind’

BE53 0687 7777 77 53
BIC: GKCCBEBB
Mededeling: ‘Ik steun een Pelicanokind’

Wist je dat een donatie ook kan interessant kan zijn voor je belastingen?
Een gift vanaf €40 geeft recht op een fiscaal attest, waarbij je 45% van jouw gift als belastingvermindering terugkrijgt.

We bedanken onze hoofdsponsor de Nationale Loterij. Dankzij hun
spelers steunen ze dit jaar opnieuw De Stichting Pelicano.

#IedereenTeltMee

43

© Copyright De Stichting Pelicano
Coördinatie: BeforeTheHype
Grafisch ontwerp: BeforeTheHype
Redactie: Stichting Pelicano, BeforeTheHype en Wim Demyttenaere
© Foto’s: Alle foto’s zijn indicatief om de privacy van kinderen en
andere partners te bewaken. Alle beelden zijn wettelijk aangekocht.
Verantwoordelijke uitgever: Jean-Luc Cottyn, Stichtend voorzitter,
De Stichting Pelicano, Congresstraat 35, 1000 Brussel
Juni 2019

Privacy is belangrijk
Zowel de donateurs als de kinderen kunnen rekenen op volledige privacy. Er wordt geen informatie vrijgegeven
over individuele dossiers en de kinderen komen nooit rechtstreeks in contact met de schenkers. Alle gekozen
afbeeldingen zijn fictief, zowel op de website als in dit jaarverslag. Ook namen en persoonsgegevens zijn fictief.
Zo garanderen we de privacy van iedereen.
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