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Een glunderende Aisha, met haar vriendinnen.  

Het verhaal van Aisha 
Aisha geeft nooit op

isha is geboren met een hersenbeschadiging, waardoor 
ze tot haar vierde jaar niet kon praten, zitten of staan. 
Door fysiotherapie en logopedie gaat ze nu met sprongen 
vooruit. Aisha leerde zitten, staan, lopen, lezen, schrijven 
en rekenen. Niemand had dit ooit durven dromen. Haar 

moeder leert hoe ze Aisha het beste kan begeleiden.

Heftige tijd
2020 was door corona een heftig jaar voor Aisha en haar familie. 
De familie heeft hard moeten werken om elke dag eten op tafel te 
krijgen. De school en het revalidatiecentrum gingen dicht. Toch zat 
Aisha allesbehalve stil. Ze deed thuis haar oefeningen en maakte haar 
schoolwerk online. Met steun van het Liliane Fonds kreeg Aisha een 
computer, een goede stoel en een tafeltje en een nieuwe bril. 

FOTO: CHIARA BELTRAMINI

A

Toegankelijkheid  |  Wij vinden het belangrijk dat dit 
Jaarverslag ook toegankelijk is voor mensen met een 
visuele beperking. In de vormgeving hebben we zo veel 
mogelijk rekening gehouden met dit uitgangspunt.
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Het jaar 2020 was voor u en voor ons 
een bijzonder jaar. De coronapandemie 
veranderde ons leven en ons werk ingrijpend. 
Ik werd geraakt door de betrokkenheid, 
de kracht en de flexibiliteit van mensen 
overal ter wereld. Bijna dagelijks moesten 
zij zich aanpassen aan veranderende 
omstandigheden. 

Hulp tijdens de pandemie
Onze partners in Afrika, Azië en Latijns-
Amerika kwamen bij het uitbreken van de 
pandemie direct in actie. Ze boden noodhulp 
aan gezinnen in de vorm van voedsel, zeep, 
medicatie en  voorlichting over corona. De 
medewerkers hielden via chat contact met 
kinderen en gezinnen en organiseerden online 

medische consulten. In dit Jaarbeeld leest 
u over de inventieve oplossingen die zijn 
bedacht om therapieën en onderwijs door te 
laten gaan in coronatijd. Daarnaast zorgden 
onze partners ervoor dat kinderen met 
een beperking niet werden vergeten door 
overheidsinstanties en hulporganisaties.

Dit alles werd mogelijk gemaakt door de 
geweldige steun en betrokkenheid van 
mensen, bedrijven en organisaties die een 
bijdrage deden aan ons coronanoodfonds. 
Met verbinding maakten we het verschil 
voor kinderen met een handicap in 
ontwikkelingslanden. Daar zijn wij iedereen 
die ons heeft gesteund enorm dankbaar 
voor.

Verbinding maakt het verschil

Hoewel de pandemie nog niet voorbij is, maken 
onze medewerkers in Nederland en in onze 
partnerorganisaties alweer plannen voor de 
toekomst. We hebben stevige ambities om de 
kwaliteit van de revalidatiebehandeling en de 
begeleiding van ouders en kinderen verder 
te verbeteren. We willen de mogelijkheden 
van kinderen vergroten en opkomen voor de 
rechten van kinderen met een handicap.

40 jaar Liliane Fonds
Voor het Liliane Fonds was 2020 óók het jaar 
van ons 40-jarig bestaan. We zijn trots op onze 
geschiedenis, op onze hulp aan mensen die dat 
zo hard nodig hebben en op de vele donateurs 

>    FOTO: RONNIE DANKELMAN

en betrokkenen die deze hulp mogelijk maken. 
U vindt in dit Jaarbeeld een tijdlijn met de 
hoogtepunten van de afgelopen 40 jaar. Het 
jubileumjaar verliep anders dan we konden 
voorzien, maar zoals u in dit Jaarbeeld kunt 
lezen, hebben we mooie resultaten behaald 
voor kinderen. 

In ons 41ste jaar maken we graag samen weer 
het verschil voor kinderen met een handicap in 
ontwikkelingslanden. Doet u weer mee? 

Steven Berdenis van Berlekom 
Directeur Liliane Fonds

>    Jongeren in India 
ontvangen voedselhulp 
en leren hoe je de 
verspreiding van het 
virus tegengaat. FOTO: 

LILIANE FONDS

>  Bekijk hier wat 
onze partners 
nog meer deden 
en blijven doen.

VOORWOORD
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Missie en visie  
Verbinding maakt het verschil 

>    Celestine (9) uit Kenia en haar beste vriendin tijdens een rekenles. FOTO: RONNIE DANKELMAN

Het begon met één kind en één vrouw met 
een missie. Liliane Brekelmans ontmoette de 
jonge Agnes in Indonesië en gaf haar een 
kans in het leven. Nu, veertig jaar later, leeft 
de missie van Liliane nog steeds voort in ons 
dagelijkse werk.

Geen eerlijke kans
Alle kinderen met een handicap hebben recht 
op toegang tot gezondheidszorg, onderwijs en 
de arbeidsmarkt. Maar in de armste delen van 
de wereld worden deze kinderen aan hun lot 
overgelaten. Zij worden niet alleen belemmerd 
door hun handicap, maar ook door maat-
schappelijke uitsluiting. Hun grootste beperking 
is het gebrek aan een eerlijke kans.

Vicieuze cirkel doorbreken
80% van alle kinderen met een handicap woont 
in de armste delen van de wereld. Armoede is 

Kind staat centraal
De situatie, het karakter en de behoefte van het 
kind zijn altijd uitgangspunt bij de onder-
steuning. En we betrekken de ouders of 
verzorgers en de lokale gemeenschap bij het 
creëren van mogelijkheden. We bieden zorg en 
(hulp-)middelen zodat kinderen opgroeien met 
minder belemmeringen en er echt bij horen: 
thuis, op school, in de gemeenschap en de 
samenleving.

Samen bereiken we meer
We willen dat onze hulp blijvend is en daarom 
betrekken we lokale overheden bij ons werk. Zij 
moeten ervoor zorgen dat zorg, onderwijs, werk 
en inkomen bereikbaar zijn voor alle kinderen 
met een handicap. Dat doen we samen met 
lokale partnerorganisaties. In Nederland 
betrekken we donateurs, vrijwilligers en 
organisaties erbij die ons werk mogelijk maken.

 Missie: Wat ons beweegt
Kinderen met een handicap in ontwikkelingslanden doen volwaardig mee.

 Visie: Wat we willen bereiken
Een inclusieve samenleving waarin kinderen en jongeren met een handicap in 
ontwikkelingslanden gelijke rechten en kansen hebben.

 Strategie: Wat we doen
Samen met onze lokale partners versterken we individuele kinderen met een 
handicap in Afrika, Azië en Latijns-Amerika. Dit doen we door: 

>  kinderen de best mogelijke zorg op maat te bieden
>  hen te ondersteunen in hun ontwikkeling 
>  hun omgeving toegankelijker te maken

de grootste veroorzaker van handicaps en 
omgekeerd leidt een beperking meestal tot 
nog meer armoede. Door kinderen en hun 
ouders weerbaar en zelfstandig te maken, 
doorbreken we deze vicieuze cirkel. We 
verenigen ouders en kinderen, zodat hun stem 
in de gemeenschap meetelt en overheden 
worden aangesproken op hun 
verantwoordelijkheden. 

Meedoen is een recht
Het Liliane Fonds verbetert de levenskwaliteit 
en toekomstkansen van kinderen met een 
handicap. Samen met lokale partner-
organisaties maken we hun leef-, speel- en 
leerwereld toegankelijker. We dragen bij aan 
een inclusieve samenleving waarin meedoen 
mogelijk is, ondanks een handicap. Want 
meedoen is geen gunst, het is een recht.

>   In het DRRA-centrum in Satkhira, Bangladesh, leren 
ouders omgaan met hun meervoudig gehandicapte 
kind. FOTO: CHIARA BELTRAMINI

ORGANISATIE
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8.214  
kinderen  

kregen hulp

24.466  
kinderen  

kregen hulp 

40 JAAR
LILIANE FONDS

1980

87.771  
kinderen  

kregen hulp

2010 2020200019901985 1995 2008 2019

14  
kinderen  

kregen hulp

65.502  
kinderen  

kregen hulp

Samen werken we aan een inclusieve samenleving voor kinderen met een beperking in Afrika, Azië en Latijns-Amerika.

OP 14 MAART 1980 
WORDT HET LILIANE 
FONDS OPGERICHT.

LILIANE EN AGNES

Franca is de eerste 
medewerker. En nu, 40 jaar 
later, is ze nog altijd vrijwilliger.

Bekijk hier een filmpje 
over Franka 

Oprichting Dutch Coalition on 
Disability and Development. Wij 
zijn vanaf het begin betrokken.

We gaan ‘samenwonen’ met MIVA op 
ons kantoor in ‘s-Hertogenbosch.  
Eén managementteam voor twee goede 
doelen die gezamenlijk werken aan een 
inclusieve en bereikbare samenleving. 

MIVA bestaat 
85 jaar.

De Impact Challenge 
Award wordt aan ons 

toegekend.

We ontvangen de 
Carnegie Wateler 
Vredesprijs.

VN-verdrag ‘Rechten 
van Personen met 

een handicap’ treedt 
in werking.

2011 2015 2016

We gaan werken met 
lokale strategische 

partnerorganisaties.

We introduceren ons 
LINC-netwerk en ons 
concentratiebeleid.

De ontmoeting met het 
Indonesische meisje 

Agnes, dat polio heeft 
gehad, inspireert Liliane 

Brekelmans tot het 
oprichten van

Het Liliane Fonds.

De ontmoeting in 1976 van Liliane Brekelmans met het Indonesische 

meisje Agnes inspireert Liliane tot het oprichten van het Liliane Fonds, 

op 14 maart 1980. Van het eerste gespaarde geld wordt een naaimachine 

aangeschaft waarmee Agnes en de andere meisjes in het weeshuis waar 

zij woont leren werken.

In onze geschiedenis leeft Agnes voort als ‘het eerste kind’ dat we 

ondersteunden. Ze heeft jarenlang zelfstandig gewoond en de kost 

verdiend als naaister. In 2015 is Agnes overleden. Ze was 59 jaar oud.

●   67,5% is ruim 5 jaar donateur

●  48,4%  is ruim 10 jaar donateur

●  17,1%   is ruim 20 jaar donateur

●  1%   is ruim 30 jaar donateur

We kunnen ons werk alleen blijven doen 

dankzij onze vele betrokken donateurs: 80.400 X DANKUWEL! 

WE ZIJN ONTZETTEND TROTS DAT ZO 

VEEL MENSEN ONS WERK STEUNEN. 

MEDE DANK ZIJ DE BIJDRAGE VAN ONZE 

BETROKKEN DONATEURS KUNNEN WE 

AL 40 JAAR DE LEVENSKWALITEIT EN 

TOEKOMST KANSEN VAN KINDEREN MET 

EEN BEPERKING IN ONTWIKKE LINGS

LANDEN VERBETEREN. 

A
N

N
O

 2
0

2
0

HOE ONZE WERKWIJZE GROEIDE DONATEURS
In de beginfase besliste ons bestuur over elke 

individuele hulpaanvraag, aan de keukentafel 

van Liliane en haar man Ignaas in Vlijmen. 

Sindsdien is er veel veranderd in onze 

aanpak, maar één aspect is gelijk gebleven: 

het kind staat altijd centraal. We werken 

samen met een wereldwijd netwerk van lokale 

partnerorganisaties. Samen zorgen we ervoor 

dat kinderen met een handicap een eerlijke 

kans krijgen: we maken kinderen sterker en hun 

omgeving toegankelijk zodat ze geaccepteerd 

worden en mee kunnen doen.

Op onze website leest u meer 
over onze aanpak en werkwijze:
www.lilianefonds.nl/over-ons/
hoe-we-het-aanpakken

We werken doelgericht vanuit vijf thema’s,  

wat onze steun nog effectiever maakt:

• Gezinsgerichte revalidatie

• Inclusief onderwijs

• Vervoer en communicatie

• Werk en inkomen

•  Seksuele en reproductieve  

gezondheid en rechten

Het Liliane Fonds begon als een kindhulp-

organisatie en groeide door naar een volwassen 

ontwikkelingshulp organisatie. We concentreren ons 

werk in minder landen: in 2001 waren we actief in 

ruim 80 landen, in 2020 in 30.  

Zo vergroten we de doeltreffendheid en kwaliteit 

van ons werk. We ontwikkelen met onze partners 

een activiteitenprogramma dat voor structurele 

verandering zorgt in het leven van kinderen met een 

beperking. We bereiken niet alleen kinderen, maar 

ook ouders, verzorgers, leraren en beleidsmakers. 

>  KWALITEIT GAAT VOOR ONS BOVEN 

KWANTITEIT, MEDE DAARDOOR 

WISSELT HET AANTAL KINDEREN 

DAT WE PER JAAR STEUNEN.

WE ZIJN IN 30 LANDEN ACTIEF
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Toen Ethny (6) uit Guatemala drie jaar oud 
was, kon zij nog steeds niet praten. Haar 
ouders namen haar mee naar de dokter en het 
meisje bleek doof. Haar juf op de dorpsschool 
deed erg haar best om Ethny bij de lessen te 
betrekken. Maar wat ze ook probeerde, het 
meisje kon de lessen niet volgen. Meestal zat 
Ethny op school alleen in haar stille wereld. 
Ze had weinig vriendinnen en was vaak 
somber.

Gebarentaal leren
De stilte werd eindelijk doorbroken toen 
Ethny werd opgenomen in een project voor 
dove kinderen, dat wordt gesteund door 
het Liliane Fonds. Eén keer per week krijgt 

De stilte werd doorbroken  
voor Ethny 

Ethny les in gebarentaal in een klasje met 
gehoorproblemen. De ouders van de kinderen 
leren gebarentaal en ook de leerkrachten 
krijgen begeleiding. 

Eindelijk begrijpen ze elkaar
Vanwege coronamaatregelen volgt Ethny de 
lessen thuis op een tablet, gefinancierd door 
het Liliane Fonds. Zo kan ze samen met haar 
moeder Dévora toch blijven oefenen. Dévora 
en Ethny begrijpen elkaar eindelijk. Ethny 
is zelfverzekerder en kan zich dankzij een 
groeiende woordenschat steeds duidelijker 
uitdrukken. En zelfs haar zusje en de kinderen 
uit de buurt leren nu gebarentaal. Ethny’s 
wereld is niet langer stil.

GEZINSGERICHTE REVALIDATIE 
We verbeteren de gezondheid van 
kinderen en we financieren operaties, 
therapieën en hulpmiddelen. 
Daarnaast zorgen we voor aanpas-
singen in de woonomgeving en trainen 
we de ouders en betrokkenen.

VERVOER EN COMMUNICATIE
Samen met MIVA zorgen we 
voor vervoer naar school en 
gezondheidscentra. Tijdens de 
pandemie zijn computers, tablets 
en telefoons gebruikt voor 
diagnose en revalidatietherapie. 

SEKSUELE EN REPRODUCTIEVE 
GEZONDHEID & RECHTEN 
Met training en voorlichting 
doorbreken we het taboe op 
seksualiteit en maken we kinderen en 
jongeren weerbaar tegen misbruik.

Onze thema’s
In ons werk voor kinderen en jongeren met een beperking richten we ons op vijf thema’s 
die aansluiten bij de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties.

INCLUSIEF ONDERWIJS
We spreken lokale overheden aan, 
zodat scholen toegankelijk worden 
en leraren passend onderwijs 
geven. Daarnaast zorgen we voor 
aangepaste leermiddelen.

WERK EN INKOMEN
We adviseren over het inclusief 
maken van beroepsopleidingen en 
middelbaar onderwijs en stimuleren 
werkgelegenheidsprogramma’s voor 
jongeren met een handicap. 

>   Ethny met haar moeder. FOTO: CHIARA BELTRAMINI

>>     “Ik bepaal zelf wat er met mijn lichaam gebeurt.” 
Ice (rechts, 16 jaar) uit Indonesië heeft een ver-
groeide wervelkolom. Samen met haar klasgenoten 
krijgt ze seksuele voorlichting. Zo leren ze over hun 
lichaam én hoe ze voor zichzelf op kunnen komen. 
FOTO’S: LEGHETVAST

BEKIJK DE VIDEO

Meer weten over dit 
project? Bekijk de 
video hier:
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Onze werkwijze

Invloed corona op onze werkwijze

>   Okiring Lawrence 
(4 jaar) uit Oeganda 
is geboren met 
klompvoeten. We 
hebben een operatie 
geregeld om zijn 
voeten recht te zetten. 
Zijn ouders zijn actief 
betrokken bij de 
revalidatie. Moeder 
Arionget Christine ziet 
haar zoon stapsgewijs 
vooruit gaan en hoopt 
dat hij in september 
2021 naar school kan. 
FOTO: LILIANE FONDS

>  We bieden effectief én toekomst
bestendig hulp aan kinderen met een 
handicap. Ons doel is dat partner
organisaties dit uiteindelijk 
zelfstandig kunnen voortzetten. 

In elk land waar we actief zijn, werken we 
samen met strategische partnerorganisaties. 
Samen ontwikkelen we de activiteiten voor 
kinderen. Daarnaast betrekken we gezond
heidscentra, ziekenhuizen, onderwijs
instellingen en andere organisaties erbij. Zo 
kunnen we de omstandigheden van kinderen 
met een handicap en hun families blijvend 
verbeteren.

2020 zou in het teken staan van ons 40jarig 
jubileum. Maar kort daarna werd ons jubileum
thema ‘Verbinding maakt het verschil’ ook ons 
coronahulp thema. Op afstand werd verbinding 
belangrijker dan ooit.

Onze partnerorganisaties sloten, net als wij,  
hun deuren en medewerkers werkten vanuit huis. 
Ook therapiecentra en scholen gingen dicht en 
kinderen met een (meervoudige) handicap die op 
een kostschool zitten, werden naar huis gestuurd. 
Met grote gevolgen. De kinderen met wie we 
werken, komen uit de armste bevolkingsgroepen.  
Zij hebben meestal geen toegang tot online-
onderwijs, waardoor ze niet meer konden leren. 

Kinderen en gezinnen hard geraakt
Bovendien nam de armoede in gezinnen verder 
toe. Ook kregen we zorgwekkende signalen dat 
noodzakelijke medicatie niet meer verkrijgbaar 

Deze aanpak is gebaseerd op ‘Community Based 
Rehabilitation’. Dit betekent dat we bij het 
revalideren van kinderen met een handicap ook 
ouders, zorgverleners, leraren en de gemeen-
schap betrekken. Kinderen met ernstige gedrags-
stoornissen of meervoudige handicaps ontvangen 
daarnaast de best beschikbare zorg die lokale 
instituten kunnen leveren. Zo verbeteren we de 
kwaliteit van leven van kinderen met een handicap 
en zorgen we ervoor dat ze, naar hun eigen 
kunnen, meedoen in hun gemeenschap.

was en dat huiselijk geweld en tienerzwanger-
schappen toenamen. Voor kinderen met een 
beperking werd het leven door de crisis veel 
moeilijker.

Directe noodhulp 
De coronapandemie had ook gevolgen voor 
onze fondsenwerving. Veel activiteiten, zoals 
bijeenkomsten en huis-aan-huis werving, 
kwamen abrupt stil te liggen. Gelukkig mochten 
we rekenen op veel hart verwarmende bijdragen 
aan ons corona noodfonds. Hierdoor konden 
onze partner organisaties directe noodhulp 
bieden in de vorm van voedsel, medicijnen, 
beschermingsmiddelen en voorlichting in 
gebarentaal. Via chatgroepen en hulplijnen 
bleven we in contact met de kinderen. En we 
zorgden dat kinderen met een handicap niet 
werden vergeten in de activiteiten van 
overheidsinstanties en hulporganisaties. 

>     Tijdens de coronacrisis krijgen kinderen in Kenia dankzij ons coronanoodfonds naast voedselhulp ook uitleg 
over hoe belangrijk goede hygiëne is. FOTO: LILIANE FONDS

INTERNATIONAAL
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Positief effect nieuwe werkwijze
De coronapandemie zorgde voor uit dagingen, 
maar de nieuwe werkwijze had ook voordelen. 
Door de pandemie vonden trainingen, 
confe renties en voorlichtings campagnes 
nood gedwongen online plaats. Ouders die aan 
huis zijn gebonden vanwege de zorg voor hun 
kind, kunnen nu online meedoen aan een 
training én thuis voor hun kind zorgen. Veel 
ouders hebben meer begrip gekregen voor 
hun kind, doordat ze veel meer samen waren 
en intensiever werden begeleid. 

>     Leerlingen volgen via 
de tablet het voorbeeld 
van gebarentaaldocent 
Jorge Luis. FOTO: 

ROMPIENDO LIMITES

>     Om fysiek contact zo veel mogelijk te beperken, 
oefenen therapeuten behandeltechnieken met 
behulp van poppen. 

Ouders konden vragen stellen aan de 
therapeuten en kregen gerichte 
aanwijzingen. En een neuroloog-
kinderarts hield onlineconsulten voor 
drieënveertig kinderen met cerebrale 
parese en epilepsie.

De training voor fysiotherapeuten om 
kinderen met cerebrale parese te 
behandelen, ging ook op aangepaste 
wijze door. De fysiotherapeuten 
volgden online training en oefenden op 
speciale poppen. Zij delen hun kennis 
met ouders en andere zorgverleners. 

RESULTAAT

Vooruitgang geboekt

Tijdens het verlenen van nood hulp 
in de Filippijnen kregen we 640 
‘nieuwe’ kinderen in beeld die nu ook 
begeleid worden. Van de in totaal 
2.355 Filipijnse kinderen heeft 79% 
in het afgelopen jaar vooruitgang 
geboekt. Voor sommige kinde
ren, bijvoorbeeld kinderen met een 
ernstige meervoudige beperking, 
gaat vooruitgang langzamer. In die 
situaties coachen we hun familie en 
omgeving bij het ondersteunen van 
het kind.

Inventieve oplossingen 
in coronatijd

Samen vonden we oplossingen en we gingen creatief en flexibel 
om met de middelen die we hebben. Door verbinding maakten 
we echt het verschil voor kinderen met een handicap. Enkele 
mooie voorbeelden.

Online gebarentaalles in Guatemala
In Guatemala kon de gebarentaalles voor kinderen niet fysiek 
doorgaan. Een deel van de kinderen ontving het lesmateriaal  
op papier, zodat zij konden blijven leren. En als proef kregen 
vijfentwintig dove kinderen een tablet met internettoegang. 
Leraren werden getraind in het digitaal lesgeven en lesmateriaal 
maken. De gebarentaalles via tablets werd een succes!  
Ouders raakten meer betrokken en kinderen en leraren  
hebben regelmatiger contact. Het digitaal lesgeven blijft  
daarom onderdeel uitmaken van het gebarentaalonderwijs. 

Onlinetherapie en oefenpoppen op de Filippijnen
Therapiecentra werden gesloten en thuisbezoeken waren niet 
meer mogelijk. Via chat en instructievideo’s werden de therapie 
en de begeleiding van kinderen voortgezet.  

RESULTAAT

>     Met steun van onze 
partnerorganisatie 
kon de moeder van 
Jacob Mathew zijn 
revalidatie tijdens 
de lockdown thuis 
voortzetten.  
FOTO: LILIANE FONDS
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Rwanda

Sierra Leone

Tanzania

Togo

Tsjaad 

Zambia

Zimbabwe

Zuid-Soedan

Benin

Burkina Faso

Burundi

Congo (D.Rep.)

Eritrea 

Ethiopië

Kameroen

Kenia

Nigeria

Oeganda

Bolivia

Colombia

Guatemala

Nicaragua

Peru

Bangladesh

Cambodja

Filippijnen

India

Indonesië

Myanmar

Vietnam

AZIË

LATIJNS
AMERIKA

AFRIKA

WAAR ACTIEF

  ACTIEF MET  
STRATEGISCHE 
PARTNER 
ORGANISATIE

  ACTIEF ZONDER  
STRATEGISCHE 
PARTNER 
ORGANISATIE

Het Liliane Fonds in 2020

KINDEREN

PRIMAIRE HANDICAPAANTAL KINDEREN  

65.502 44%  Bewegen 

29%  Leren en gedrag

 17% Horen en spraak  

 8% Zien 

 2% Cosmetisch 

56% 44%

LEEFTIJDSCATEGORIEËN

8% 6%

32%

25%
29%

05 1217 >25611 1825

LATIJNS-AMERIKA AFRIKA AZIË TOTAAL

Aantal landen 5 18 7 30

Aantal partnerorganisaties 107 375 226 708

Aantal kinderen 5.745 25.906 33.851 65.502

FINANCIËN

OPBRENGSTEN 2020 KOSTEN 2020

●  36%  Donaties en giften particulieren

●  38%  Nalatenschappen particulieren

●  11%  Andere organisaties zonder winststreven 

●  6%  Verbonden organisaties zonder winststreven

●  6%  Loterijen

●  2%  Donaties bedrijven

●  1%  Subsidie

●  49% Besteding binnen jaarplannen

●  26% Besteding extra aanvragen

●  8% Voorlichting

●  14% Wervingskosten

●   3% Beheer en administratie 

 

82,9% Besteed binnen doelstelling, 

zie jaarrekening op pagina 28 voor 

toelichting.

€ 21.402.130 € 22.180.920

INCLUSIEVE SAMENLEVING

Meedoen in de samenleving vraagt om meer dan 

alleen directe kindhulp. Daarom investeren we in 

kennis en bewustwording van de omgeving, zodat 

meer mensen profiteren van onze programma’s.

 

In 2020 hebben we de volgende resultaten behaald:

•  Ruim 55.000 ouders betrokken bij de revalidatie  

van hun kind

•  1.500 leraren ondersteund bij het geven van 

inclusief onderwijs

•  Bijna 16.000 lokale en ruim 6.800 nationale 

ambtenaren bereikt om de belangen van kinderen 

met een beperking te behartigen, onder andere  

op het terrein van gelijke rechten

•  Ruim 100 traditionele leiders gesproken over  

kansen en belemmeringen voor kinderen met  

een beperking in hun gemeenschap

Deze resultaten zijn mede mogelijk gemaakt 

met door MIVA gefinancierde vervoers- en 

communicatiemiddelen.

Gezins
gerichte 
revalidatie

Seksuele en 
reproductieve 
gezondheid  
en rechten

Inclusief 
onderwijs

Vervoer en 
communicatie

Werk en 
inkomen

16 17LILIANE FONDS JAARBEELD 2020 LILIANE FONDS JAARBEELD 2020



Als u al langer betrokken bent bij het Liliane Fonds, dan heeft u 
misschien eerder gelezen over Sempeta (14) uit Kenia. Sinds 2018 
vertellen we regelmatig hoe het met hem gaat. Ook voor Sempeta 
was 2020 door de coronacrisis een uitdagend jaar. Zijn school 
bleef zeven maanden dicht door een lockdown. Net als veel andere 
kinderen wereldwijd zat Sempeta noodgedwongen thuis.

Zware tijd
“Het gaat nu goed, maar ik vond het een erg zware tijd zonder school”, 
vertelt hij. “De overheid adviseerde dat we online onderwijs moesten 
volgen. Via smartphones, maar die zijn te duur en de verbinding is 
hier slecht. Ik kon dus geen lessen volgen en had ook weinig tijd om te 
leren, want ik moest ook op de dieren letten en klusjes doen. Ik miste 
mijn leraren en mijn klasgenoten. Maar ook de lessen en het leren zelf 
heb ik erg gemist. Ik ben erg blij dat ik weer naar school kan.”

Sempeta heeft broze botten (osteoporose). Met onze steun krijgt hij de 
zorg en therapie die hij nodig heeft en gaat hij naar school. Daar werkt 
hij aan zijn toekomstdroom: dokter worden. 

Leraar en rolmodel
Sempeta’s leraar op de Olkejuado-basisschool is Sila (29). Hij staat 
met plezier voor de klas, maar dat hij leraar zou worden, was niet 
vanzelfsprekend. Sinds zijn twaalfde loopt Sila met krukken, omdat 
hij spieratrofie heeft. Via het Liliane Fonds kreeg hij medische hulp 
en onderwijs. 

“Ik besloot al jong om leraar te worden”, vertelt Sila. “Ik wil kinderen 
met een beperking iets leren en hen inspireren om hun droom te 
verwezenlijken. Wat me raakt in Sempeta is zijn optimisme. Hij weet 
exact wat hij wil en samen hebben we een plan gemaakt.”

Sempeta is vol vertrouwen. “Mijn examens heb ik tot nu toe gehaald. 
Met hoge cijfers kan ik volgend jaar hopelijk naar een goede 
middelbare school. Er zijn altijd uitdagingen. Maar ik kan goed leren, 
dus dat gaat me wel lukken.” 

Het verhaal van Sempeta en docent Sila

>    Na een maandenlange lockdown is de Olkejuado-basisschool weer open en kunnen Sempeta 
en zijn klasgenoten verder werken aan hun toekomstdromen. FOTO’S: JOOST BASTMEIJER 

>     Sila: “Elk kind is speciaal. 
Dankzij het Liliane Fonds 
kan ik dat dagelijks 
ontdekken en kan ik nu 
zijn wie ik ben.”  
FOTO: RONNIE DANKELMAN

In 2020 stond Sempeta’s 
droom op pauze

>    Sempeta: “Ik ben erg blij dat ik weer naar school kan. Ik miste mijn leraren en klasgenoten.”  FOTO: JOOST BASTMEIJER 
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>   Daniel (7) uit de 
Filippijnen heeft 
cerebrale parese. Onze 
partnerorganisatie CBR 
Iba steunt zijn ouders 
via de benadering van 
‘Community Based 
Rehabilitation’, zodat 
zij Daniel thuis zo 
goed mogelijk kunnen 
begeleiden.  
FOTO: LILIANE FONDS

Kennis delen

Samen kunnen we  
meer kinderen helpen
Het Liliane Fonds maakt kennis en expertise graag toegankelijk voor 
partnerorganisaties. Denk aan kennis over behandeling, revalidatie, 
scholing, belangenbehartiging en begeleiding van kinderen met een 
beperking. Zo kunnen we samen meer kinderen met een handicap 
bereiken. Enkele voorbeelden uit 2020 waarin we:

•  Een tweedaagse workshop organiseerden voor partners uit 
Indonesië, de Filippijnen, Rwanda, Nigeria en Sierra Leone. 

•  Een stappenplan schreven voor het verbeteren van de 
arbeids  markt positie van mensen met een beperking in 
ontwikkelingslanden.

•  Partners ondersteunden in Kenia, Rwanda en Ethiopië met als doel 
om beroepsopleidingen en werkplekken toegankelijk te maken. 

•  Kennis over digitale revalidatie in India deelden met een partner in 
de Filippijnen. 

Toekomstbestendig werken

Zo kunnen 
kinderen op ons 
blijven rekenen
Ons doel is dat de strategische partner-
organisaties uiteindelijk zelfstandig hun werk 
doen voor kinderen met een handicap. Om dit te 
bereiken helpen we hen onder andere met het 
opbouwen van een netwerk, kennis over inclusie 
en fondsenwerving. Hierdoor worden partners 
op alle vlakken professioneler en minder 
afhankelijk van onze ondersteuning. 

Samen zorgen we er zo voor dat kinderen voor 
een langere periode op ons kunnen rekenen. 
Daarnaast werken we aan belangenbehartiging 
bij lokale overheden, zodat de rechten van 
kinderen met een handicap aandacht krijgen. 
Dit komt op de lange termijn alle kinderen ten 
goede.

Monitoring 

Een betrouwbaar 
netwerk van 
lokale partners
Vanaf half maart 2020 hebben medewerkers van 
het Liliane Fonds niet meer kunnen reizen als 
gevolg van de coronacrisis. Gelukkig kunnen we in 
tijden van crisis terugvallen op een betrouwbaar 
netwerk van partners waar we al jaren mee 
samenwerken.

Het Liliane Fonds schrijft de strategische 
partnerorganisaties niet voor hoe zij moeten 
werken. Wel zijn er minimale eisen waaraan 
zij moeten voldoen. We hebben dagelijks 
contact met onze partners, ontvangen jaarlijks 
auditrapporten en voeren eens in de paar jaar een 
organisatie-assessment uit. In 2020 hebben we 
hiervoor gebruik gemaakt van ons netwerk van 
lokale consultants.

Op basis van een beoordeling en een 
gezamenlijk plan sluit het Liliane Fonds een 
meerjarige overeenkomst af met strategische 
partnerorganisaties. Iedere partnerorganisatie is 
verplicht de jaarrekening door een gecertificeerde 
accountant te laten controleren, aan de hand van 
door het Liliane Fonds opgestelde richtlijnen.

Training Rwanda

In onze samenwerking met partner
organisaties is het doel dat zij zelf
standig hun werk voor kinderen met 
een beperking kunnen uitvoeren. 
Daarom hebben we in Rwanda een 
partnerorganisatie getraind in 
‘Community Based Rehabilitation’.  
De deelnemers van de training weten 
nu hoe en waarom ze de gemeenschap 
kunnen betrekken bij  de steun aan 
kinderen met een handicap. Tussen 
de trainingsdagen door kregen 
cursisten praktische opdrachten. 
Bijvoorbeeld het in kaart brengen van 
alle dienstverlenende instanties in hun 
district. Begin 2021 wordt deze kennis 
vertaald naar de praktijk. Zo kunnen zij 
kinderen met een beperking optimaal 
begeleiden in hun eigen omgeving.  

RESULTAAT

>  FOTO: ACAI
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40 jaar bekend en bemind

In 2020 konden we 65.502 kinderen met een 
handicap steun op maat bieden dankzij de 
financiële bijdragen van tienduizenden mensen, 
bedrijven, stichtingen en organisaties.  
Hun vertrouwen in het Liliane Fonds en zijn 
internationale partner organisaties betekent een 
wereld van verschil voor al deze kinderen. 

Vrijwilligers
Het Liliane Fonds kent vanaf de oprichting een 
trouwe schare vrijwilligers. Ondanks dat door 
de coronamaatregelen ons kantoor gesloten is, 
zijn we op afstand met elkaar in verbinding 
gebleven. Met ons allen blijven we de komende 
jaren in Nederland werken aan bewustwording.

Zichtbaarheid
De televisiespot ‘Wat wil jij later worden’ met 
daarin Sempeta in de ambulance liep door in 
2020 en draagt nog steeds bij aan de 
waardering voor ons werk. We zijn veel actiever 
geworden op sociale media, waar we regelmatig 
verhalen, foto’s en video’s delen.

>   Juan uit Guatamala en zijn moeder. FOTO: CHIARA BELTRAMINI

Tijd voor Max 

Een hoogtepunt was de prachtige 
uitzending bij Tijd voor Max over 
kinderen in Guatemala die zijn 
geboren met schisis. Juan is een 
van die kinderen. Hij krijgt melk
voeding uit een speciale fles en 
blijft zo op 
gewicht, terwijl 
hij wacht op een 
operatie. Zie ook:

ONS WERK IN NEDERLAND

VOORLEESBOEKJES
Nieuw is de uitgave van (voorlees)
boekjes over Sempeta en Aisha, met 
illustraties van Emanuel Wiemans. Liliane 
Fonds-ambassadeur Fedja van Huêt 
sprak daarvan ook twee luisterboekjes 
in. De verhalen staan centraal in onze 
onlinecampagne en bij een donatie kregen 
donateurs een (digitaal) boekje cadeau. 
De inspirerende verhalen gaan over de 
kracht van kinderen met een handicap.

FOTOEXPOSITIE
De coronaproof foto-expositie ‘De droom 
van Sempeta’ laat zien hoe het Liliane 
Fonds kinderen met een handicap steunt 
bij het verwezenlijken van hun droom. 

MENSJESRECHTEN   
‘MIMA IS MIMA’
In een jeugddocumentaire uit de serie 
‘Mensjesrechten’ van NPO 2 volgen we 
Jemima uit Indonesië. Ze is geboren met 
het syndroom van Down.  
Dankzij het Liliane Fonds  
kan ze wel gewoon naar  
school. Zie ook: 

GASTLESSEN
Ongeveer 4.500 leerlingen van 25 basis-
scholen in Nederland volgden in 2020 een 
(digitale) gastles over het Liliane Fonds. 
Gastlessen worden gegeven door onze 
geweldige vrijwilligers.

>   Vrijwilliger Els van Doren geeft voor lichting aan 
kinderen bij de bibliotheek in Beek (Limburg). 
FOTO: MARIEKE VIERGEVER

>   Mima lacht. FOTO: MENSJESRECHTEN

>   Foto van Sempeta zoals hij in de expositie te 
zien is. FOTO: RONNIE DANKELMAN
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SAMENWERKINGSVERBANDEN

We werken samen met diverse 
ontwikkelingsorganisaties in binnen- en 
buitenland die zich inzetten voor mensen met 
een beperking of voor kwetsbare kinderen. 

>   Twee Rwandese 
orthopedische 
instrumentmakers 
ontvangen een 
certificaat na hun 
training bij Livit  
in Nederland.  
FOTO: LIVIT

Nationale Postcode Loterij
Het Liliane Fonds is sinds 2000 een van 
de vaste beneficianten van de Nationale 
Postcode Loterij. Dankzij haar jaarlijkse 
omvangrijke bijdrage kunnen wij 
blijvende hulp bieden aan kinderen met 
een beperking. In 2020 was de hoogte 
van de bijdrage € 1,35 miljoen. 

Maatschappelijke partners
Het Liliane Fonds werkte in 2020 samen 
met betrokken bedrijven, stichtingen en 
vermogensfondsen. Deze samenwerking 
en hun betrokkenheid is erg belangrijk 
voor ons. Ook scholen, verenigingen en 
liefdadigheidsorganisaties hebben ons weer 
geweldig gesteund.  

•  In 2020 werkten we samen met de AFAS 
Foundation een nieuw projectvoorstel uit voor 
financiering van bachelor- en masteropleidingen 
voor fysiotherapie, ergotherapie en CBR in 
Kameroen. 

•  De Sligro Food Group Nederland verkoopt 
een speciaal Liliane Fonds-kerstpakket en 
medewerkers doneren een deel van hun salaris. 

•  Hanssen Footcare ondersteunt jaarlijks 90 
Indiase kinderen met een beperking.

•  Gaston Schul draagt bij aan twee verschillende 
projecten in India en Kameroen.

•  Livit is gespecialiseerd in orthopedische hulp-
middelen en stelt kennis, expertise, materialen 
en machines ter beschikking aan onze partner in 
Rwanda.

•  De Paul Foundation ondersteunt al jaren 
meerdere projecten voor kinderen en jongeren 
met het syndroom van Down in Indonesië, de 
Filippijnen en Bangladesh. 

•  Continental Bakeries draagt bij aan de 
ondersteuning van kinderen in Bangladesh 
met nadruk op voedselverstrekking tijdens de 
coronacrisis.

•  Samenwerking met diverse universiteiten en 
onderwijsinstellingen in binnen- en buitenland.

Sinds 2016 steunt de Paul Foundation 
drie projecten voor kinderen en 
jongeren met het syndroom van Down in 
Indonesië, de Filippijnen en Bangladesh. 
Duurzaamheid is een belangrijk thema in 
onze samenwerking, voor zowel de Paul 
Foundation als het Liliane Fonds. 

De Paul Foundation is opgericht door Theo 
en Anne Walthie, ter nagedachtenis aan 
haar broer Paul. Hij had het syndroom 
van Down. Anne: “We wilden mensen met 
het syndroom van Down helpen in landen 
waar het syndroom niet herkend wordt. De 
onbekendheid is een probleem, net als het 
feit dat ouders geen tijd, geld of middelen 
hebben om de juiste aandacht te bieden aan 
hun kind. Wij vinden het heel belangrijk dat 
mensen met het syndroom van Down gewoon 
kunnen meedoen in de maatschappij.”

>   Elk jaar organiseert onze partner in de Filippijnen ‘The Happy Walk’: een wandeling om bewust wording te 
creëren voor het downsyndroom tijdens de ‘National Down Syndrome Consciousness Month’. FOTO: NORFIL

RESULTAAT

Flinke stappen gezet
Samen met de Paul Foundation hebben 
we sinds 2016 inmiddels flinke stappen 
gezet: “Het syndroom wordt beter 
herkend en er is zichtbaar meer sociale 
acceptatie. Dat is bewonderenswaardig 
goed om te zien.” 

Ouders zien mogelijkheden
In 2020 steunde de Paul Foundation 
300 kinderen in de Filippijnen, 140 in 
Indonesië en 200 kinderen in Bangladesh. 
Tijdens de coronacrisis vonden de 
activiteiten en het onderwijs online 
plaats. De meest duurzame winst is 
behaald bij ouders: zij weten veel meer 
over de mogelijkheden en beperkingen 
van hun kind. Dit heeft direct effect 
op de kinderen. Ze worden erkend en 
geaccepteerd in de hele gemeenschap. 

DUURZAAMHEID IS EEN KERNWOORD VOOR ONZE HULP
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Walther Kahn (76) vindt het belangrijk om maatschappelijk betrokken te 
zijn. “Het Liliane Fonds richt zich op kinderen, dat spreekt mij enorm aan. 
Kinderen kunnen niet voor zichzelf zorgen en zijn kwetsbaar. Als ze dan ook 
nog met een handicap leven in een arm land, dan heb je niet veel motivatie 
nodig om te doneren. Je kunt met heel weinig middelen al een operatie of 
andersoortige hulp bekostigen. Zodat een kind een menswaardig leven kan 
leiden en niet hoeft te worden weggestopt.” Walther geeft via een periodieke 
schenking, zodat hij door het belastingvoordeel per saldo meer kan schenken.

> Meer weten? lilianefonds.nl/geefmetbelastingvoordeel

Marian Lubbers (62) is wandelcoach en werkt daarnaast in de zorg met 
dementerende ouderen. Recentelijk heeft ze haar testament laten opmaken. 
“Volgens de wet zou mijn hele nalatenschap naar mijn familie gaan, maar 
ik wil graag zelf kiezen wie ik een warm hart toedraag. Ik heb drie goede 
doelen opgenomen in mijn testament. Een van de goede doelen zet zich in 
voor kinderen, die ik tot mijn spijt zelf niet heb. Op deze manier kan ik wél iets 
betekenen voor kinderen elders in de wereld.”

Zo kwam Marian uit bij het Liliane Fonds. “Omdat zij kwetsbare kinderen 
ook echt blijven volgen en hun toekomstperspectief bieden. Dat doen ze in 
samenwerking met professionele lokale organisaties.” Het geeft Marian rust 
dat ze haar nalatenschap goed heeft geregeld. 

“Het zijn niet eens heel grote bedragen die ik nalaat. Maar als je daar nu 
goede keuzes in maakt en de tijd neemt om erover na te denken, dan kun je 
jouw waarden doorgeven, ook als je er niet meer bent.”

> Meer weten? lilianefonds.nl/lilianefondsinuwtestament

Walther Kahn:  
“Je kunt met weinig middelen al 
een operatie bekostigen.” 

Marian Lubbers:  
“Ik geef mijn waarden door als 
ik er niet meer ben.” >   Lipika (links) heeft een hersenbeschadiging. 

Dankzij onze steun ontwikkelde ze zich tot 
een gemeenschapstherapeut en helpt ze 
kinderen zelfstandiger te worden. 
FOTO: CHIARA BELTRAMINI

Nalaten voor de toekomst

Ruim een derde van onze steun aan kinderen met een handicap is mogelijk 
dankzij erfenissen en legaten. Dat betekent dat duizenden kinderen uit de 
armste delen van de wereld toegang krijgen tot gezondheidszorg, therapie 
en onderwijs dankzij mensen die na hun leven iets wilden nalaten voor de 
kwetsbaren in de samenleving. Een mooie gedachte.

Uit twee nalatenschappen die het Liliane Fonds in 2020 heeft ontvangen, zijn 
bestemmingsfondsen voortgekomen: het ‘Bert Gerritsen Fonds’ en het ‘Hans 
en Lucia Pieters Indonesië Fonds’. Dergelijke fondsen kunnen alleen in overleg 
met het Liliane Fonds worden ingesteld.
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RESULTAAT 2020 BEGROTING 2021

BATEN
Totaal baten van particulieren 15.892.905 13.767.000
Baten van bedrijven 342.602 450.000

Baten van loterijorganisaties 1.350.000 1.350.000

Baten van subsidies van overheden 149.426 1.069.788
Baten van verbonden organisaties zonder winststreven 1.223.785 1.244.400
Baten van andere organisaties zonder winststreven 2.443.412 2.665.000
SOM DER BATEN 21.402.130 20.546.188

LASTEN
Besteed aan doelstellingen

Bestedingen binnen jaarplannen 10.852.513 11.632.536
Bestedingen extra aanvragen 5.787.695 5.321.375
Voorlichting 1.752.123 2.117.157

18.392.331 19.071.068
Kosten werkorganisatie

Wervingskosten 3.167.813 3.225.240
Kosten Beheer en -administratie 620.776 647.963

3.788.589 3.873.203
SOM DER LASTEN 22.180.920 22.944.271

Saldo voor financiële baten en lasten -778.790 -2.396.083
Saldo financiële baten en lasten -2.315 -6.000
SALDO BATEN EN LASTEN -781.105 -2.404.083

Saldobestemming (detail)

Toevoeging (+)/onttrekking (-) aan:

· continuïteitsreserve -70.000 -70.000
· bestemmingsreserve Programma-uitvoering -510.000 120.000
· bestemmingsreserve Verplichtingen Riet Fonds -58.000 -41.000
· bestemmingsreserve CBR -574.841 -
· bestemmingsreserve strategie en beleid -586.288 -2.179.750
· bestemmingsfondsen 1.018.024 -233.333

-781.105 -2.404.083

In 2020 is 82,9% van de lasten besteed aan de doelstelling. Daarmee voldoet het Liliane Fonds ruimschoots 
aan de norm voor de sector van minimaal 70%. De wervingskosten bedroegen 14,8% van de opbrengsten. De 
‘kosten eigen organisatie’ bleven met 2,8% ruim onder de interne norm van 6,5%.

Bedragen in euro’s

SAMENSTELLING RAAD VAN TOEZICHT

mevrouw drs. J.A. (Jannie) Riteco  
voorzitter Raad van Toezicht
de heer drs. P.H. (Paul) Stamsnijder 
de heer H.A.C. (Albert) Rommers RA
mevrouw R. (Reni) de Boer
de heer P.J.M. (Piet) Kuijper
mevrouw dr. mr. J.G.C.M. (Annika) Galle 
mevrouw drs. E. A. (Emine) Kaya MA 

BEZOLDIGING
In overeenstemming met het beleid heeft er in 2020 
geen bezoldiging plaatsgevonden van de leden van de 
Raad van Toezicht. 
 
De Raad van Toezicht bepaalt het salaris van de 
Directeur-bestuurder en hanteert hiervoor een 
berekeningsmethodiek conform de ‘Adviesregeling 
beloning directeuren van goede doelen’ van 
brancheorganisatie Goede Doelen Nederland. 

SAMENSTELLING BESTUUR

Directeur-bestuurder:
de heer S.H. (Steven) Berdenis van Berlekom
tevens Directeur-bestuurder MIVA

RESULTAAT 2020 EN BEGROTING 2021 BESTUUR EN TOEZICHT
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Liliane (Lieke) Brekelmans

‘ We zijn 
allen één’



www.lilianefonds.nl

Stichting Liliane Fonds  |  Havensingel 26  |  5211 TX ’s-Hertogenbosch
Telefoon: +31 (0) 73 518 94 20  |  Fax: +31 (0) 73 518 94 21  |  E-mail: voorlichting@lilianefonds.nl

IBAN: NL08 RABO 0303 0800 00  |   Websites:  www.lilianefonds.nl  |  www.lilianefonds.org
Ontwerp: Oranje boven, ’s-Hertogenbosch  |  Druk: Dekkers van Gerwen, ’s-Hertogenbosch
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