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Wij geven nooit op

De Stichting voor Vermiste en Seksueel Uitgebuite Kinderen is 
een stichting van openbaar nut en is actief onder de naam 
‘Child Focus’. We stellen zeven dagen op zeven en 24 uur op 24 
alles in het werk om vermiste kinderen en jongvolwassenen* 
terug te vinden en om te strijden tegen seksuele uitbuiting van 
minderjarigen, zowel offline als online.

Een verdwijning of seksuele uitbuiting kan gemeld worden op 
het gratis noodnummer 116 000. Dat nummer is ook toegankelijk 
voor iedereen die een vraag of probleem heeft met betrekking tot 
internetgebruik door minderjarigen. Mensen die online op sek-
suele misbruikbeelden van kinderen botsen, kunnen dit anoniem 
melden via ons burgerlijk meldpunt stopchildporno.be.

Dankzij onze expertise op het terrein, kunnen we ook actief 
inzetten op preventie. 

Overheidssubsidies dekken iets meer dan 25 procent van de 
financiële behoeften van Child Focus. Over deze fondsen wordt 
er per project of op jaarbasis onderhandeld. Ondernemingen en 
het grote publiek zorgen voor de rest van de nodige financiële 
middelen.

* tot 24 jaar

WIE ZIJN WIJ?

Child Focus is lid van:
•  Belgische Federatie van Filantropische Stichtingen (BFFS)
•  De Vereniging voor Ethiek in de Fondsenwerving (VEF)
•  European NGO Alliance for Child Safety Online (eNACSO) 
•  Insafe, Better Internet for Kids
•   International Centre for Missing and Exploited Children (ICMEC)
•  International Association of Internet Hotlines (INHOPE) 
•  Kinderrechtencoalitie Vlaanderen
•  Missing Children Europe (MCE)
•  Plateforme francophone du Volontariat (PFV)
•  Steunpunt Vrijwilligerswerk Brussel
•  Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk



Heidi De Pauw
CEO Child Focus 

François Cornelis
Voorzitter raad van 

bestuur 

2019 was opnieuw een intensief jaar. Met in totaal 3029 nieuw geopende 
dossiers zagen we gelukkig een lichte daling vergeleken met het jaar 
voordien, zowel op het vlak van verdwijningen als van seksuele uitbuiting. 
Maar het blijven nog gemiddeld tien nieuwe meldingen per dag. En dat 
zijn er elke dag tien te veel. 

Want bij Child Focus geloven we dat alle kinderen het recht hebben om 
op te groeien en zich ten volle te ontplooien in een wereld waar ze alle 
kansen kunnen benutten en hun rechten worden beschermd. 
Helaas, we zien nog te veel dat verdwijningen en seksuele uitbuiting van 
kinderen deze ontplooiing in gevaar brengen. Deze fenomenen hebben een 
zware impact op hun leven en dat van hun familie en naasten. We willen 
dan ook alles in het werk stellen om die fenomenen te bestrijden en te 
voorkomen. 

De cijfers van 2019 vertellen ons ook dat Child Focus nu nog beter ge-
kend is voor de problemen die ze behandelt. De oproepen die binnenko-
men zijn meer dan ooit relevante oproepen, zodat minder moet worden  

doorverwezen. We worden erkend voor onze expertise op vlak van 
weglopers, internationale ontvoeringen door een ouder, slachtoffers 
van tienerpooiers, sexting, grooming, sextortion… Ook vinden meer en 
meer jongeren zelf de weg naar Child Focus: ze contacteren ons meer 
rechtstreeks, vooral in geval van problematische sexting en sextortion.

Het jaar was ook heel rijk aan preventie-initiatieven, evenementen, 
roadshows en opleidingen. Het aantal vrijwilligers die opleidingen geven 
in scholen en het aantal gevormde iCoachers nemen elk jaar toe. Ook 
de e-safety opleidingen die gegeven worden door medewerkers van 
partnerbedrijven kennen een groeiend succes.  De preventie en sensibili-
seringscampagnes om onze kinderen te beschermen waren intens maar 
noodzakelijk.

In dit jaarverslag wensen we nog uitdrukkelijk al onze vrijwilligers, maar 
ook al onze donateurs, de partnerbedrijven en de operationele partners 
van harte te bedanken. Want zonder hen zou dit alles niet mogelijk zijn. 
En de kinderen en jongeren hebben deze niet-aflatende steun zo nodig! 

VOORWOORD
De bescherming van onze kinderen, 
een strijd die we niet mogen verliezen. 
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CIJFERS IN 
EEN OOGOPSLAG
Nieuwe dossiers “verdwijningen” 

 

    
  

16 647  
oproepen naar    

*Deze cijfers betreffen enkel de nieuw geopende dossiers tijdens de jaren 2017, 2018 en 2019. 
 Het totaal aantal behandelde verdwijningen bedroeg in 2019 1998 dossiers of een stijging van 7,2% ten opzichte van het jaar voordien..
**De kwalificatiecriteria zijn tijdens de analyse van de statistieken herzien, wat de aanzienlijke vermindering ten opzichte van 2018 verklaart.

Criteria onrustwekkende verdwijningen uit de Ministeriële Richtlijn van 20 februari 2002 
1. de vermiste persoon is jonger dan 13 jaar;  

2. de vermiste persoon heeft een lichamelijke of geestelijke beperking of mist de nodige zelfredzaamheid;  

3. de vermiste persoon is afhankelijk van medicatie of medische behandeling;  

4. de vermiste persoon bevindt zich mogelijk in een voor hem/haar levensbedreigende situatie;  

5. de vermiste persoon bevindt zich mogelijk in het gezelschap van derden die zijn welzijn kunnen bedreigen of is het slachtoffer van een misdrijf;  

6. de afwezigheid van de jongere is in complete tegenstelling tot zijn normale gedrag

507 steeds bereidwillige vrijwilligers: 7 dagen op 7, 24 uur op 24, door weer en wind. 

30 affichagepartners die zich flexibel opstellen, onze campagnes impactvol en effectief maken. 

41 privé- of overheidsorganisaties en 24 371 particulieren hebben ons financieel ondersteund. 

VOOR UW ONVOORWAARDELIJKE STEUN.BEDANKT
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    2017*  2018** 2019*

p.11 internationale kinderontvoeringen door een ouder 231 223 216

p.10 weglopers**  1011 950 816 

p.12 ontvoeringen door derden 16 19 12

p.13 ongedefinieerde en andere verdwijningen 45 52 104

p.13 verdwijningen van niet-begeleide minderjarige vluchtelingen 119 128 113

 TOTAAL verdwijningsdossiers 1422 1372 1261

 TOTAAL onrustwekkende verdwijningen  207 203 215

 publieke affichagecampagnes 73 72 72

 vignettagecampagnes (discrete opsporingscampagnes) 71 59 43

 TOTAAL van de opsporingscampagnes 144 131 115
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     2018 2019
p.17 beelden van seksueel misbruik van kinderen (kinderporno)*   1 728 1414

p.16 seksuele uitbuiting van minderjarigen in de prostitutie  39 47

  seksuele uitbuiting van kinderen in het toerisme  2 3

 vragen/vermoedens rond seksuele misbruikbeelden**  33 37

TOTAAL dossiers seksuele uitbuiting van minderjarigen in de prostitutie    1802 1501

 

Nieuwe dossiers “seksuele uitbuiting” 

*Ontvangen meldingen via ons burgerlijk meldpunt "Stop seksuele misbruikbeelden van kinderen".
**Ontvangen via telefoon of mail

507 steeds bereidwillige vrijwilligers: 7 dagen op 7, 24 uur op 24, door weer en wind. 

30 affichagepartners die zich flexibel opstellen, onze campagnes impactvol en effectief maken. 

41 privé- of overheidsorganisaties en 24 371 particulieren hebben ons financieel ondersteund. 
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     2018* 2019
p. 21 problematische sexting  111 98

p. 21 sextortion  46 55

p. 21 grooming  34 34

p. 21 seksuele intimidatie  18 21

 schadelijke berichten/uitdagingen  23 22

 privacy  23 14

 cyberpesten*  20 23

TOTAAL dossiers online veiligheid  275 267

Nieuwe dossiers “online veiligheid” 

*Sinds 2014 verwijst Child Focus de dossiers over cyberpesten door naar de organisaties die gespecialiseerd zijn in de materie. 

Problematische 
Sexting

Cyberpesten

37%

9%8%
5%

8%

21%

13%

Schadelijke 
berichten / 
uitdagingen

Privacy

Seksuele 
Intimidatie

Sextortion

Grooming

BEREIK INTERACTIE

TOTAAL 2019 29.092.360 2.855.475

GEMIDDELD PER VERDWIJNING 2019 488.974 49.118

GEMIDDELD PER VERDWIJNING 2018 396.308 39.819

Aantal mensen die we bereikten met onze verdwijningsberichten op Facebook
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 Child Focus maakte het verschil. Hun alertheid, hun mee-
leven, hun actiegerichtheid zorgden ervoor dat Brussel wist 
dat Sofie (pseudoniem) gezocht werd en dat ze teruggevon-
den werd. Hun constante aanwezigheid en ondersteuning 
hielp ons recht te blijven tijdens deze vreselijke uren. 
Hun interventies naar de politie toe waren doeltreffend en 
van onschatbare waarde. Hun verdere raad en tips waren 
nuttig en to the point.  

Gert & Annelies (pseudoniem) ouders van een jonge wegloper.

“

VERMISTE KINDEREN
In 2019 heeft Child Focus 1998 dossiers behandeld. 
Een cijfer dat jaar na jaar blijft stijgen.
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Het grootste aantal meldingen van vermiste kinderen die Child Focus 
jaarlijks krijgt, betreft jongeren die weglopen. Weglopen is een symp-
toom van onderliggende problemen waarvoor zij geen andere uitweg 
zien. Het is een ingrijpende gebeurtenis die een grote impact heeft op 
het leven van deze jongeren en hun naasten.

In 2019 behandelde Child Focus 992 wegloopdossiers waarvan 816 nieu-
we meldingen. De fikse daling ten aanzien van vorig jaar is te wijten aan 
een striktere toepassing van de categorisering, gelinkt aan de definitie. 
Zo behoort de verdwijning van een jongvolwassene, een verlengd 
meerderjarige, een verloren gelopen kind, enz. nu steeds tot de categorie 
“andere verdwijningen” (zie p.6) wat vroeger niet het geval was. 

Ruim 16% van de wegloopdossiers werd als een onrustwekkende 
verdwijning beschouwd. Het onrustwekkende karakter van een weg-
loopdossier wordt gekenmerkt door één (of meerdere) onrustwekkende 
criteria zoals bepaald in de Ministeriële Richtlijn met betrekking tot de 
opsporing van vermiste personen (*zie kaderstuk p.6 criteria onrustwek-
kende verdwijningen). De leeftijd waarop een jongere wegloopt en duur 
van het eerste wegloopmoment, zijn vergelijkbaar ten opzichte van vorig 
jaar. Deze jongeren zijn tussen 13 en 15 jaar oud en 40 procent van hen 
wordt binnen de 48 uur teruggevonden.

In 2019 zijn 111 kinderen meerdere keren weggelopen. Dit heeft vaak 
te maken met het feit dat kinderen en jongeren na hun eerste wegloop-
moment vaststellen dat hun situatie niet verbeterd is. Onderzoek1 toont 
aan dat de hulp en begeleiding die geboden wordt na een eerste weg-
loopepisode cruciaal is om te voorkomen dat de jongere een patroon 
van herhaaldelijk weglopen ontwikkelt als een manier om controle te 
krijgen over zijn of haar leven.

Het zoeken naar controle over hun levenssituatie geldt zeker ook voor 
kinderen en jongeren die in een voorziening geplaatst zijn. Eén op 
vier wegloopdossiers die Child Focus behandelt betreft jongeren die 
verdwijnen uit een voorziening. 

  

Weglopers: 65% van het aantal verdwijningen

1 www.childfocus.be/nl/studie-weglopers

 Leeftijd weglopers in 2019

Jonger dan 13 jaar

13-15 jaar

16-17 jaar

32%

10%

58%
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In 2019 behandelde Child Focus 487 dossiers internationale kinder-
ontvoering. Hierin waren 905 kinderen betrokken: 459 meisjes en 440 
jongens (voor zes kinderen hadden we geen gegevens). De cijfers tonen 
voor het derde jaar op rij een forse stijging. Dit is voornamelijk te wijten 
aan het feit dat er minder dossiers worden afgesloten en niet zozeer 
aan het feit dat het aantal nieuwe dossiers toeneemt. 

Van de 487 dossiers ging het in 300 gevallen om een effectieve inter-
nationale kinderontvoering en in 187 gevallen om een preventiedossier 
waarbij één ouder ons contacteert omdat hij/zij vreest dat de andere 
ouder de kinderen wil meenemen naar het buitenland. 

Kinderen die worden ontvoerd zijn klassiek heel jong. Drie kwart van 
alle ontvoeringen gebeurt voor de leeftijd van tien jaar en de helft van 
de ontvoerde kinderen is jonger dan zes jaar. Toch zien we een lichte 
stijging van de gemiddelde leeftijd van ontvoerde kinderen. 

Dit is wellicht te wijten aan het feit dat het aantal kinderen per familie, 
die samen werden ontvoerd, is gestegen. Terwijl het aantal dossiers 
in 2019 steeg met een kleine 20% steeg het aantal ontvoerde kinde-
ren met 50%. In 72% van de gevallen is de moeder de ontvoerder. De 
landen waar de kinderen het vaakst naar worden meegenomen, liggen 
hoofdzakelijk in Europa. Frankrijk is met 41 gevallen koploper.

Internationale kinderontvoeringen: 75% is jonger dan 10 jaar

In bijna de helft van de vonnissen 
(48%) over kinderontvoeringen 
wordt het belang van het kind zelfs 
niet in overweging genomen door 
de rechter. Dat is bijzonder veront-
rustend. 

Hilde Demarré, Policy Advisor

“
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Ontvoering door derden: meestal door een bekende derde

Child Focus definieert de ontvoering door een derde als de onrechtma-
tige onttrekking van de minderjarige aan de hoede van de wettelijke 
ouder of voogd. Deze dossiers omvatten dus niet enkel ontvoeringen 
door een voor het slachtoffer onbekend persoon, maar ook en vooral 
ontvoeringen door bijvoorbeeld biologische (maar niet erkende) ouders 
die uit hun rechten werden ontzet of familieleden zonder ouderlijk 
gezag. 

Wat betreft de ontvoering door een ‘gekende derde’ behandelde Child 
Focus 16 dossiers. Daarvan waren in 2019 negen nieuwe meldingen 
(zeven meldingen in 2018). Bij deze dossiers ging het voornamelijk om een 
ontvoering door een ouder of familielid zonder ouderlijk gezag. In twee op 
drie dossiers was het kind jonger dan tien jaar. In 2019 werd Child Focus 
driemaal gecontacteerd betreffende een poging tot ontvoering door een 
onbekend persoon. 

Drie keer de vrees 
dat een kind zou 
worden ontvoerd

In 2019 werd Child Focus driemaal 
gecontacteerd betreffende een 
poging tot ontvoering door een 

onbekend persoon.
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Indien er bij de opening van een verdwijningsdossier onvoldoende 
informatie is over de aard van de verdwijning, wordt dit door Child 
Focus als een ongedefinieerde verdwijning geregistreerd. Deze dossiers 
zijn initieel onrustwekkend omdat het onduidelijk is of de minderjarige 
verdween door kwaadwillige opzet, een ongeluk, een vrijwillig vertrek, 
een verdwaling of een zelfdoding. 

Onder deze categorie worden sinds 2019 ook verdwijningen gere-
gistreerd die niet in één van de andere categorieën kunnen worden 
ondergebracht, zoals de verdwijningen van meerderjarigen.

In 2019 opende Child Focus 104 dossiers met betrekking tot ongedefini-
eerde en andere verdwijningen. Het ging om ruim vier keer meer nieuwe 
dossiers dan het jaar ervoor. De stijging is het gevolg van een betere cate-
gorisering van onze verdwijningsdossiers. Het ging in deze dossiers om 59 
onrustwekkende verdwijningen van een jongvolwassene (misverstanden, 
vrijwillige verdwijningen, ongeval), 36 verdwijningen van (meestal jonge) 
kinderen, 5 verdwijningen van een volwassen persoon met een beperkte 
zelfredzaamheid die onder bewindvoering staan. In vier dossiers betrof 
het een niet respecteren van de verblijfsregeling met onrustwekkend ele-
ment. Negen jongvolwassenen werden helaas levenloos teruggevonden.

Ongedefinieerde en andere verdwijningen: negen jongvolwassenen leven-
loos teruggevonden. 

Vermiste niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (NBMV)

In 2019 behandelde Child Focus 318 dossiers van vermiste NBMV 
waarvan 113 nieuwe dossiers. Het aantal verdwijningen ligt volgens 
de Dienst Voogdij zelfs een heel stuk hoger. In 2019 werden door hun 
diensten ruim 800 verdwijningen geregistreerd. In 2018 ging het om 
275 dossiers in behandeling en 128 nieuwe dossiers. De oorzaak van 
het stijgende aantal openstaande dossiers is dat het in tegenstelling 
tot in de meeste andere verdwijningen, veel moeilijker is om deze 
kinderen terug te vinden. 

Minder dan één op vier van de behandelde dossiers kon worden ge-
sloten. Sommige dossiers blijven jarenlang openstaan, en hoe langer 
een dossier openstaat, hoe kleiner de kans dat de verdwijning wordt 
opgelost. Child Focus zal uit principe ook nooit een dossier afsluiten 
wanneer er geen nieuws is, ook niet wanneer het kind ondertussen 
meerderjarig is. 

Van de 113 nieuwe dossiers kon 41% worden afgesloten, in vier 
op vijf dossiers ging het over jongens, ruim 25% was afkomstig uit 
Marokko.

Leeftijd van de NBMV verdwenen in 2019

Jonger dan 13 jaar

13-15 jaar

16-17 jaar

18%

25%57%
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Hij liet sporen van mij achter. Meer 
dan duizend foto's van mij als kind 
die door hem zijn genomen, gaan 
nog steeds rond op het internet 
onder pedofielen. In het begin was 
het moeilijk, ik voelde me nog meer 
verraden, gebruikt. Tot op de dag 
van vandaag zijn verschillende men-
sen opgepakt die in het bezit waren 
van deze beelden, mijn advocaat 
heeft een gerechtelijke procedure 
aangespannen om mij schadeloos te 
stellen. En dit is te danken aan Child 
Focus dat dit essentiële fotografi-
sche identificatiewerk uitvoert. 

Laurie, slachtoffer van beelden van  
seksueel misbruik (bron: Ciné Télérevue)

“
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SEKSUEEL 
UITGEBUITE 
KINDEREN
Child Focus heeft in 2019 1586 dossiers 
over seksuele uitbuiting behandeld, 
waarvan 1499 nieuwe dossiers, met 
name 1414 nieuwe meldingen via 
stopchildporno.be en 85 nieuwe dossiers 
met betrekking tot andere vormen van 
seksuele uitbuiting. 
Van deze laatste gingen 72 (ofwel 85%)
over een werkelijke of vermoedelijke 
aantasting van de seksuele integriteit van 
minderjarigen. Het overige aandeel betrof 
informatieve vragen.
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De seksuele uitbuiting van minderja-
rigen in de prostitutie: opnieuw een 
stijging merkbaar 
Ook in België blijft de seksuele uitbuiting van minderjarigen een verborgen en 
complex fenomeen dat vaak niet gemeld of opgespoord wordt. Toch opende 
Child Focus in 2019 47 dossiers betreffende deze vorm van seksuele uitbuiting 
van minderjarigen (ten opzichte van 39 in 2018). Bovendien werkten onze 
consulenten nog verder in 64 niet-afgesloten dossiers van de afgelopen jaren. 

In de meeste gevallen waren de slachtoffers tussen 14 en 16 jaar oud, maar 
er werden ook 3 (mogelijke) slachtoffers aangemeld van 13 jaar jong en 4 
slachtoffers waren 17 jaar oud. Op één dossier na, betrof het steeds meisjes 
en in 36% van de dossiers verbleef de minderjarige in een jeugdvoorziening. 
In 16 gevallen kon er ook een link gelegd worden met een wegloopproblema-
tiek, wat deze jongeren uiterst kwetsbaar maakt. Ze hanteren tijdens deze 
periode namelijk niet alleen overlevingstechnieken, andere personen maken 
hier ook misbruik van en bieden hen met slechte bedoelingen een omkadering 
en zogenaamd vangnet aan, zoals onderdak bijvoorbeeld. 
 
Dit is alleszins één van de welgekende tactieken van tienerpooiers, heuse 
mensenhandelaars die deze tieners aan zich binden (met fysieke of psychi-
sche dwang) om ze vervolgens seksueel uit te buiten in de prostitutie. Ze zien 
kwetsbare jongeren als gemakkelijke prooien en speelden een rol in 36 van de 
47 dossiers. 

De tienerpooierproblematiek: geen uitsluitend Antwerps 
fenomeen
Een belangrijke vaststelling blijkt voornamelijk dat het niet louter een Ant-
werps fenomeen is. Zo namen we, wat betreft 2019, ook kennis van dossiers 
in Brussel, Gent, Hasselt, Ieper en Oostende. Anderzijds is ook deze lijst 
onvolledig, want Child Focus ontving vaak geen informatie over de plaats van 
residentie en/of uitbuiting van de minderjarige. 

We moeten bovendien vaststellen dat de identificatie van de slachtoffers en 
daders één van de grootste uitdagingen blijft. Slachtoffers doen in de praktijk 
nooit een melding, omdat ze zichzelf niet als slachtoffer identificeren. Dat 
geven ook de cijfers weer, waarbij de meeste aanmeldingen door de hulpver-
lening geschiedde (40%), waarna de ouders (18,5%), politie (13%), kennissen 
(10,5%) en scholen (5%) volgen1 . Ook al kan de omkadering van slachtoffers 
nog steeds beter, zien we toch een vooruitgang en kunnen we stellen dat er in 
12 dossiers een geslaagde samenwerking met en doorverwijzing naar de vzw 
Payoke, het tweedelijnsmeldpunt voor slachtoffers, plaatsvond.

 1 In 13% van de dossiers bleef de beller onbekend.
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■ Effectief slachtoffer ■ Ernstige vermoedens ■ Andere ■ TOTAAL
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Slachtoffers van tienerpooiers

Seksuele misbruikbeelden van kinderen: een grote 
uitdaging voor de komende jaren
Sinds 6 juli 2017 ontvangt en analyseert Child Focus de meldingen van vermoedelijke seksuele misbuikbeel-
den van kinderen, via het burgerlijk meldpunt ‘Stop seksuele misbruikbeelden van kinderen’. Wanneer het 
effectief gaat om beelden van seksueel misbruik van kinderen op Belgische websites, maken onze mede-
werkers ze onmiddellijk over aan de Federale Politie. Staan de beelden op buitenlandse sites, dan worden ze 
overgemaakt aan de zusterorganisatie van het betrokken land via het netwerk INHOPE, dat de 47 burgerlijke 
meldpunten die wereldwijd actief zijn, groepeert. Het doel is een arrestatie van de daders, een identificatie 
van de slachtoffers en een onmiddellijke verwijdering van de beelden en omstreden websites overal ter 
wereld. 

In 2019 ontving Child Focus 1.414 meldingen van vermoedelijke seksuele misbruikbeelden van kinderen. Van 
de 1.414 achtte Child Focus 231 meldingen illegaal. Zo werden er 133 doorgestuurd naar de Federale Politie 
en 98 naar een burgerlijk meldpunt in het buitenland. Helaas moeten we ook vaststellen dat de versleuteling 
en privacy instellingen van online berichten op sociale media, alsook het ‘dark web’, het opsporen en melden 
van illegaal beeldmateriaal uiterst bemoeilijkt waardoor dus ook veel slachtoffers niet geïdentificeerd 
worden en daders vrijuit gaan. Dit zal dé uitdaging zijn voor 2020 en Child Focus zet zich hier dan ook verder 
voor in.
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ONLINE VEILIGHEID
Ons gratis nummer 116 000 is ook een hulplijn 
voor een veiliger internet. Ze is toegankelijk voor 
iedereen met een vraag of probleem over het 
gebruik van internet door minderjarigen. 
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 Het is heel geslepen gebeurd. Mijn dochter werd benaderd via 
Instagram. Ze kreeg van de dader te horen dat ze mooie ogen, mooie 
haren en een mooie glimlach had. Veel meer aandacht heeft een jong 
meisje niet nodig, binnen de kortste keren was ze verliefd op hem. 
Mijn dochter heeft dan een smoes verzonnen om hem te kunnen ont-
moeten. Die nacht is ze door de dader verkracht en heeft hij ook nog 
naaktfotos gemaakt van mijn dochter toen ze sliep of verdoofd was, 
wie zal het zeggen.   

Mama van een slachtoffer 
(bron: Het Belang van Limburg)   
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eSafety in de schijnwerpers

eSafety, vrij vertaald ‘online veiligheid’, vormt een belangrijke pijler 
binnen de werking van Child Focus. We fungeren dan ook als hulplijn 
wanneer iemand - jong of oud - vragen heeft over veilig internetgebruik 
bij minderjarigen. Child Focus heeft een team van gespecialiseerde 
consulenten die bijstaan met raad en daad en samen actief meezoeken 
naar een oplossing.  

In 2019 heeft Child Focus 267 verschillende dossiers geopend over 
online veiligheid. Dit is een lichte daling in vergelijking met 2018, toen 
ging het over 275 dossiers. Heel frappant in deze cijfers: in 78% van de 
gevallen gaat het over de mogelijke aantasting van de seksuele integri-
teit van minderjarigen. Dit is een grote stijging in vergelijking met 2018, 
want toen ging het over 64% (zie p.7). 

Grooming: meisjes blijven 
kwetsbaar

Er werden 34 dossiers over online grooming geopend, een status quo 
tegenover vorig jaar. Online grooming staat voor het proces waarbij een 
volwassene doelbewust minderjarigen benadert met het oog op een 
seksueel doeleind. Dat seksuele doel kan variëren: het kan gaan over 
een afspraak om effectief tot seksueel misbruik over te gaan, maar in 
sommige gevallen blijft het bij seksueel getinte gesprekken of uitwis-
seling van beeldmateriaal. Of de groomer al dan niet slaagt in zijn opzet 
maakt niet uit, het gaat sowieso over een ernstig strafbaar feit. Exact 
80% van de slachtoffers waren meisjes en een overgrote meerderheid 
was jonger dan 16 jaar. 

Problematische sexting: jongeren 
vinden ons meer
Een pikante foto sturen naar je lief? Moet kunnen! Op zich is er eigenlijk 
niets mis met sexting, zolang het maar gebeurt zonder dwang en de 
juiste afspraken gemaakt worden. Maar in sommige gevallen loopt het 
mis. En wanneer het misloopt, loopt het grondig mis en spreken we van 

problematische sexting. In 2019 opende Child Focus 98 dossiers met 
betrekking tot problematische sexting (111 in 2018). Hopelijk doen onze 
preventie-initiatieven hun werk en zet deze dalende trend zich de ko-
mende jaren voort. Opvallend en erg positief is dat het aantal jongeren 
dat zelf contact opneemt met Child Focus in 2019 meer dan verdubbeld 
is. Want enkel als we het uit te taboesfeer kunnen halen, kunnen we 
pas echt aan preventie doen. 

Sextortion: opnieuw een forse 
stijging
‘Sextortion’ is Engels voor sexual extortion, ofwel seksuele afpersing. 
Bij sextortion worden jongeren verleid om naaktfoto’s of filmpjes van 
zichzelf door te sturen. Nadien komt de aap uit de mouw en blijkt het 
niet te gaan over een romantisch gesprekje, maar wordt de jongere in 
kwestie afgeperst met deze pas uitgewisselde beelden. Maken ze geen 
geld over of sturen ze geen nieuwe beelden, dan dreigen de daders 
ermee de beelden door te sturen naar vrienden of familie. 

Dit fenomeen neemt opnieuw fors toe, aangezien we 55 meldingen 
kregen (tegenover 46 in 2018 en 39 in 2017). Van deze 55 meldingen 
gingen er 44 (80%) over financiële afpersing. In de overige 11 dossiers 
wilden de daders extra beeldmateriaal. De slachtoffers van sextortion 
zijn vaak jongens tussen 14 en 16 jaar, maar het kan zeker ook meisjes 
overkomen. Ook hier is het percentage van jongeren die ons zelf bellen, 
gestegen in 2019. Een positieve tendens!

Seksuele intimidatie: nee is nee, 
en ongevraagd is ook nee
In 2019 opende Child Focus ook 21 dossiers over seksuele intimidatie. 
In de meeste gevallen gaat het over het ongewenst delen van seksueel 
getinte berichtjes of beelden naar andere jongeren, met 'unsolicited 
dickpics’ (ongewenste penisfoto’s) als meest bekende voorbeeld. 
Het blijft een belangrijk onderdeel binnen onze preventiewerking om 
duidelijk te maken dat online seksualiteitsbeleving pas oké is wanneer 
er toestemming van beide partijen is.
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VERDWIJNINGEN 
Rijd om ze terug te vinden
Child Focus verliest nooit de hoop om verdwenen kinderen of jongeren terug te vinden. Ook niet als ze al meer dan 2, 20 of 
zelfs 35 jaar vermist zijn. Daarom werkten we aan het begin van het jaar samen met Deliveroo aan de campagne ‘Ride to 
Find’. Deliveroo-koeriers reden een maand lang rond in Brussel met een verdwijningsaffiche van een langdurig vermist kind 
op hun rugzak. Want ook hen vergeten we nooit. 

E-SAFETY 

Een engagement dat gedeeld wordt op sociale media
Elk jaar vieren we Safer Internet Day: een internationale dag waarop iedereen even stilstaat bij welke rol hij of zij kan 
spelen om van het internet een nog betere plek te maken voor kinderen en jongeren. Als coördinator van het Belgian Safer 
Internet Centre lanceerden we samen met onze partners de ‘Samen voor een beter internet’-campagne waarbij iedereen 
online zijn of haar engagement kon uitspreken. De campagne was een succes. 

januari

februari

P R E V E N T I E  I N  H E T  H A R T  VA N  O N Z E  W E R K I N G 
Preventie is een belangrijke pijler binnen de werking van Child Focus. Via concrete tools, sensibiliseringscampagnes en vormingen voor 
allerlei doelgroepen willen we verdwijningen en seksuele uitbuiting van kinderen en jongeren voorkomen.

De Child Focus Academy biedt 10 opleidingsmodules aan over preventie, gericht op jongeren, (groot)ouders en professionals. Ongeveer  
18 trainers en 40 vrijwilligers-ambassadeurs zetten zich het hele jaar door in.

Onze vrijwilligers-ambassadeurs bezochten bijna 14.000 kinderen van 10 tot 12 jaar op school om de belangrijkste thema’s van onze orga-
nisatie te bespreken aan de hand van het didactische spel 'Dossier 116 000'. Deze bezoeken waren goed voor 690 sessies. 

6.000 ouders volgden conferenties over veilig surfen dankzij doeltreffende samenwerkingen met de Gezinsbond en “La Ligue des Familles”. 
1050 leerkrachten werden dan weer gevormd via onze Clicksafe-vormingen om hun leerlingen bij te staan in hun online ontdekkingstocht. 

Met het iCoach-programma kunnen politieagenten en preventiemedewerkers van gemeenten een gepaste toelichting geven in scholen 
over veilig surfen. In 2019 groeide ons netwerk tot 127 iCoachers. Zij leiden nu op hun beurt hun collega's op.

De politieagenten en magistraten kregen eveneens de kans om één van onze 20 infosessies te volgen over de werking van Child Focus om 
zo onze dagelijkse operationele samenwerking verder te versterken.

HART
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UN JEU ÉDUCATIF EN LIGNE 
SUR LES JEUNES ET LA FUGUE

april

 25 mei: Internationale Dag van de Vermiste Kinderen 

Samen vinden we ze wel.

Z O L A N G  W E  B L I J V E N  Z O E K E N 

Z I J N  V E R M I S T E  K I N D E R E N 

N O G  B I J  O N S .

mei

mei

PREVENTIE-WEGLOPERS

Een serious game. Seriously? 
Jongeren die weglopen onderschatten vaak de risico’s en moeilijke situaties waarmee ze geconfronteerd worden 
als ze weglopen van huis of de instelling waar ze verblijven. Ook weten ze te weinig over waar ze terecht kunnen 
voor hulp voor, tijdens en na hun wegloopsituatie. Daarom ontwikkelden we MISSING: een “serious game” die 
jongeren via hun smartphone kunnen spelen om hier meer en betere inzichten in te krijgen. MISSING is beschik-
baar in de App Store en via Google Play.

ONTVOERING DOOR EEN OUDER 

Luister naar het kind, het verdient om gehoord te worden
Kinderen horen is niet hetzelfde als naar kinderen luisteren. Als kinderen slachtoffer worden van een internatio-
nale kinderontvoering door één van hun ouders, starten vaak heel wat gerechtelijke procedures. Elk kind heeft het 
recht om de kans te krijgen gehoord te worden in elke procedure die hem/haar aanbelangt, maar dit blijkt in de 
praktijk onvoldoende of slecht te verlopen. Daarom voerden we hier onderzoek naar en verzamelden we tips en 
good practices om de stem van kinderen in rechtszaken te laten horen. Op basis daarvan werden trainingsmodules 
gegeven aan advocaten, rechters en bemiddelaars uit heel Europa.

CAMPAGNE

 «Samen vinden we ze wel» 
25 mei is de Internationale Dag van de Vermiste Kinderen. ‘Zolang we blijven zoeken, zijn vermiste kinderen bij 
ons’ werd dit jaar ons credo. In een tv- en radiospot werden de kijkers en luisteraars meegenomen in de herin-
neringen van ouders aan hun vermiste kinderen. Door te focussen op hun gemis en hun herinneringen, willen we 
mensen het emotionele verhaal achter de vaak nuchtere opsporingsberichten tonen.

P R E V E N T I E  I N  H E T  H A R T  VA N  O N Z E  W E R K I N G HART
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 Jongeren meer weerbaar maken 
tegen tienerpooiers 

juni

juli - augustus

september

PREVENTIE TIENERPOOIERS 

Innoverend preventiemateriaal om de meest  
kwetsbaren te bereiken 
Om kwetsbare meisjes nog beter te wapenen en om te voorkomen dat ze het slachtoffer worden van een tiener-
pooier, werkten we gedurende meer dan een jaar aan een erg volledige, effectieve en bovendien leuke tool: Girl 
Power Squad (GPS). Via een digitaal platform en adviesopdrachten waarbij de hulp van de meisjes ingeroepen 
wordt om andere, fictieve personages te helpen, werkt GPS aan belangrijke risicofactoren die mee aan de basis 
liggen van slachtofferschap. 

KWETSBARE DOELGROEPEN

Net dat stapje verder
Alle kinderen en jongeren zijn gek van het internet. Ook kinderen met een autismespectrumstoornis (ASS). Zij hebben 
vaak moeite met sociale interacties en dus kan online communicatie bijzonder krachtig zijn om barrières op te heffen.  
Anderzijds blijken deze jongeren echter kwetsbaarder voor online risico’s omdat zij vaker een beperkte sociale finesse 
en intuïtief aanvoelen hebben en hier wordt online voortdurend beroep op gedaan. Daarom ontwikkelden we STAR: 
een kant-en-klare-tool voor begeleiders en leerkrachten die werken met jongeren tussen 10 en 14 jaar met ASS. 

E-SAFETY

Een campagne op de dijk
Surfen is leuk, maar doe je met vallen en opstaan. Daarom trokken we in de zomer voor de vijfde keer op rij naar 
de kust en naar kinderfestivals om het surftalent van onze kinderen en jongeren te testen. Tegelijkertijd kregen 
meer dan 5.000 kinderen heel wat tips mee om ook veilig te surfen…op het internet.
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oktober

november

december

PREVENTIE VOOR SCHOLEN

De 'Internet Safe and Fun'-familie wordt groter
In oktober bezochten we samen met bedrijven voor het negende jaar op rij kinderen uit het vijfde en zesde leerjaar 
om hen bewust te maken van het belang van een veiliger gebruik van het internet en de sociale netwerken. Deze 
keer stapten naast Proximus en Microsoft ook ING en Xylos mee in het “Internet Safe & Fun”-preventieprogram-
ma. 150 vrijwillige medewerkers informeerden dit jaar via twee actiedagen maar liefst 12.000 leerlingen over 
de voordelen en risico's van platformen zoals Tik Tok, Fortnite, Snapchat of Instagram... De leuke, interactieve en 
actuele workshops sloegen erg aan bij de vrijwilligers èn de kinderen.

PREVENTIE VOOR SCHOLEN

Expertise ten dienste van jongeren
Op het einde van het jaar werd in Technopolis officieel ‘Friend Zone’ voorgesteld, een gloednieuwe digital escape 
game dat werd ontwikkeld door IBM, Child Focus, LUCA School of Arts en Technopolis. De game sluit aan bij de 
leefwereld van jongeren tussen 14 en 18 jaar en stelt hen een reeks digitale en sociale beproevingen voor. Zo 
roept het spel vragen op over actuele topics zoals hacking, sexting, privacy, nieuwe technologieën en fake news. 
In deze innovatieve samenwerking zorgde Child Focus ervoor dat de verhaallijn niet alleen boeiend, maar ook 
bijzonder maatschappelijk relevant is voor 14- tot 18-jarigen. 

BEELDEN VAN SEKSUEEL MISBRUIK

Een campagne die taboes doorbreekt 
Ter gelegenheid van 18 november, de Europese Dag van de Bescherming van Kinderen tegen Seksueel Misbruik, 
lanceerden we een geruchtmakende campagne. Op www.chaletfilm.be reconstrueerden we daadwerkelijk onder-
schepte beelden van seksueel kindermisbruik, nagespeeld door volwassenen. Een jonge vrouw, die zelf slacht-
offer was van dit soort beelden, kwam ook aan het woord. Met deze campagne wilden we de problematiek van 
beelden van seksueel kindermisbruik aankaarten en taboes, die hierover heersen in de maatschappij, doorbreken. 
Het aantal meldingen van misbruikbeelden stijgt exponentieel, zowel wereldwijd als in België. Deze problematiek 
is schokkend, maar is helaas de harde realiteit.  
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De verspreiding en
terugname van 
opsporingsberichten
De belangrijkste missie van vrijwilligers is de 
verspreiding van opsporingsberichten van ver-
miste kinderen, en dit dag en nacht, 7 dagen op 
7, ongeacht de weersomstandigheden. In 2019 
waren onze vrijwilligers bij 66 affichage- of vig-
nettage-acties betrokken, op een totaal van 115 
verdwijningscampagnes. Bij de gevallen waarbij 
ze niet betrokken waren, ging het om publicaties 
op sociale media of de verspreiding via afficha-
gepartners. Affiches of vignetten van vermiste 
kinderen terug weghalen is even belangrijk en 
onze vrijwilligers zijn zich hiervan bewust. 

Child Focus kan sinds haar oprichting reke-
nen op burgers die ervoor gekozen hebben 
om zich te engageren als vrijwilliger en zo 
onze organisatie te ondersteunen in haar 
missies. Hun inzet en investering is van on-
schatbare waarde. In 2019 waren meer dan 
500 mensen bereid om verschillende taken 
en missies op zich te nemen.

VRIJWILLIGERSWERK: MEER DAN ALLEEN TIJD GEVEN.
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VRIJWILLIGERSWERK: MEER DAN ALLEEN TIJD GEVEN.

Stands en evenementen
Veel vrijwilligers nemen ook deel aan stands en evenementen in heel België. Ze vertegenwoordigen het menselijke 
gezicht van Child Focus en maken onze organisatie toegankelijker. Op deze stands informeren ze het grote publiek over 
Child Focus en haar missies, verdelen ze identificatiearmbandjes aan kinderen, verzamelen ze fondsen, enz. In 2019 
vertegenwoordigden onze vrijwilligers Child Focus op bijna 75 stands, zoals op de 20 km door Brussel, tijdens de "Surf 
Safe"-animaties, de festiviteiten van 21 juli, de onderwijsbeurs, de vrijwilligersbeurzen en op verschillende festivals, 
feesten, beurzen en markten. Dank aan hen voor hun continue beschikbaarheid!

Onze preventie- en bewustmakings-
campagnes
In sommige van de door Child Focus georganiseerde preventie- en bewustma-
kingscampagnes is ook een rol weggelegd voor vrijwilligers. Elk jaar, rond 25 
mei, zijn ze erg talrijk om de verspreiding van de campagne voor de Interna-
tionale Dag van Vermiste Kinderen te ondersteunen: ook in 2019 was dit het 
geval. Tijdens de campagne "Surf Safe", die in de zomer aan de Belgische 
kust plaatsvond, gaven tal van vrijwilligers preventieadvies aan gezinnen, 
jongeren en kinderen over online veiligheid.

507 
vrijwilligers 

bedankt

Doneer
jij ook 
tijd? 

0800 95 5 95
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BALANS
31/12/19 31/12/18

Vaste Activa (netto) Rekeningen

Immateriële vaste activa 21  4.411,61  4.963,06 

Inrichting gebouw en installatie 22/3  -    -   

Meubilair en materiaal 24  320.035,70  409.731,33 

Borgtochten 28  111,33  111,33 

TOTAAL VASTE ACTIVA   324.558,64  414.805,72 

Vlottende Activa

Handelsvorderingen 40  258.633,36  295.814,09 

Geldbeleggingen 41  35.216,58  161.210,04 

Liquide middelen 50/3  5.356.962,79  5.166.391,86 

Over te dragen kosten en verkregen opbrengsten 54/8  755.117,73  194.608,88 

Over te dragen kosten en verkregen opbrengsten 490/1  64.680,04  19.751,16 

 6.470.610,50  5.837.776,03 

TOTAAL ACTIVA  6.795.169,14  6.252.581,75 

Eigen Vermogen

Fondsen van de vereniging 10  1.810.699,85  1.810.699,85 

Fonds bestemd voor investeringen 13  301.442,63  403.968,96 

Fonds bestemd voor sociaal passief 13  1.746.076,22  1.667.136,22 

Fonds bestemd voor innovatie en ontwikkeling 13  50.000,00  50.000,00 

Fonds bestemd voor fondsenwerving 13  115.000,00  115.000,00 

Overgedragen resultaat 14  1.141.568,58  1.080.495,56 

Kapitaalsubsidies 15  6.607,26  10.262,42 

 5.171.394,54  5.137.563,01 

Voorzieningen voor risico’s en lasten 160/5  52.303,33  129.003,10 

Schulden

Voorschotten Actiris 17  9.851,64  9.851,64 

Handelsschulden 44  205.183,49  201.411,24 

Belastingen 450/3  176.193,64  109.994,17 

Bezoldigingen en sociale lasten 454/9  92.074,25  146.484,39 

Provisie vakantiegelden 456  317.035,41  312.376,86 

Overige schulden 48  681.784,15  134.040,26 

Toe te rekenen kosten 492  147,97  4.984,73 

Over te dragen opbrengsten 493  89.200,72  66.872,35 

 1.571.471,27  986.015,64 

TOTAAL PASSIVA  6.795.169,14  6.252.581,75 

TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA

TOTAAL EIGEN VERMOGEN

TOTAAL SCHULDEN
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RESULTATENREKENING
31/12/19 31/12/18

Opbrengsten Rekeningen

Subsidies 73  1.654.414,83  1.996.074,43 

Schenkingen in natura 73  715.320,77  450.711,73 

Geldschenkingen 73  3.136.210,14  2.833.183,80 

Andere opbrengsten 74  98.251,57  133.189,96 

TOTAAL OPBRENGSTEN  5.604.197,31  5.413.159,92 

Uitgaven

Lokalen 61  258.581,01  165.298,20 

Verplaatsingen 61  117.622,43  87.259,95 

Briefwisseling en telefonie 61  130.368,60  125.003,48 

Materiaal en uitrusting 61  61.673,71  71.623,98 

Voedsel en drank 61  25.631,20  15.658,43 

Documentatie 61  29.766,12  18.441,85 

Publicaties en informatiecampagnes 61  477.310,28  690.795,95 

Honoraria 61  1.151.870,98  1.067.569,47 

Gerichte financiële hulp 61  74.122,86  18.184,22 

Lonen / Sociale Lasten 62  3.190.812,48  3.127.794,04 

Afschrijvingen 630/41  137.624,95  160.511,10 

Dotatie / Bestedingen voorzieningen voor risico’s en lasten 636  -76.699,77  98.139,48 

Andere kosten 64  54.935,84  45.991,64 

TOTAAL UITGAVEN  5.633.620,69  5.692.271,79 

Financiële opbrengsten 75  78.368,54  5.212,67 

Financiële kosten 65/7  10.810,73  41.384,95 

Netto uitzonderlijke opbrengsten (lasten) 76/66  -520,76  12.205,42 

Belastingen 67  126,98  1.431,75 

Winst (verlies) van het boekjaar vóór bestemmingen  37.486,69 -304.510,48

Beslissingen genomen door de Raad van Bestuur tijdens de vergadering van 19 maart 2020 31/12/19 31/12/18

Overgedragen resultaat van vorig boekjaar  1.080.495,56  1.296.686,06 

1. Resultaten van het boekjaar  37.486,69  -304.510,48

2. Netto Onttrekkingen (netto bestemmingen)

Fonds bestemd voor investeringen  102.526,33  52.839,57 

Fonds bestemd voor sociaal passief  -78.940,00  35.480,41 

Fonds bestemd voor innovatie en ontwikkeling  -    -   

Fonds bestemd voor fondsenwerving  -    -   

Resultaat over te dragen   1.141.568,58  1.080.495,56 
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Nalatenschappen
3%

Recurrente schenkingen
 groot publiek 

40%

Totaal 
5,6 miljoen 

EUR

Subsidies Europese 
Commissie 

3%

Nationale Loterij 
22%

Andere overheids-
subsidies 5%

Schenkingen in natura 
bedrijven

13%

Financieringsbronnen 2019 

Communicatie 
sensibilisering

fondsenwerving 
33%

Preventie
Opleidingen

Projecten
16%

Vrijwilligersnetwerk 
en affichage 

5%

Noodnummer 116000 
9%

Verdwijningen en 
seksuele uitbuiting

18%

Expertise center 
4%

Uitgaven 2019

Totaal 
5,6 miljoen 

EUR

*Bepaalde delen van de algemene kosten werden over verschillende afdelingen verdeeld 
volgens een eenvoudige verdeelsleutel. Gezien hun concreet operationeel werk, 
hebben de kosten van de algemene directie, de loonkosten van de informatici, van de 
medewerkster verantwoordelijk voor de projecten administratie en de afschrijvingen 
deze toewijzing ondergaan in de hierboven vermelde grafiek.

Koning 
Boudewijnstichting 4%

Algemene kosten* 
niet gebonden aan activiteiten 

15%

FINANCIERING  
Bovenop de subsidie van de federale regering, door middel 
van een dotatie van de Nationale Loterij, ontvangen we andere 
subsidies en steun komende van het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest, het Vlaams Gewest, verschillende provincies en 
gemeenten, maar ook van de Europese Commissie via de 
financiering van meerdere projecten.

De schenkingen die afkomstig zijn van de privésector ontvan-
gen we in speciën of in natura. De voornaamste schenking 
komt van de Koning Boudewijnstichting. 

Ook tal van ondernemingen van verschillende grootte zijn 
geprivilegieerde partners van onze activiteiten en concrete 
projecten, via een financiële tussenkomst, de aankoop van 
producten en benodigdheden door de firma buy aid, alsook 
de organisatie van tombola’s via Tombolist. De giften in natura 
betreffen de terbeschikkingstelling van kantoren en materiaal 
of het kosteloos gebruik van diensten.

Zoals elk jaar heeft het grote publiek Child Focus ondersteund 
met punctuele of terugkerende schenkingen, de aankoop van 
“branded” producten, maar ook door middel van meer speci-
fieke acties, evenementen en nalatenschappen. 

In 2019 kon Child Focus rekenen op de vrijgevigheid van 24.371 
actieve schenkers. Deze schenkingen en subsidies laten ons 
toe om onze missies inzake de strijd tegen verdwijningen en 
seksuele uitbuiting van kinderen verder te zetten en om gratis 
hulp te bieden aan slachtoffers en hun naasten. 

Van harte dank!

Bedrijven
8%

Andere schenkingen 
groot publiek 

2%
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PARTNERS
Financiële partners:

 Bronze Partners (€ 5 000 tot € 10 000)

 Silver Partners (tussen € 25 000 en € 50 000)

Allen & Overy  ♥

BeFriendsOnline

bpost

Carrefour  ♥ 

Desdalex Advocaten  ♥ 

D’Ieteren  ♥

KBC ♥

Microsoft  ♥

Mondelez  ♥

OMP

Pepsico  ♥

 Gold Partners (tussen € 50 000 en € 125 000)
Overheden
 

Europese Commissie
 

Federale overheid
 
 Regering van het Brussels  
Hoofdstedelijk Gewest 

FOD Binnenlandse Zaken

Vlaamse Gemeenschap

Platinum Partners (> € 125 000)

 Nationale Loterij ♥

Koning Boudewijnstichting ♥

Mutas  ♥

Proximus  ♥

Wunderman Thompson  ♥

Mediacom  ♥ 

 
Legal Services 

www.smartpro.be 
 

Buy Aid  ♥

C&A Foundation

Nationale Bank van België  ♥

♥ Deze hartspartners zijn ons al meer dan 5 jaar trouw.

Aramark

BNP Paribas Fortis Foundation

Essity

Google

Henkel  ♥

Hudson

Nestlé  ♥

NN Investment Partners

Pietercil

Ricoh Belgium

Royal Sporting Club Anderlecht

Savencia

Smart Pro

Sodexo Pass

Absolutely Fabl

Multimag  ♥

Affichagepartners:
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Child Focus
Stichting van openbaar nut

Houba - de Strooperlaan 292

(Proximus-gebouw)

1020 Brussel - België

Tél.: +32 (2) 475 44 11 - Fax: +32 (2) 475 44 01

Gratis noodnummer:

116 000 (24 uur op 24)

Noodnummer vanuit het buitenland:

+32 2 475 44 99 (24 uur op 24) betalend

www.childfocus.be

www.childalert.be

www.stopchildporno.be

www.stoptienerpooiers.be

www.sexting.be

www.clicksafe.be

Rekeningnummer:

BE 19 3101 2229 9912

Giften vanaf 40 euro per kalenderjaar zijn fiscaal aftrekbaar.


