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Wij geven nooit op

WIE ZIJN WIJ?
Onze organisatie 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 een geval van 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 beelden van seksueel
misbruik van kinderen (kinderporno) botsen, kunnen dit anoniem melden
via ons burgerlijk meldpunt stopchildporno.be. Dankzij onze ervaring op
het terrein, kunnen we ook actief inzetten op preventie.
Overheidssubsidies dekken iets meer dan 20% 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

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
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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 ontvangen 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 specifieke acties en evenementen. In 2018 kon
Child Focus rekenen op de vrijgevigheid van 23.000 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!

Financieringsbronnen 2018
Anderen
2%
Ondernemingen
23%

Nationale Loterij
23%

Totaal

5,4 miljoen

Andere schenkingen
groot publiek
2%

EUR

Recurrente schenkingen
groot publiek
38%

Andere overheidssubsidies 4%
Koning
Boudewijnstichting 3%
Subsidies Europese
Commissie
5%

Uitgaven 2018
Investeringen
1%

Expertise center
4%
Verdwijningen en
seksuele uitbuiting
14%

Noodnummer 116000
8%

Totaal

5,7 miljoen

Preventie
Opleidingen
Projecten
12%

Fondsenwerving
19%

EUR

Algemene kosten*
gebonden aan activiteiten
25%

Alles te weten komen over
Child Focus in één minuut?
Bekijk ons filmpje!

Communicatie
Sensibilisering
12%
Vrijwilligersnetwerk
en affichage
5%

*Op gebied van de uitgaven is er geen structurele wijziging gebeurd vergeleken met
2017, buiten de oprichting van een specifieke afdeling “Preventie-opleidingen-projecten”, die ons toelaat om te focussen op de preventie.

VOORWOORD

20 jaar Child Focus.
Wij geven nooit op. We gaan nog een stap verder.
2018 was helaas erg intensief en onze medewerkers en vrijwilligers
slaagden erin om de personen die geconfronteerd werden met een verdwijning of seksuele uitbuiting te ondersteunen. We willen hen dan ook
bedanken voor hun inzet.
Op 29 maart 2018 vierde Child Focus haar twintigjarig bestaan.
20 jaar… Dat zijn 20.000 teruggevonden kinderen, meer dan 20.000
meldingen van beelden van seksueel misbruik van kinderen doorgestuurd
naar de politie en bijna 1.400 geholpen minderjarige slachtoffers van
seksuele uitbuiting.
Achter deze cijfers schuilt te veel leed. Te veel kinderen die beschadigd
werden. Te veel verloren onschuld.
Daarom willen we de komende jaren meer dan ooit inzetten op preventie.
We gaan daarvoor aan de slag met opvoeders in de brede zin van het
woord: ouders, leerkrachten en andere professionelen, maar zeker ook
met kinderen en jongeren zelf.
Reeds in 2018 hebben we onze inspanningen op dat vlak sterk verhoogd
(zie pagina’s 22 tot 25). We haalden vaak de media, vooral om het brede
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Heidi De Pauw
algemeen directeur

François Cornelis
voorzitter

publiek bewust te maken van het nijpende probleem van tienerpooiers.
Dankzij waardevolle samenwerkingen met de Gezinsbond en de Ligue
des Familles konden we meer ouders tips geven rond de begeleiding van
hun kinderen bij hun internetgebruik. Meer scholieren kregen op school
bezoek van één van onze vrijwillige ambassadeurs om de belangrijkste
thema’s van Child Focus aan te kaarten…
“Blijf niet alleen zitten met je problemen, praat erover!” is de
cruciale rode draad doorheen al onze preventie-activiteiten. Aan ouders
en opvoeders zeggen we “Praat met kinderen over hun internetgebruik”.
Aan moeders of vaders die naar het buitenland willen verhuizen met de
kinderen vragen we “Praat met elkaar over het verloop van het contact
met de kinderen of richt u tot een bemiddelaar”.
Child Focus wil meer doen, zo willen we dat elk kind binnen maximum
vier jaar, een vertrouwenspersoon heeft tot wie het zich kan richten.
Om deze uitdaging waar te maken, willen we actief samenwerken
met iedereen die dezelfde ambitie deelt. De niet-aflatende steun van
onze partners en onze schenkers is essentieel voor ons succes en we
danken hen van harte hiervoor.

DE RAAD VAN BESTUUR

Voorzitter

François Cornelis

Vicevoorzitter
Cathy Clerinx

Leden

Cédric Visart de Bocarmé
Dirk Vanden Branden
Françoise Pissart
Guido Van Wymersch
Gwendoline Loosveld
Heidi De Pauw
Isabelle Mazzara
Jeroen Wils
Kristof Desair
Marina Maes

Waarnemer aangeduid door
de Federale Regering
Vincent Stragier

Waarnemers aangeduid door
de drie Gemeenschappen
Cheick-bah Berte
Joris Meganck
Robert Hagen

Van links naar rechts :
Kristof Desair, Cathy Clerinx, Cédric Visart de Bocarmé, Marina Maes, Heidi De Pauw, François Cornelis, Françoise Pissart, Jeroen Wils en Isabelle Mazzara.
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CIJFERS IN
EEN OOGOPSLAG

18 610

oproepen naar

Behandelde dossiers “verdwijningen”
		

2014

2015

2016*

2017*

2018*

p.12 Weglopers 		

1 020

1 055

1 134

1 151

1 098

Internationale kinderontvoeringen door een ouder		

406

358

352

386

409

p.13 Verdwijningen van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen		

43

66

162

217

275

p.13 Ongedefinieerde verdwijningen		

54

44

49

45

52

p.12 Ontvoeringen door derden		

35

21

23

24

29

TOTAAL verdwijningsdossiers		

1 558

1 544

1 720

1 823

1 863

p.12

TOTAAL onrustwekkende verdwijningen 		

208

218

203

207

203

Publieke affichagecampagnes		

62

80

50

73

72

Vignettagecampagnes (discrete opsporingscampagnes)		

87

74

52

71

59

TOTAAL van de opsporingscampagnes		

149

154

102

144

131

*Voor iedere categorie omvat het aantal dossiers de nieuwe dossiers (2018) en de niet-afgesloten dossiers van de voorgaande jaren.

Behandelde dossiers "verdwijningen" per categorie in 2018
112

986

269

140

Afgesloten dossiers 31.12.2018

195

80

34

Niet-afgesloten dossiers 31.12.2018

18

21

8

10%

28%
TOTAAL

TOTAAL

1 098

66%

409

34%

71%

TOTAAL

275

29%

65%

TOTAAL

52

35%

90%

Weglopers
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TOTAAL

29

72%

Internationale kinderontvoeringen door een ouder

Verdwijningen van niet-begeleide
minderjarige vreemdelingen

Ongedefinieerde
verdwijningen

Ontvoeringen
door derden

Behandelde dossiers “seksuele uitbuiting”

				

2014

2015

2016

2017

2018

p.16 Kinderporno (beelden van seksueel misbruik van kinderen)* 		

1 432

1 358

781

746

1 728

p.16 Kinder- en jongerenprostitutie		

10

35

83

81

97

p.17 Kindersekstoerisme		 4

4

1

1

2

1 446

1 397

865

828

1 827

TOTAAL dossiers seksuele uitbuiting 		

*Ontvangen meldingen via ons burgerlijk meldpunt stopchildporno.be

Behandelde dossiers “online veiligheid”

2014

2015

2016

2017

2018

p. 20 Sexting		

41

62

128

135

114

p. 20 Sextortion		

-

17

41

39

46

p. 20 Grooming		 43

31

48

43

36

p. 20 Andere vormen van seksuele intimidatie		

13

21

32

32

18

Niet-seksuele problemen, gelinkt aan online veiligheid 		

79

74

122

114

122

				

Cyberpesten*		 22

35

-

23

20

TOTAAL dossiers online veiligheid		

240

371

386

356

198

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

Dossiers “algemene vragen/doorverwijzingen”*
Geestelijke gezondheid
Andere/onbepaald
Opvoeding/gezin

2

Pesten

2

1 275

14 13
100

94

Juridische vragen

Dossiers “aanvragen voor vormingen of pedagogisch materiaal”

Zelfdoding

1 118

952
TOTAAL

515

7

209

1 142

1 146

2017

2018

zie
p.22

Mishandeling

81

Verdwijning “buiten de
bevoegdheid” van Child Focus

2014

2015

2016

*Een consulent verwijst bellers snel door naar de aangewezen organisaties of diensten.

Doneer
jij tijd?

Dit stemt ons gelukkig:
500 steeds bereidwillige vrijwilligers: 7 dagen op 7, 24 uur op 24, door weer en wind.
27 affichagepartners: een waardevolle steun tijdens onze zoektochten naar vermiste kinderen,
maar ook voor onze informatie- en sensibiliseringsacties.
51 privé- of overheidsorganisaties en meer dan 22.278 particulieren hebben ons financieel gesteund.

0800 95 5 95
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VERMISTE KINDEREN
In 2018 heeft Child Focus 1.863 dossiers behandeld.
Een recordaantal sinds 2010.
67% van de dossiers werd binnen het jaar gesloten.

“

Op een vrijdag in september publiceerden we op sociale media de
verdwijningsaffiche van een jongere die was weggelopen. Enkele
uren later contacteerde een onderzoeker uit de betrokken politiezone mij. Hij was verbaasd hoe snel het bericht massaal gedeeld
werd. Als kers op de taart zou hij later kostbare getuigenissen
ontvangen die hem hebben geholpen om de jongere te lokaliseren.
Een perfecte illustratie van een geslaagde samenwerking tussen
surfende burgers, de politie en Child Focus.
Griet Ivens, consulente
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Weglopers: steeds meer preventieve dossiers
In 2018 heeft Child Focus 1.098 wegloopdossiers behandeld. Dat is 5% minder dan
in 2017. Die daling heeft enkel betrekking op het aantal effectieve wegloopdossiers (1.057). Het aantal preventieve wegloopdossiers is in drie jaar tijd verdubbeld (van 20 naar 41 dossiers). Het gaat dan om oproepen van jongeren met een
hulpvraag of van ouders die vrezen dat hun kind wil weglopen.
Dit soort oproepen verheugt ons: als we weten dat jongeren willen weglopen om hun
problemen te ontvluchten, kunnen we proberen hen te helpen om een oplossing te vinden. We doen dit, indien nodig, in samenwerking met gespecialiseerde hulpdiensten.
Deze bewustwording kan ook het aantal gevallen van herhaaldelijk weglopen doen
afnemen. 115 kinderen trokken immers twee tot negen keer de deur van hun huis (of
vaker: hun instelling) achter zich dicht. Dat is een zorgwekkende situatie. Deze jongeren
dreigen sneller verzeild te raken in gevaarlijke situaties zoals prostitutie (zie p.16).

Leeftijd weglopers in 2018

6% 9%

Jonger dan 13 jaar

38%

13-15 jaar
16-17 jaar
47%

18+

Ruim 13% van de wegloopdossiers werd als verontrustend beschouwd. Een cijfer
dat niet verandert, net als de leeftijd waarop ze voor het eerst weglopen en de
duur ervan. De meeste weglopers zijn tussen 13 en 15 jaar oud en 40% van hen
wordt binnen de 48 uur teruggevonden.

23%
van de ontvoerde
kinderen was
een baby

Internationale kinderontvoeringen door een ouder:
aantal gesloten dossiers in vrije val
Met 409 behandelde dossiers in 2018 waren er nog nooit
zoveel internationale kinderontvoeringen door een ouder
als de voorbije zes jaar. Deze constante stijging gaat vooral over de daadwerkelijke ontvoeringen en kan in verband
gebracht worden met een steeds lagere oplossingsgraad:

26% in vergelijking met 33% (2017) en 48% (2016).
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 40 gevallen de koploper.

Ontvoeringen door derden: 5 vermoedelijke pogingen
Deze dossiers betreffen niet alleen criminele ontvoeringen (door een
onbekende persoon), maar ook en vooral ontvoeringen gepleegd door
biologische ouders die echter niet als dusdanig erkend zijn, door ouders
die uit hun rechten zijn ontzet of familieleden en kennissen die geen
ouderlijke macht hebben over de minderjarige (gekende derde personen).
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In 2018 behandelde Child Focus 23 dossiers van een ontvoering door
een gekende derde persoon. Er zijn 5 vermoedelijke pogingen tot
ontvoering geweest door een onbekende derde en één daadwerkelijke
ontvoering in het buitenland, waarvoor een samenwerking met onze
diensten werd gevraagd.

Ongedefinieerde verdwijningen: één jongvolwassene levenloos teruggevonden
Indien we bij de opening van een dossier onvoldoende informatie
hebben over de aard van de verdwijning, bestempelen we die als
“ongedefinieerd”. Deze dossiers zijn doorgaans zorgwekkend omdat we
niet weten of de minderjarige het slachtoffer was van een misdaad, een
ongeval, zelf is vertrokken, verdwaald is of zelfmoord heeft gepleegd.

Verdwijningen van NBMV: nood
aan een specifieke omkadering
In 2018 heeft Child Focus 128 nieuwe meldingen
van de verdwijning van niet-begeleide minderjarige
vreemdelingen (NBMV) gekregen. Er werden in
totaal 275 dossiers behandeld. Het aantal meldingen
neemt ieder jaar geleidelijk aan toe, maar het aantal
behandelde dossiers is in vijf jaar tijd verzesvoudigd
(43 in 2014).

In 2018 behandelde Child Focus 52 ongedefinieerde verdwijningen.
Zoals elk jaar betroffen die dossiers vaak kinderen jonger dan 13 jaar
(verdwaald, misverstanden) en jongvolwassenen (misverstanden,
vrijwillige verdwijningen, ongevallen). Eén jongere werd levenloos
teruggevonden.

Leeftijd van de in 2018 verdwenen NBMV
17%

44%

Jonger dan 13 jaar
39%

13-15 jaar
16-17 jaar

Politie en andere diensten moeten het al te vaak
opgeven omdat ze over te weinig opsporingsmiddelen
beschikken. Zo kon eind 2018 slechts minder dan
30% van de dossiers worden opgelost.
Toch lopen deze jongeren omwille van hun kwetsbaarheid het grootste risico om slachtoffer te worden
van mensenhandel of seksuele en zelfs economische
uitbuiting. Om deze onrustwekkende verdwijningen te
vermijden, is een specifieke omkadering ten zeerste
aangeraden.
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SEKSUEEL
UITGEBUITE
KINDEREN
Child Focus heeft in 2018 1.827

dossiers over seksuele uitbuiting
behandeld en 356 dossiers over online
veiligheid (zie p.18-21). Van die 356
dossiers gingen 214 dossiers (ofwel
60%) over een effectieve of vermoedelijke aantasting van de seksuele
integriteit van minderjarigen.
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Prostitutie van minderjarigen:
sterk verdoken fenomeen en vaak niet gemeld
In België blijft prostitutie van minderjarigen een sterk verdoken fenomeen dat vaak niet gemeld
wordt. Toch ontving Child Focus in 2018 39 meldingen over prostitutie (effectief of vermoedelijk)
van minderjarigen (42 in 2017). Bij dat aantal komen ook nog de 58 niet-afgesloten dossiers
van de afgelopen jaren.
In de meeste gevallen waren de slachtoffers tussen 14 en 16 jaar oud en was
95% van hen een meisje. In 14 gevallen was er een verband tussen prostitutie en
weglopen. Herhaaldelijk weglopen is immers een risicofactor. Jongeren die vaak
weglopen hanteren overlevingstechnieken en kunnen zo, via slechte ontmoetingen, in de prostitutie verzeild geraken. Pooiers die zich op tieners richten, zien
deze kwetsbare jongeren als gemakkelijke prooien. Zo speelden ze een rol in 28
van onze dossiers over prostitutie van minderjarigen. Het zijn heuse mensenhandelaars die deze tieners aan zich binden (via misleiding, dwang, fysiek en
psychisch geweld) om ze vervolgens uit te buiten in de prostitutie.
Naast deze 28 dossiers zijn er 38 oudere dossiers die niet gesloten konden worden. We boeken nog te weinig succes bij het identificeren van de slachtoffers
en daders én bij het vervolgen van deze laatsten. Bovendien is het zorgaanbod
dat aangepast is aan de specifieke noden van deze uitgebuite tieners nog
behoorlijk mager. In 2019 zal Child Focus blijven vechten tegen deze afschuwelijke vorm van seksuele uitbuiting en zullen we er alles aan doen om ervoor te
zorgen dat de slachtoffers de begeleiding krijgen die ze nodig hebben.

Beelden van seksueel misbruik van
kinderen: spectaculaire stijging
Sinds 6 juli 2017 hebben 4 medewerkers van Child Focus de toelating om de
meldingen van vermoedelijke kinderporno, die we ontvangen via ons burgerlijk meldpunt stopchildporno.be, te analyseren.
Wanneer het ook effectief gaat om beelden van seksueel misbruik van kinderen
op Belgische websites, maken onze medewerkers 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 burgerlijke meldpunten van 52 landen 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 2018 ontving Child Focus 1.728 meldingen van vermoedelijke kinderporno (746 in 2017). Een
spectaculaire stijging die toegewezen kan worden aan de lancering van een bewustmakingscampagne, die eind 2017 viraal is gegaan (zie p. 25).
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Kindersekstoerisme: onmisbare samenwerking
Kindersekstoerisme is een vorm van seksuele uitbuiting van een kind, waarbij een individu op reis in het
buitenland seksuele betrekkingen heeft met een kind; vaak tegen betaling of een andere vorm van
vergoeding.
Child Focus is actief binnen de werkgroep “Stop kinderprostitutie”, die gecoördineerd wordt
door ECPAT België (End Child Prostitution, Child Pornography and Trafficking of Children for
sexual purposes). Ook andere actoren zoals de Federale Politie, NMBS, FOD Buitenlandse
Zaken en Dienst Strafrechtelijk Beleid zijn lid van deze werkgroep. Via deze werkgroep
ondersteunt Child Focus onder meer gezamenlijke sensibiliseringscampagnes. Zodra
we een melding krijgen van kindersekstoerisme maken we deze over aan ECPAT
België. In 2018 ontvingen we er slechts 2.

Mijn moeder was elke avond dronken,
soms kwam ze zelfs dagenlang niet thuis.
Ik werd in een instelling geplaatst, dat
was vreselijk. Plots begon iemand via
Facebook met me te chatten. Hij was echt
heel knap en vond me mooi. Niemand had
dat ooit al tegen mij gezegd en plots was
daar iemand die me aandacht gaf. We begonnen elkaar ook in het echt te zien en hij
wilde met me slapen. Ik heb dat dan gedaan.
Eén van zijn vrienden vond me knap en wilde
ook met mij slapen. Ik had er niet echt zin in,
maar ik wilde niet terug naar de instelling en we
moesten gaan shoppen… dus heb ik ja gezegd.
Het is niet geweldig, maar goed, ik heb eindelijk
vrienden en een beetje geld
Lynn (schuilnaam), slachtoffer van een tienerpooier
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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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Misgelopen sexting – een vertrouwensbreuk met gevolgen
Sexting, samentrekking van ‘sex’ en ‘texting’, is zowel on- als offline
steeds meer een hot topic. Op zich is er helemaal niets mis met
sexting en is dit normaal seksueel experimenteergedrag... zolang het
gaat over een vrijwillige uitwisseling van beelden of berichten in een
sfeer van wederzijds vertrouwen.
Maar soms loopt het mis. En wanneer sexting misloopt, loopt het
grondig mis. In dat geval gaat het vaak over de ongewenste verspreiding van initieel vrijwillig verstuurde beelden. Iemand die het gestelde
vertrouwen misbruikt en intiem beeldmateriaal toch deelt met anderen
(die dan eventueel nog verder verspreiden). In 2018 opende Child
Focus 114 dossiers over misgelopen sexting.
Child Focus kan in zo’n situaties tussenkomen via haar bevoorrechte
contacten met verschillende sociale netwerksites zoals Facebook
(en dus ook Instagram en Whatsapp), Google (en dus ook Youtube),
Snapchat en Twitter, waarbij we als ‘trusted flagger’ heel snel kunnen
reageren in gevallen van misgelopen sexting of andere problemen.

Grooming – een ondergerapporteerd fenomeen
Online grooming staat voor het proces waarbij een volwassene doelbewust minderjarigen benadert met een seksueel doel. 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 uitwisseling van beeldmateriaal.
In 2018 werden 36 dossiers over online grooming geopend, wat een
lichte daling betekent t.o.v. vorig jaar. De slachtoffers zijn vooral
meisjes (80%), maar het is een misvatting dat het nooit bij jongens
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(20%) voorvalt. Wel blijft dit fenomeen ondergerapporteerd, het zijn
namelijk quasi altijd de ouders die bellen wanneer ze zich zorgen maken.

Sextortion in opmars
'Sextortion' is een samentrekking van het engelse 'sex' en 'extortion' en betekent dus seksuele afpersing. Bij sextortion worden
jongeren verleid om naaktfoto’s of filmpjes van zichzelf door te
sturen, waarmee ze dan later financieel gechanteerd worden.
In 2018 kreeg Child Focus 46 meldingen over sextortion binnen. Een
stijging tegenover 2017 (39 dossiers). Bij sextortion zijn het nog steeds
vooral jongens die slachtoffer zijn, maar het kan ook meisjes overkomen. Verder is het frappant dat in meer dan de helft van de gevallen
het de jongere zelf is die contact opneemt met onze hulplijn. Dit in
contrast met andere fenomenen zoals sexting of grooming, waar het
bijna uitsluitend de ouders zijn die contact met ons opnemen.
Ook hier kunnen we zeker helpen en meezoeken naar een oplossing.
We staan jongeren en/of ouders bij in de contacten met de politie,
staan altijd klaar met advies en werken samen aan een traject in
functie van de online weerbaarheid van de jongere in kwestie.

Online seksuele intimidatie –
het belang van toestemming
In 2018 opende Child Focus ook 18 dossiers over online seksuele
intimidatie. In de meeste gevallen gaat het over het ongewenst delen van seksueel getinte berichtjes of beelden met 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 sexting pas oké is wanneer er wederzijds vertrouwen en toestemming van beide partijen
is. Je maakt namelijk niemand blij met een onverwachte foto van je
geslachtsdelen. Twijfel je, vraag het dan eerst!

J., 15 jaar, heeft een naaktfoto van
zichzelf gestuurd naar iemand die hij
niet kent. Ze vraagt hem geld en dreigt
met het verspreiden van de foto. Hij is
in paniek. Ik heb hem uitgelegd dat hij
slachtoffer is van sextortion: hij moet
haar blokkeren, haar aangeven op het
sociale netwerk en vooral… niet betalen!
Ik informeer hem ook dat hij naar de politie kan stappen aangezien hij slachtoffer
is van een misdaad. J. is opgelucht en
bedankt me, duidelijk geëmotioneerd.
Elodie Truyens, consulente
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PREVENTIE- EN
Child Focus Academy: preventie het hele jaar door
De Child Focus Academy biedt tien opleidingsmodules aan over preventie, gericht op jongeren, ouders en professionals. Ongeveer 18 trainers en 40 vrijwilligers-ambassadeurs zetten zich het hele jaar in.
12.000 kinderen van 10 tot 12 jaar kregen op school bezoek van onze vrijwilligers-ambassadeurs, die er kwamen praten over de
belangrijkste thema's van onze organisatie. Dat deden ze aan de hand van het didactische spel 'Dossier 116 000'. 6.000 ouders
volgden vormingen over veilig surfen dankzij doeltreffende samenwerkingen met de Gezinsbond en La Ligue des Familles. Op
het einde van het jaar hebben deze vormingsprogramma’s twee prijzen gewonnen die hun pedagogische kwaliteit erkennen: de
M-award en SaferInternet4EU-award.
Een honderdtal werknemers van Microsoft en Proximus gaf aan maar liefst 8.500 leerlingen sensibiliserende workshops over
een slim gebruik van het internet, gebaseerd op ons didactisch materiaal.

jaarlijks

Met het iCoach-programma kunnen politieagenten en preventiemedewerkers van gemeenten een gepaste toelichting geven in
de scholen over veilig surfen. In 2018 groeide ons netwerk tot 95 iCoachers. Zij leiden nu op hun beurt hun collega's op.

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

Safer Internet Day: cyberpesten en privacy
Op 5 februari heeft het Belgisch consortium voor een beter internet (www.b-bico.be) een pedagogisch dossier
ontwikkeld, bestemd voor leerkrachten uit het middelbaar onderwijs, rond cyberpesten en de bescherming van
privacy. Het consortium B-BICO werd mede door Child Focus gecreëerd en groepeert de voornaamste actoren die
werken rond mediawijsheid en veilig internetgebruik. Bovendien heeft Hare Majesteit de Koningin, met de hulp

ferbuari

van Child Focus, enkele jonge slachtoffers van cyberpesten ontmoet om een preventieboodschap mee te geven
aan de bevolking.

Child Focus is 20 jaar!

Op zaterdag 31 maart 2018 was het precies 20 jaar geleden dat Child Focus van start ging. Op donderdag
29 maart hebben 350 genodigden de kaarsjes uitgeblazen in het Château du Lac in Genval.

maart
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In aanwezigheid van Hare Majesteit de Koningin, konden de genodigden de hele namiddag lang luisteren naar
toespraken van verschillende partners, maar ook naar slachtoffers van verdwijning of seksuele uitbuiting.
Het waren rijke, leerzame en soms ontroerende momenten waarmee we in de verf konden zetten hoeveel
werk we al verzet hebben en wat er nog te doen staat.

SENSIBILISERINGSACTIES
Aansluitend op onze verjaardag ...
EEN POSTZEGEL
In samenwerking met bpost lanceerden we op 12 maart een limited edition postzegel. Het sobere beeld is van de hand van Dorien Wendelen
van communicatiebureau Wunderman en suggereert het gezicht van een kind dat slachtoffer is van verdwijning of seksuele uitbuiting.
EEN CAMPAGNE
Op 21 maart lieten we het iconisch jongetje verdwijnen van 250.000 pakjes ‘kinnekessuiker’ van de Tiense Suikerraffinaderij.
Diezelfde dag werd via sociale media eveneens een pakkend filmpje van Wunderman gelanceerd. Daarin zien we Edouard, een jongen
die in 2016 helemaal met zichzelf in de knoop zat en van huis wegliep. Een dubbele actie dus om de burgers bewust te maken van
kinderverdwijningen en te laten zien hoe belangrijk het is om opsporingsberichten via het internet te helpen verspreiden.

Child Focus
pour les enfants
Vingt ans de lutte
és
ement exploit
disparus et sexuell

EEN BOEK
'Child Focus: 20 jaar in de bres voor vermiste en seksueel uitgebuite kinderen'. Naar aanleiding van het 20-jarig bestaan van Child
Focus boog schrijfster Sophie Dejaegher zich over het ontstaan van de Stichting voor Vermiste en Seksueel Uitgebuite Kinderen en
het werk dat al die jaren werd gedaan. Het boek is verschenen bij Borgerhoff & Lamberights.

r

Sophie Dejaeghe

«Zolang we blijven zoeken, zijn vermiste kinderen altijd bij ons»

mei

In het kader van de Internationale Dag van de Vermiste Kinderen (25 mei) heeft Child Focus een nieuwe campagne gelanceerd
die ontwikkeld werd door Wunderman. Via een televisie- en radiospot werden kijkers en luisteraars meegenomen in de
herinneringen die ouders hebben aan hun vermist kind.
Deze campagne wil mensen kennis laten maken met het emotionele verhaal dat achter de veelal neutrale
verdwijningsberichten schuilt.

Met een gerust hart naar het buitenland reizen met je kinderen
juni

Op 26 juni, in de aanloop naar de zomervakantie, heeft Child Focus in samenwerking met FOD Justitie een formulier gelanceerd dat
ouders moet helpen om onderling duidelijke afspraken te maken over een aanstaand verblijf met hun kind(eren) in het buitenland. De
bedoeling is om ouders te laten nadenken over eventuele risico’s en zo situaties te vermijden die kunnen uitmonden in een kinderontvoering door een ouder.

«Jullie hebben zelfs het jongetje van de Cassonade-suiker teruggevonden! Wauw! Ik heb de lege stoel op de verpakking
onmiddellijk opgemerkt, ik vond het al erg vreemd. Proficiat, wat een schot in de roos! En vooral: bravo en bedankt voor
alle anderen, de echte vermiste kinderen die jullie terugvinden.» Laurence Renard, burger.
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Surf Safe aan zee en op festivals
Child Focus voerde haar campagne voor een veiliger internet voor het vierde jaar op rij in zeven badplaatsen en op festivals die bij jongeren populair zijn. Meer dan 5.000 kinderen konden er op een rodeosurfplank kruipen en zelf ondervinden dat surfen met vallen en opstaan gebeurt.

Juli - Augustus -september

#VU: voor gezonde sexting

augustus

Wanneer sexting ontspoort (zie p.20), kunnen de gevolgen ernstig zijn. Om jongeren te sensibiliseren hebben we in 2017 in Vlaanderen het theaterstuk Sex Thing gelanceerd, van het gezelschap
O’Kontreir. Het succes van dat stuk heeft ons overtuigd om het initiatief ook in Franstalig België uit
te rollen. Arts Nomades heeft het stuk met glans aangepast. Het werd in augustus voorgesteld op
het “Rencontres de théâtre jeune public van Huy” en behaalde een dubbele eerste plaats: zowel
de Prijs van de stad Huy, voor de interpretatie van de actrice, als de “Coup de foudre de la presse”
werden binnengehaald.
Daarnaast werd het bekroond door de “Service public francophone bruxellois“ (SPFB) met het ‘label
de l’utilité publique’ van het Brusselse Gewest. Beide stukken werden al meer dan 180 keer opgevoerd in Belgische scholen.

Child Focus Run
Om haar 20ste verjaardag te vieren organiseerde Child Focus het sportieve event Child Focus Run.
Het fondsenwervend familie-evenement vond op 9 september plaats in het wetenschappelijk avonturenpark
‘Le Pass’ in Frameries en op 23 september in recreatiedomein De Nekker in Mechelen.

september
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Tijdens het loopevenement hebben meer dan 650 kinderen en volwassenen hun beste beentje voorgezet.
Er werd maar liefst 85.257,61 euro ingezameld.

#NotFoundDay : gedaan met de nutteloze
404-foutmeldingen
Op 25 september lanceerden we, samen met Missing Children Europe, de eerste jaarlijkse #NotFoundDay om
de webapplicatie Notfound.org extra in de kijker te zetten.

september

Deze ingenieuze applicatie, die nutteloze 404-foutmeldingen (‘pagina niet gevonden’) omzet in affiches van
vermiste kinderen, werd in 2012 ontwikkeld door Missing Children Europe en Child Focus, in samenwerking
met FamousGrey. Ondertussen wordt de applicatie gebruikt op meer dan 5.700 websites.

Internationale kinderontvoering door een ouder
voorkomen ? Volg de gids!
In oktober bracht Child Focus de “Preventiegids internationale kinderontvoeringen” uit, gericht op professionelen (advocaten, hulpverleners, politieagenten, CLB- of OCMW-medewerkers enz.). Deze gids leert hen
hoe je het risico op een internationale kinderontvoering kunt herkennen en welke maatregelen genomen
kunnen worden om deze te voorkomen.

oktober

Cute_toddler_likes_to_suck.mpg

November

Op 18 november hebben we, in het kader van de Europese dag voor de Bescherming van Kinderen tegen
Seksueel Misbruik en Seksuele Uitbuiting, onze campagne uit 2017, ontwikkeld door communicatiebureau
Wunderman, opnieuw gelanceerd op sociale media en op het darkweb (het meer verborgen deel van het
internet). Het doel? Ons burgerlijk meldpunt stopchildporno.be (zie p.16) in de kijker zetten en downloaders van
kinderporno aanmoedigen om hulp te zoeken via de anonieme hulplijn Stop It Now (in Vlaanderen). Deze campagne werd bekroond met verscheidene nationale en internationale prijzen. De campagne werd ruim 500.000
keer bekeken op sociale media.
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BALANS
Vaste Activa (netto)

31/12/18

31/12/17

4.963,06

20.285,94

Rekeningen

Immateriële vaste activa
Inrichting gebouw en installatie

21
22/3

Meubilair en materiaal

24

Borgtochten

28

-

-

409.731,33

471.078,57

111,33

111,33

414.805,72

491.475,84

295.814,09

85.120,71

Vlottende Activa
Handelsvorderingen

40

Geldbeleggingen

41

161.210,04

101.324,56

Liquide middelen

50/3

5.166.391,86

5.181.011,95

Over te dragen kosten en verkregen opbrengsten

54/8

194.608,88

412.386,10

Over te dragen kosten en verkregen opbrengsten

490/1

19.751,16

106.467,83

TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA

5.837.776,03

5.886.311,15

TOTAAL ACTIVA

6.252.581,75

6.377.786,99

Eigen Vermogen
Fondsen van de vereniging

10

1.810.699,85

1.810.699,85

Fonds bestemd voor investeringen

13

403.968,96

456.808,53

Fonds bestemd voor sociaal passief

13

1.667.136,22

1.702.616,63

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

1.080.495,56

1.296.686,06

Kapitaalsubsidies

15

TOTAAL EIGEN VERMOGEN
Voorzieningen voor risico’s en lasten

160/5

10.262,42

34.555,98

5.137.563,01

5.466.367,05

129.003,10

30.863,62

9.851,64

9.851,64
186.800,57

Schulden
Voorschotten Actiris
Handelsschulden

17

44

201.411,24

Belastingen

450/3

109.994,17

2.825,83

Bezoldigingen en sociale lasten

454/9

146.484,39

83.059,93

456

312.376,86

309.882,26
236.781,76

Provisie vakantiegelden
Overige schulden

48

134.040,26

Toe te rekenen kosten

492

4.984,73

7.912,97

Over te dragen opbrengsten

493

66.872,35

43.441,36

986.015,64

880.556,32

6.252.581,75

6.377.786,99

TOTAAL SCHULDEN
TOTAAL PASSIVA
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RESULTATENREKENING
31/12/18

31/12/17
1.785.233,56

Opbrengsten
Subsidies

73

1.996.074,43

Schenkingen in natura

73

450.711,73

479.133,37

Geldschenkingen

73

2.833.183,80

2.717.395,98

Andere opbrengsten

74

TOTAAL OPBRENGSTEN

133.189,96

86.969,82

5.413.159,92

5.068.732,73

165.298,20

133.980,39

Uitgaven
Lokalen

61

Verplaatsingen

61

87.259,95

106.552,45

Briefwisseling en telefonie

61

125.003,48

147.404,09

Materiaal en uitrusting

61

71.623,98

70.280,00

Voedsel en drank

61

15.658,43

50.126,14

Documentatie

61

18.441,85

21.338,80

Publicaties en informatiecampagnes

61

690.795,95

465.966,46

Honoraria

61

1.067.569,47

1.067.174,73

Gerichte financiële hulp

61

18.184,22

19.881,50

Lonen / Sociale Lasten

62

3.127.794,04

2.844.107,96

Afschrijvingen

630/41

160.511,10

144.469,81

Dotatie / Bestedingen voorzieningen voor risico’s en lasten

636

98.139,48

(5.595,66)

Andere kosten

64

TOTAAL UITGAVEN
Financiële opbrengsten

45.991,64

31.273,33

5.692.271,79

5.096.960,00

75

5.212,67

6.900,06

Financiële kosten

65/7

41.384,95

8.724,46

Netto uitzonderlijke opbrengsten (lasten)

76/66

12.205,42

(104,51)

67

1.431,75

1.841,68

(304.510,48)

(31.997,86)

31/12/18

31/12/17

Overgedragen resultaat van vorig boekjaar

1.296.686,06

1.111.680,32

1. Resultaten van het boekjaar

(304.510,48)

(31.997,86)

Fonds bestemd voor investeringen

52.839,57

59.982,92

Fonds bestemd voor sociaal passief

35.480,41

157.020,68

Fonds bestemd voor innovatie en ontwikkeling

-

-

Fonds bestemd voor fondsenwerving

-

-

1.080.495,56

1.296.686,06

Belastingen
Winst (verlies) van het boekjaar vóór bestemmingen
Beslissingen genomen door de Raad van Bestuur tijdens de vergadering van 22 maart 2018

2. Netto Onttrekkingen (netto bestemmingen)

Resultaat over te dragen
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WAARDERINGSREGELS EN BOEKHOUD
(Im)materiële vaste activa, Kapitaalsubsidies en Fondsen bestemd
voor investeringen
Regelmatig ontvangt Child Focus een onroerend goed dankzij een schenker (publiek of privé) die bepaalt dat zijn gift in contanten of in natura
wordt bestemd voor die bepaalde investering. Boekhoudkundig worden
deze activa, geschat op hun marktwaarde (btw inbegrepen), gewaardeerd
op de rekening (Im)materiële vaste activa en worden de bedragen
die overeenstemmen met deze giften geboekt op het passief van de
rekening Kapitaalsubsidies.
Voor de andere (im)materiële vaste activa ontvangen dankzij giften zonder
specifieke bestemming, reserveert de Raad van Bestuur het bedrag noodzakelijk voor de toekomstige afschrijvingen door een bestemming van de winsten te boeken op de rekening Fonds bestemd voor investeringen.
Op het einde van 2018 bedraagt dit fonds 403.968,96€ en omvat voornamelijk een bedrag van 294.005,98€ betreffende de renovatie van de kantoren
die in 2016 en 2017 plaats hebben gevonden en die op de resterende duur
van het huurcontract afgeschreven worden, te weten 7 en 6 jaar.
De (Im)materiële vaste activa ingeschreven op het actief en hun
financieringen, ingeschreven op het passief van de rekeningen Kapitaalsubsidies en Fondsen bestemd voor investeringen worden
lineair afgeschreven, rekening houdend met de volgende afschrijvingstermijnen: 2 tot 3 jaar voor de immateriële vaste activa, 3 tot 4 jaar voor
bureel- en informaticamateriaal en 10 jaar voor het meubilair.
Eind 2018 bedroeg het netto saldo van de Immateriële vaste activa
414.694,39€ (tegenover 491.364,51€ in 2017). Dit bedrag is voor 10.262,42€
gedekt door de rekening Kapitaalsubsidies en voor 403.968,96€ door de
rekening Fondsen bestemd voor investeringen.
Thesauriebeleggingen
De thesaurie wordt hoofdzakelijk geplaatst op spaarrekeningen, geopend
bij vier banken. Op het einde van 2018 bedroegen zij 4.140.229,05€. Het
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saldo van deze beleggingen bevindt zich in een effectenportefeuille bij
KBC voor een waarde van 966.532,51€ en bij CIW voor een waarde van
59.630,30€. Deze effecten worden gevaloriseerd tegen de aankoopprijs of
de markprijs indien deze lager is.
Fonds bestemd voor sociaal passief
In 2006 heeft de Raad van Bestuur de wens uitgesproken om een Fonds
bestemd voor sociaal passief in het leven te roepen, met een bedrag voorbehouden voor de medewerkers van Child Focus ten belope van
de verschuldigde vergoedingen in geval van een aanzienlijke herstructurering of sluiting van de Stichting. De Raad van Bestuur behoudt zich de
vrijheid dit fonds te blijven spijzen door de bestemming van de resultaten
van een boekjaar of, integendeel, dit fonds te verminderen in het geval
dat deze te hoog blijkt in vergelijking met de verschuldigde vergoedingen,
geschat op datum van 31 december van elk jaar. Op het einde van 2018
werd dit fonds met een bedrag van 35.480,41€ verminderd. Eind 2018
bedraagt dit fonds 1.667.136,22€.
Fonds bestemd voor innovatie en ontwikkeling
Dit fonds werd door de Raad van Bestuur in 2016 opgericht om de efficiëntie van Child Focus te versterken in haar strijd tegen verdwijningen en
seksuele uitbuiting, door de integratie van nieuwe technologieën, nieuwe
media, nieuwe onderzoek- en data analysemethodes. Dit fonds zou de
kosten moeten dekken van een onderzoek met als doel de exploratie en
de identificatie van deze nieuwe mogelijkheden. Eind 2018 bedraagt dit
fonds 50.000€.
Fonds bestemd voor fondsenwerving
De Raad van Bestuur heeft tijdens haar vergadering van 26 maart 2013
besloten om een nieuw fonds te openen bestemd om de financiële duurzaamheid van Child Focus te waarborgen en meer bepaald om de opstart
van een fondsenwervingscampagne georganiseerd door Pepperminds te
financieren. Vandaag is dit doel bereikt. Toch wenst de Raad van Bestuur
de inspanningen inzake fondsenwerving verder te zetten en heeft

KUNDIGE IMPACT IN 2018
besloten dit fonds van 115.000€ te behouden om de toekomstige
uitgaven voor de fidelisering van de huidige schenkers te dekken, om
de zichtbaarheid van Child Focus te promoten en zo nieuwe giften te
creëren, en om grote potentiële schenkers te identificeren.

last in rekening werd genomen of zodra uit een nieuwe evaluatie
blijkt dat het risico niet langer bestaat. Eind 2018 bedraagt het saldo
129.003,10€, wat een stijging is van 98.139,48€, vooral door de
opstelling van een provisie betreffende een sociale betwisting.

Vorderingen op minder dan één jaar
Deze post stijgt aanzienlijk van 85.120,71€ in 2017 naar 295.814,09€
in 2018. Deze stijging is te wijten aan een vordering op FOD Binnenlandse Zaken betreffende het iCoach project voor een bedrag van
62.678€, op Ethias betreffende de organisatie van een tombola voor
38.751,36€, en op de Koning Boudewijnstichting voor 70.000€.

Giften in natura
Elke bedrijfsuitgave wordt altijd geëvalueerd aan de hand van zijn
marktwaarde, btw inbegrepen (of aan de vervangingswaarde van
dit goed of deze dienst voor Child Focus) en niet overeenkomstig de
werkelijk betaalde prijs. Derhalve wordt elk eventueel verschil dat een
korting vertegenwoordigt of de volledig gratis terbeschikkingstelling
van een goed of een dienst geboekt in Giften in natura. In 2018
werd het totaal van deze giften in natura geschat op 450.711,73€,
een lichte daling tegenover 2017, te wijten aan een niet recurrente
schenking in 2017 betreffende opleidingen. Het geheel van al deze
giften “financiert” uitgaven zoals huishuur, honoraria, onderhoud,
dranken, enz., alsook de doorlopende afschrijvingen van ontvangen
investeringen.

Andere vorderingen
In 2018 toont deze post een saldo van 161.210,04€ tegen
101.324,56€ in 2017 en vertegenwoordigt de bedragen die nog van
de Europese Commissie en van bepaalde partners moeten ontvangen
worden in het kader van Europese projecten.
Regularisatierekeningen (actief) zoals hieronder (passief)
Deze post kent een daling met 86.716,67€ vergeleken met 2017 en toont
een saldo van 19.751,16€ in 2018, wat voornamelijk te wijten is aan de
boeking in 2017 van vooruitbetaalde kosten voor 57.475€, in verband
met het event Child Focus Run dat in september 2018 plaatsvond.
Regularisatierekeningen (passief)
Deze post vertoont een stijging met 20.502,75€ vergeleken met 2017
en toont een saldo van 71.857,08€ in 2018. Deze stijging komt door
de post Over te dragen opbrengsten betreffende o.a. het Child
Rescue project voor 29.812,50€.
Provisies voor risico’s en kosten
De Raad van Bestuur heeft beslist om jaarlijks provisies voor risico’s
en kosten aan te leggen op basis van de evaluatie van de risico’s
op afsluitdatum. Deze provisies worden teruggenomen zodra de

Evolutie van de inkomsten en kosten
In 2018 bedragen de inkomsten 5.413.159,92€ en stijgen met
344.427,19€ of 7% in vergelijking met 2017, voornamelijk dankzij de
terugkerende giften van het grote publiek (+199.812€) en verschillende nieuwe niet-Europese projecten (+253.500€). Deze beide factoren
compenseren de afwezigheid van nalatenschappen in 2018. De kosten
van diensten en diverse goederen bedragen 2.259.835,53€ en stijgen
met 177.131€, hetzij 9%, o.a. te wijten aan de kosten van het Child
Focus Run event.
De loonkosten (enkel de kosten gebonden aan de salarissen) stijgen
met 256.145€ vs 2017, voornamelijk als gevolg van de indexatie van
2% en van de impact van meerdere loonaanpassingen in het kader van
de nieuwe loonpolitiek die in januari 2018 gestart is. Er moet opgemerkt worden dat de werkgeversbijdragen daalden van 23,9% in 2015
naar 22,6% in 2018 als gevolg van de maatregelen van de tax shift.
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PARTNERS
Financiële partners:
Overheden

Gold Partners (tussen € 25 000 en € 125 000)
Europese Commissie

Allen & Overy

Buy Aid

♥

FOD Binnenlandse Zaken

Century 21

Vlaamse Gemeenschap

Ethias
Henkel

Meester Francis Mens
Nestlé

Ricoh Belgium
Savencia

♥

NN investment partners
Mondelez

♥

♥

Silver Partners (tussen € 5 000 en € 25 000)
Proximus

♥

Wunderman Antwerp

Afibel

♥

Aramark
BNP Paribas Fortis Foundation
Bopro
Carrefour

♥

Desdalex Advocaten

♥

♥

♥
♥

♥

Nationale Bank van België

Pepsico

♥

♥

United Way Worldwide (Fedex)

Microsoft

♥

♥

Real Dolmen

Sodexo

Koning Boudewijnstichting ♥

♥

♥

Pietercil

KBC

Nationale Loterij ♥

♥

♥

Koramic

C&A Foundation

Platinum Partners (> € 125 000)

Affichagepartners:

Kimberley-Clark

♥

 egering van het Brussels
R
Hoofdstedelijk Gewest

Mutas

Essity

bpost

Federale overheid

♥

D’Ieteren

♥

Bronze Partners (€ 1 000 tot € 5 000)
Aldi

Gowie

Alpro

Lego

Callexcell

Mojid Band

Century 21 Azur

Multimag

Club Brugge Foundation

Pepperminds

Exact Holding

Ravensburger

Floating Dreams

Rombouts

Group Bernaerts Vastgoed

Vanimco

Google

Spadel

♥

Steylemans

♥

♥ Deze hartspartners zijn ons al meer dan 5 jaar trouw.
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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)
www.childfocus.be
www.childalert.be
www.stopchildporno.be
www.stoptienerpooiers.be
www.sexting.be
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