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De winkels in Nijmegen en Wageningen zijn dit jaar verhuisd 
naar een nieuwe locatie. Den Bosch heeft naast het huidige 
pand een tweede winkel geopend: een boekenwinkel. De 
winkel in Barendrecht had een feestelijke heropening met de 
3JS nadat het pand dicht moest omdat het door hevige 
regenval was overstroomd. 

In 2019 heeft de winkel in het Westland zijn 
deuren moeten sluiten. De teruglopende 
omzet maakte de winkel onrendabel. Aan de 
inzet van de vrijwilligers heeft het zeker  
niet gelegen!

Ook dit jaar mochten de
winkels weer 28 pallets (!) met 
nieuwe producten van Dille en 
Kamille verdelen. De spullen 
zijn zeer geliefd bij de klanten.

De Terre des Hommes winkel in Den Bosch kreeg bezoek 
van het team van het RTL4-programma ‘Ons huis vol Spullen’. 
Hierin zien we Rebecca uit Den Bosch, die kledingkoopjes 
niet kan laten staan. Haar woonkamer raakte overvol, dus 
presentatrice Lieke van Lexmond hielp haar met opruimen.  
En ons, want de mooie en goede kleding en accessoires 
van Rebecca brachten ze naar onze winkel.

TDH Academy

Dit jaar zijn we gestart  
met de TDH Academy. Een 
platform waar vrijwilligers 
trainingen kunnen volgen  
om werken in de winkels 
nog effectiever, veiliger en 
leuker te maken. 

Bijvoorbeeld: 
• een verkooptraining 
• een pr- en social   
 mediatraining
• een training over hoe je  
 de Terre des Hommes   
 winkels nog meer in kunt   
 zetten om bekendheid   
 te geven aan het verhaal 
 van Terre des Hommes
• een training over  
 veiligheid op de werkvloer

 

Besturendag om elkaar te 
inspireren en informeren.

Terre des Hommes Den Bosch op tv

Vestigingen Activiteiten In actie

Diverse modeshows en braderieën leverden de nodige 
aandacht en omzet op.

Terre des Hommes winkel Eindhoven werd tijdelijk 
omgetoverd tot galerie. De verkoop van een unieke 
nalatenschap van 50 schilderijen zorgde voor veel reuring.

De jaarlijkse Dorpentocht op Walcheren was een groot 
succes met bijna 3.000 deelnemers. Dankzij de inzet van 
onze vrijwilligers en het mooie weer haalden zij bijna  
€ 10.000,- op.

We mochten ook weer vele cheques ontvangen van 
particuliere initiatieven. Via fondsen van de Rabobank 
ontvangen we ook mooie bedragen om ons werk tegen 
kinderuitbuiting te ondersteunen.

Initiatieven van de werkgroepen zoals de paasmarkt  
in Stokkum en de jaarlijkse rommelmarkt in ‘s-Heer 
Hendrikskinderen worden ieder jaar weer druk bezocht.

Ook via de lokale pers 
brengen de winkels het 
verhaal van Terre des 
Hommes naar buiten.
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Onze winkel in Hoofddorp 
vierde in april zijn 5-jarig 
bestaan met een ware 
feestweek. Deze werd 

afgetrapt door een 
spetterend optreden  

van de 3JS.
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In oktober vierde de  
winkel in Utrecht het 

10-jarig jubileum. 
Ook hier waren  

de 3JS van de partij. 
Bij de winkel in Assen 

was het in oktober ook 
feest. Het jubileum werd 

uitbundig gevierd met 
onder meer een druk 
bezochte modeshow. 

Ook de winkel in  
Den Haag vierde 

zijn jubileum.

20
De winkel in Oosterhout 
bestaat dit jaar 20 jaar. 

IN MEMORIAM

In oktober hebben wij afscheid 
genomen van onze oud-voorzitter 
en een van de grondleggers van 
Terre des Hommes: Jelle Vleer. 
Zijn bevlogenheid om te strijden 
tegen kinderuitbuiting was 
aanstekelijk. Hij was tot op het 
laatst betrokken bij de activiteiten 
van Terre des Hommes als 
voorzitter van onze winkel in 
Alkmaar. Zijn persoonlijkheid en 
toewijding zullen ons altijd 
bijblijven.

Oud en nieuw

Dit jaar verrijkten vele nieuwe 
gezichten de Terre des Hommes 
winkels. En ook zijn oudgedienden, 
die zich vaak jarenlang ingezet 
hebben voor het werk van Terre des 
Hommes, uitgezwaaid. We bedanken 
iedereen voor hun enorme inzet.

Maar de betrokkenheid van 
vrijwilligers gaat veel verder 
dan dit, dat wordt duidelijk  
als ik de winkels bezoek.  

Het eindeloze enthousiasme en de 
gedrevenheid van de medewerkers zijn 
hartverwarmend. U geeft het werk van 
Terre des Hommes een gezicht. Het 
genereren van bekendheid voor het werk 
van Terre des Hommes naar het brede 
publiek is ontzettend belangrijk voor 
onze organisatie en daar zorgt u met 
elkaar voor. 

Dit jaar zijn we gestart met de TDH 
Academy, onder die noemer hebben we 
trainingen aangeboden om vrijwilligers 
nog beter uit te rusten voor hun werk in

en rondom de Terre des Hommes
winkels. Er zijn vele druppels uitgedeeld 
aan toegewijde vrijwilligers, jubilea 
samen met de 3JS gevierd, succesvolle 
modeshows en andere evenementen 
georganiseerd. Er is aandacht geweest 
op nationale tv, in lokale kranten en op 
sociale media. Alles om ervoor te zorgen 
dat de mensen Terre des Hommes leren 
kennen en zo meehelpen om kinderen 
een veilige toekomst te bezorgen.

Namens alle medewerkers van Terre des 
Hommes Nederland bedanken wij u voor 
uw tomeloze inzet en ik ontmoet u graag 
weer in 2020.

Carel Kok Directeur Terre des Hommes Nederland 

De Terre des Hommes winkels leverden in 2019 
weer een topprestatie. Dankzij de inzet van ruim  
1.800 vrijwilligers in de 44 winkels en werkgroepen  
is er een prachtige financiële bijdrage geleverd om 
kinderuitbuiting in de wereld een halt toe te roepen.
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“Het eindeloze 
enthousiasme en de 

gedrevenheid van
de medewerkers zijn 
hartverwarmend.”

Jubilea
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Impact

Dat is ook het lot wat Reshmi (16) uit India 
overkomt. Op haar 13e wordt ze uitgehuwe-
lijkt. Na een miskraam heeft ze nu twee 

dochters. Aan een miserabel leven waarin ze alleen 
voor haar kinderen leeft, komt een eind als ze in 
contact komt met Terre des Hommes’ partner 
IMAGE. Zij gaan in gesprek met Reshmi, haar man 
en schoonfamilie over basisrechten, gendergerela-
teerd geweld, gezondheid en gezonde voeding voor 
meisjes.

Dankzij uw steun aan het IMAGE-programma heeft 
Reshmi weer zin in het leven. Ze heeft inmiddels 
een eigen schoonheidssalon en kan bouwen aan 
een toekomst met een trotse man en schoonfamilie 
die achter haar staan.

“Ik droomde ervan om lerares te worden, maar ik 
was ook bang… Als ik om me heen keek zag ik veel 
vriendinnen die moesten trouwen.” 

Dat is de lijfspreuk van Amina (17) uit Kenia.  
Al sinds haar 12e gaat Amina met mannen naar 
bed voor geld. Ze moet haar familie financieel 

ondersteunen en dit is een makkelijke manier. Als ze 15 
is raakt ze zwanger en stopt met school. Dan ontmoet 
ze Patricia van de lokale Terre des Hommes-partner. Zij 
helpen haar te stoppen met dit werk en Amina ontvangt 
geld en eten om te voorzien in haar onderhoud. Ook 
krijgt ze begeleiding hoe ze met het werk kan stoppen 
en wordt ze ondersteund met onderwijs.

Dankzij uw steun aan projecten die seksuele uitbuiting 
van kinderen in Kenia aanpakken, gaat Amina binnen-
kort weer naar school. Ze is gelukkig en dankt de 
mensen die haar geholpen hebben met een beter leven. 

“Geef niet op al gaat het slecht...
Je kunt altijd weer op het goede
pad komen.”

DE CIJFERS
VAN 2019

Terre des Hommes winkels

Inkomsten
en uitgaven
TERRE DES HOMMES 
WINKELS IN EURO

Welke thema-
projecten
worden
ondersteund
door de 
winkels?*

*) Een winkel kan zich inzetten voor meerdere projecten.

KINDERHANDEL 
& MIGRATIE

SEKSUELE 
UITBUITING

VAN KINDEREN

KINDER-
MISBRUIKKINDERARBEID

Waar zijn
we actief
in de
wereld?

Onze hulp
in cijfers 1.752.694 

gemeenschapsleden en kinderen deden 
mee aan bewustwordings-

bijeenkomsten

49.418 
kinderen gaan naar school, volgen een 

vakopleiding of krijgen trainingen

1.619
maatschappelijke organisaties in ons 

werkveld hebben hun kennis verrijkt op 
het gebied van kinderrechten dankzij 

trainingen en bijeenkomsten

6.225
gemeenschapsleden ontvangen steun  

bij het opzetten van alternatieve
inkomensbronnen

3.000
kinderen worden opgeleid tot Agent of 

Change (jonge pleitbezorgers)

3.309
bedrijven in de regio’s werken samen  

met ons op het gebied van  
kinderrechten

510
lobby-documenten zijn gedeeld met 

diverse instanties

2.625
kinderen ontvangen juridische steun

6.777
justitie en politiemensen zijn getraind in

een kindvriendelijke aanpak 

TOTAAL INKOMSTEN

2.630.248

139.252
OVERIGE KOSTEN

97.605
KOSTEN MARKETING

867.002
KOSTEN HUISVESTING

128.795
KOSTEN VRIJWILLIGERS

TOTAAL UITGAVEN

1.232.654

in uit

NOODHULP

STRUCTURELE HULP
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LANDEN Vrijwilligers Stephanie 

Robeers (Eindhoven) 
en Stefanie  

Verhoeven (Hoofddorp) 
maakten een unieke reis 
naar Oeganda en Kenia. 
Onder leiding van Monique 
Janssens, onze communi-
catie-collega in Oost-Afrika, 
bezochten zij een aantal 
van onze bijzondere 
projecten. 
 
In een drop-in centrum 
ontmoetten zij kinderen  
die risico lopen uitgebuit  
te worden. Ook maakten  
zij kennis met kinderen die 
dankzij Terre des Hommes 
een vakopleiding volgden 
en nu een eigen zaak 
hebben. Ze gingen naar  
een school die kinderen en 
ouders begeleidt. Ze 
bezochten goudmijnen 
waar kinderen zwaar werk 
deden. Daar zagen ze met 
eigen ogen hoe Terre des 
Hommes hen steunt en 
alternatieven biedt.  

Ze spraken jonge kinderen 
die dagelijks op de markt 
werken en bezochten twee 
opvanghuizen voor deze 
ontheemde kinderen. 
 
In Kenia maakten zij kennis 
met de lokale partner die 
(potentiële) slachtoffers van 
seksuele uitbuiting opvangt. 
Tijdens een community- 
bijeenkomst woonden zij 
een toneelstuk bij over 
kindermisbruik. Dit soort 
voorstellingen zijn een 
effectief middel om binnen 
een gemeenschap in 
gesprek te gaan over 
belangrijke onderwerpen 
als kindermisbruik. Kortom, 
een indrukwekkende reis 
die heeft laten zien dat 
kinderen echt veel aan onze 
steun hebben. De reis gaf 
onze vrijwilligers nog meer 
bagage om de noodzaak  
en resultaten van ons werk 
duidelijk te maken.

Twee vrijwilligers
op projectreis naar
Kenia en Oeganda

15 15638
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