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“Education is the 
most powerful 
weapon which you 
can use to change 
the world.”
Nelson Mandela



Voorwoord

Onderwijs is een topprioriteit voor alle 
landen. Cunina helpt de milleniumdoelstelling 
realiseren die alle kinderen ter wereld gratis 
toegang tot onderwijs wil bieden.

Ondanks het moeilijke financiële klimaat 
kunnen we terugblikken op een zeer 

vruchtbaar jaar.

Cunina betekent ‘godin van de wieg’: de 
plek waar je wieg staat bepaalt vaak de 

verdere loop van je leven.
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In 2015 moeten alle kinderen, zowel meisjes als jongens,  
toegang hebben tot basisonderwijs. Dit is één van de 8 Mil-
lenniumdoelstellingen (MDG’s) die leiders over heel de we-
reld op de VN-Millenniumtop in 2000 overeen kwamen om 
armoede uit de wereld te helpen.

Vandaag is de doelstelling volgens de  VN een prioriteit voor 
alle landen. “Onderwijs is de sleutel voor alles wat de VN wil 
realiseren. Het moet de absolute topprioriteit zijn van alle 
lidstaten”, zegt Ban Ki-Moon, secretatis-generaal van de VN.
Onderwijs voor elk kind draagt immers bij aan de verwe-
zenlijking van de andere MDG’s zoals het verminderen van 
de kindersterfte, het verbeteren van de gezondheid en 
het ontwikkelen van een duurzame samenleving.

Met 61 miljoen kinderen die nog verstoken blijven van 
onderwijs is de doelstelling jammer genoeg nog theorie 
en zullen er ook na 2015 heel wat inspanningen gele-
verd moeten worden. Cunina draagt haar steentje bij door 
onder andere het schoolgeld, de boeken en het schooluni-
form te bekostigen voor kinderen uit arme gezinnen. Bo-
vendien bouwen we kwaliteitsvolle scholen in weinig toe-
gankelijke streken, waardoor de afstand die kinderen naar 
school af moeten leggen, verkleint. Maar ook in het Noor-
den schenken we aandacht aan de MDG’s met het Cunina-
Global Teenager Project en de ‘Education for All’-sponsor-
loop in samenwerking met uitgeverij Averbode.

In dit jaarverslag blikken we terug op de realisaties van het 
afgelopen jaar. Cunina kan ook deze keer weer uitpakken 
met heel wat mooie resultaten. Zo werd de eerste steen 
gelegd van een nieuwe school in Num, op de flank van de 
Nepalese Makaluberg en werd een basisschool voltooid in 
het lager gelegen bergdorpje Sekha. 

In het Centrale Plateau van Haïti werden er voor het tweede 
jaar op rij zes nieuwe klaslokalen gebouwd in drie Cunina-
partnerscholen. En in Zuid-Afrika focuste Cunina zich op het 
opstarten van skill centers: een naaiatelier, computerklas en 
houtbewerkingsklas waar kinderen vaardigheden leren die 
ze hun leven lang kunnen benutten.

Ondanks het moeilijke financiële klimaat kunnen we ook 
inzake fondsenwerving trots terugblikken op een zeer 
vruchtbaar jaar. Bestaande partnerschappen werden ge-
consolideerd en nieuwe sponsors werden aangetrokken. 
Cunina slaagde er dan ook in om een financiële buffer op 
te bouwen voor slechtere tijden; een noodzakelijke stap om 
als gezonde organisatie te kunnen blijven groeien.

Samen met onze petekinderen in het Zuiden hoop 
ik dat Millenniumdoelstelling 2 gauw bereikt wordt 
en dat ieder kind, in welke wieg hij of zij ook gebo-
ren wordt, de kans krijgt om naar school te gaan.  

Tot die dag zal ik mij samen met onze peetouders, vrijwil-
ligers, sponsors, partners en gedreven medewerkers iedere 
dag blijven inzetten voor ‘onderwijs voor elk kind’.

Met hartelijke groeten,

Algemeen directeur, stichter-voorzitter
Cunina België-Nederland
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Sophie Vangheel
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2012 in een notendop

Onvergetelijke reis naar Haïti 
Op 8 januari vertrokken Sophie Vangheel en Lut Ver-
heyen, boekhoudster bij Cunina, naar Haïti om er het 
Cuninakantoor in Port-au-Prince en de nieuwe klaslo-
kalen in het Centrale Plateau in te huldigen.

‘Ergens in de Stad’ door Frappant
In februari bracht het solidariteitskoor Frappant sa-
men met Cunina-ambassadrice Nathalie Meskens in 
5 culturele centra het verhaal ‘Ergens in de stad’ ten 
voordele van Cunina.

Tennisbenefiet Stephanie
Toen Stephanie Caers op veel te 
jonge leeftijd omkwam bij een 
auto-ongeluk, sloegen de leden 
van Tennisclub Laakdal de han-
den in elkaar en organiseerden 
een tennisbenefiet ten voordele 
van Stephanie’s klaslokaaltje in 
Haïti.

Zuster Tessie op bezoek
In mei kreeg Cunina bezoek 
van regioverantwoordelijke 
zuster Teresita Reyes (Tessie) 
uit de Filipijnen. Gedurende 

een week werd Tessie volledig ondergedompeld in 
de werking van Cunina en werden toekomstplan-
nen voor de Filipijnen uitgetekend.

Inleefreis Filipijnen
In diezelfde maand trok Cunina met een 15-tal peet-
ouders op inleefreis naar de Filipijnen om er de Cu-
ninapetekinderen te ontmoeten en de Cuninaprojec-
ten te bezoeken. 

Education for All-sponsorloop
In het kader van de Millenniumdoelstellingen sloegen Uit-
geverij Averbode en Cunina de handen in elkaar en organi-
seerden een ‘Education for All’-sponsorloop voor de Vlaamse 
basisscholen. Via een educatief luik leerden leerlingen meer 
over de Millennium- en Education for all-doelstellingen en 
konden ze met behulp van een uitgewerkte scholenkit een 
eigen sponsorloop organiseren.

Noorden



Een Cuninapetekind voor elke Torfswinkel
Half september verraste Torfs haar medewerkers met 
de boodschap dat elk winkelteam Cuninapeetouder 
werd. Hierdoor kregen 67 Nepalese kinderen kans op 
degelijk onderwijs en een betere toekomst.

september

Gepersonaliseerde OINK!s
In oktober 2012 bracht S&P een nieuwe collectie 
OINK!s op de markt. Deze keer met een persoonlijke 
toets van de Cunina-ambassadeurs. De lippen van 
Nathalie Meskens, een mooie tekst van Sabine De 
Vos, schoenen van Wouter Torfs of een leuke teke-
ning van Luc Appermont. Er was voor ieder wat wils 
en de leuke spaarvarkens gingen als zoete broodjes 
de deur uit.

‘Nathalie’
Op 16 november werd in absolute 
primeur het nieuwe en éénmalige 
magazine “Nathalie” aan de pers 
voorgesteld. Het verhaal van Sophie 
kreeg een prominente plaats in het 
magazine en weekte heel wat reac-

ties los.

Cunina breidt uit
Het verjaardagsfeest op 1 september ter 
gelegenheid van haar 65 lentes werd 
bekroond met een prachtig cadeau: een 
nieuw ingerichte zolder in het Cunina-
huis.
In december kon het oudejaarsaperitief 
geschonken worden in de volledig afge-
werkte ruimte die voortaan het favoriete 
plekje van elke Cuninamedewerker is.

Lancering Cuninawenskaarten
Een unieke, persoonlijke wenskaart is altijd leuk om te ont-
vangen. Via partner en drukker Maxevent lanceerde Cunina 
mooie, stijlvolle wenskaarten met de Cuninapetekinderen 
in de hoofdrol. Ze bleken een schot in de roos en de bestel-
lingen liepen vlot binnen.
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Sophie’s party
Op 1 september vierde Sophie Vangheel haar 65ste 
verjaardag met een groot tuinfeest. Omringd door 
vrienden, kennissen en trouwe sponsors kon ze te-
rugblikken op de talrijke realisaties van de afgelopen 
22 jaar. Een onvergetelijke dag!
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Projectwerking in het Zuiden 

Zuiden

61 miljoen kinderen krijgen nog steeds niet de kans om naar school te gaan. Vaak worden 
zij thuisgehouden om mee te helpen in het huishouden of moeten ze een bijdrage leveren aan 
het gezinsinkomen. Andere redenen waarom kinderen niet naar school gaan zijn de grote afstand 
en de lage kwaliteit van het onderwijs.  Cunina focust zich op deze laatste twee aandachtspunten 
door scholen te bouwen en te zorgen voor goede infrastructuur, de opleiding van leerkrachten, 
degelijk lesmateriaal en hygiëne op school. Goed onderwijs motiveert immers zowel leerkrachten, 
leerlingen als ouders, waardoor schooluitval wordt teruggedrongen.

Een selectie...

Bouw lagere scholen in Nepal 

Waar? in Sekha en Num
Startdatum project? april 2009 en oktober 2012
Einddatum project? april 2012 en april 2013
Regioverantwoordelijke? Tashi Sherpa
Aantal Cunina petekinderen die er  
momenteel les volgen? 179 en 49 
Historie? In de bergdorpjes Sekha en Num, op de 
Makaluberg in Nepal, realiseerde Cunina de bouw en 
inrichting van twee lagere scholen met een sanitair 
blok en directieruimte. De grond in Sekha werd 
door Cunina aangekocht en de school werd volledig 
omheind om een veilige omgeving te creëren voor de 
kinderen.  
 De ‘Arun Valley Boarding School’ in Num is en blijft 
eigendom van de lokale gemeenschap.

De scholen werden gebouwd door lokale arbeiders 
en er werd gebruik gemaakt van natuurlijke 
materialen zoals rotsblokken, hout en zand. De 
scholen bieden een grote meerwaarde voor de 
landbouwgemeenschappen in de omgeving. 
Het aantal schoolgaande kinderen neemt toe, de 
plattelandsvlucht wordt tegengegaan en de bevolking 
wordt weerbaarder gemaakt. 

Lerarenopleiding Nepal  
Waar? Sekha
Startdatum? 7 september 2012 
Einddatum? 9 september 2012
Regioverantwoordelijke? Tashi Sherpa
Aantal Cunina petekinderen die er es volgen? 179
Historie? In de Cunina Boarding School in Sekha organiseerde Cunina 
Nepal een driedaagse vorming voor alle leerkrachten. Een docent uit 
Kathmandu werd aangesteld om nieuwe lesmethoden aan te leren 
die de meer traditionele manieren van lesgeven zoals reproductie en 
repeteren moeten doorbreken.



Zuiden

Bouw lagere scholen in Haïti

Waar? De scholen La Sagesse, Dieu Seul Maître, Notre 
Dame in Mombin-Crochu en Notre Dame in La Victoire
Startdatum? mei 2011 
Einddatum? september 2015
Regioverantwoordelijke? Dirk Vermeyen
Aantal Cunina petekinderen die er les volgen ? 100 
Historie? In het afgelegen centrale plateau van Haïti, in 
het dorpje Mombin Crochu, werkt Cunina nauw samen 
met drie scholen. In deze scholen worden er ieder jaar 6 
klaslokalen gebouwd, geschilderd en volledig ingericht, 
totdat er drie volledig nieuwe lagere scholen staan. In 
Notre Dame werd in 2012 ook een 220 meter lange muur 
gebouwd zodat de school niet langer als doorgang wordt 
gebruikt door de dorpsbewoners. Alle ouders droegen 
een steentje bij, letterlijk, door stenen aan te leveren of 
door een bedrag van 50 gourdes (1 euro) te betalen. In 
de school La Sagesse werd zo zuinig met het budget 
omgesprongen, dat er een extra toilet kon worden 
gebouwd.

Skill Centers in Zuid-Afrika
Waar? Iziphezi en Underberg 
Startdatum? februari 2012 en juli 2012
Einddatum? juni 2015 en juli2014
Regioverantwoordelijke? Ronel Hulley
Aantal Cunina petekinderen die er in 2012 les volgen? 82 
en 124 
Historie? In de Muntuyedwa school in Iziphezi bouwde 
Cunina in 2009 drie nieuwe klaslokalen ter uitbreiding van 
de bestaande lagere school. In 2011 werden de klassen 
omgevormd tot een skill center met aan de ene kant een 
naaiatelier en aan de andere kant een houtbewerkingsklas. 
Tijdens de inhuldiging van de naaiklas in juni 2012 bleek 
het project een schot in de roos; de leerlingen toonden 
trots hoe ze hun eigen schooluniform leren maken. 

Er werd besloten om datzelfde jaar nog de succesvolle 
samenwerking met de school te bezegelen door 
een houtbewerkingsklas in te richten die in juli 2013 
ingehuldigd wordt. In datzelfde jaar wordt ook een 
computerklas ingericht als onderdeel van het skill center.
In navolging van het project in Iziphezi startte Cunina ook 
in de Reichenau Missie in Underberg met een naaiatelier 
en een computerklas. De voordelen zijn immers duidelijk 
gebleken: de leerlingen leren belangrijke vaardigheden, 
voor sommigen kan het
zelfs een vak worden, en de school maakt producten die 
werkingsmiddelen kunnen opleveren.
Cunina stelt gedurende twee jaar in elk atelier een 
leerkracht aan. Die traint op zijn/haar beurt een leerkracht 
van de school, zodat het project na die periode volledig aan 
de school kan overgedragen worden.

Opening Cuninakantoren 
Waar? Port-au-Prince in Haïti, Eshowe in Zuid-Afrika, Bayombong en Cebu, Filipijnen
Historie? Sinds het prille begin werkt Cunina in haar partnerlanden met lokale verantwoordelijken die de 
peterschapslijsten en projecten beheren. Om de werking verder te optimaliseren, werd in 2011 besloten om in ieder land 
een Cuninakantoor te vestigen waar Cuninapetekinderen en hun ouders terecht kunnen en waar de administratie tot in 
de puntjes verzorgd wordt. In Port-au-Prince werd een kantoor geopend in het Mamosa-
Cunina huis. Wilnise René, regioverantwoordelijke en voormalig Cuninapetekind, heeft 
dankzij haar diploma economie alle kennis in huis om er de dagelijkse werking van Cunina 
in goede banen te leiden. In Eshowe, Zuid-Afrika, stelt het George Hotel een kantoorruimte 
gratis te beschikking en op de Filipijnen huurt Cunina kantoorruimtes in het St. Theresa’s 
College in Cebu en St. Mary’s University in Bayombong.



Peterschappen  

Het basisonderwijs in overheidsscholen in de partnerlan-
den van Cunina is in principe gratis, maar een uniform, 
potloden, schriften en een schooltas kosten veel geld voor 
arme gezinnen. Ze kunnen deze schoolkosten vaak niet dra-
gen, laat staan hun kind naar een kwalitatieve privéschool 
sturen. In het secundair onderwijs lopen de schoolkosten 
nog hoger op, waardoor kinderen vaak moeten afhaken 
vooraleer ze een diploma kunnen behalen.

Investeren in een kind is de basis voor een welvarende en 
duurzame samenleving.  Dat is het uitgangspunt van het 
gepersonaliseerde “1 op 1” Cuninapeterschap. Een kind dat 
dankzij de steun van zijn Cuninapeetouder op dagelijkse 
basis naar school kan gaan, kan zijn toekomst in eigen han-

den nemen en zelf een bijdrage leveren aan het welvaren 
van zijn gemeenschap. Een Cuninapeterschap betekent 
voor een kind niets meer of minder dan de weg naar een 
betere toekomst.

 

€30
€5€25

werkings-
kosten

“Ik schrijf een brief”

Het Cuninapeterschap is een “1 op 1” peterschap. 
Dit betekent dat elk kind een peetouder krijgt 
toegewezen wiens peterschapsbijdrage naar dat 
specifieke kind gaat. In iedere school of regio komen 
petekinderen twee maal per jaar samen om een brief 
te schrijven naar hun peetouder. Zo wordt er een 
band opgebouwd tussen peetouder en petekind 
en kunnen peetouders de schoolresultaten van hun 
petekind opvolgen. 

“Ik studeer uit mijn nieuwe boeken”

Voor een kind dat dagelijks op de schoolbanken zit, is goed 
schoolmateriaal essentieel. Cunina geeft de petekinderen 
een goede start en koopt boeken, schriften, schrijfgerief, 
een rekenmachine, ... Kortom alles wat het petekind nodig 
heeft om van zijn schoolcarrière een succes te maken.

€30
€5€25

onderwijs 
petekind werkings-

kosten

onderwijs-
projecten

Inschrijvingsgeld, 
schooluniform, 
schoolboeken, 
schoolgerief, 
transport, maaltijden, 
schooluitstappen...

overschotten
bankkosten, 
postkosten, 
telefoonkosten, 
drukwerk,
 bijeenkomsten, 
missiekosten, 
loonkosten...



€5

 “Ik draag een mooi schooluniform”

In de partnerlanden van Cunina dragen alle kinderen 
een schooluniform. Een manier om (uiterlijke) verschillen 
tussen kinderen van rijke en arme ouders zoveel mogelijk 
te beperken. Maar in de praktijk zie je tóch duidelijke 
verschillen.  Arme gezinnen kunnen vaak het geld voor 
het schooluniform niet betalen, waardoor kinderen 
toegang tot de school wordt ontzegd, of ze dragen een 
tot op de draad versleten schooluniform. Cunina koopt 
voor alle Cuninapetekinderen ieder jaar een volledig 
nieuw schooluniform (broek of rok, hemd, trui,  das, riem, 
schoenen, kousen en ondergoed).

“Ik draag trots mijn boekentas”

Het schoolgerief kunnen de petekinderen netjes wegstop-
pen in een stevige boekentas. In sommige landen kregen 

ze zelfs een heuse Cuninaboekentas met het logo van 
Cunina.

+ foto schooltas Nepal + boekentas Zuid-Afrika

“Ik kan elke dag 
naar school”

Een peetouder betaalt een maandelijkse bijdrage van 30 
euro, maar hoe dit geld besteed wordt, hangt af van waar 
het petekind woont. Het schoolgeld verschilt immers van 
land tot land, van regio tot regio en van school tot school. 
Zo volstaat het peterschapsgeld voor een petekind op 
de Filipijnen of in de hoofdstad van Haïti niet om alle 
schoolkosten te betalen. In Zuid-Afrika of het binnenland 
van Haïti zijn er daarentegen overschotten waarmee 
projecten die de kwaliteit van het onderwijs verbeteren, 
kunnen worden gefinancierd.

bankkosten, 
postkosten, 
telefoonkosten, 
drukwerk,
 bijeenkomsten, 
missiekosten, 
loonkosten...

Bedrijfspeterschappen
Niet alleen particulieren worden peetouder, ook heel 
wat bedrijven zetten de stap om kinderen in het Zui-
den kansen te schenken op onderwijs. Zo gingen o.a. 
Danneels, Schoenen Torfs, Weleda, kantoor Liekens, A 
Mode, Garden Trade International, Crawford, Popcom, 
Ekol en Durabrik het engagement aan om meerdere 
petekinderen te steunen. Met je team, afdeling of 
bedrijf peetouder worden is een unieke manier om 
maatschappelijk verantwoord te ondernemen. 

+ getuigenis Claudia



Resultaten 2012  
Evolutie peterschappen  

Aantal petekinderen 
per land

Totaal aantal pete-
kinderen: 2115

Aantal afgestudeerde 
petekinderen: 48

Aantal partnerscholen: 
27

Groei peterschappen
Op 1 januari 2012 startte Cunina met 2018 peterschappen. De financiële crisis liet zich in het voorjaar sterk voelen; meer 
dan 38% van de peetouders die hun peterschap beëindigden deed dit omwille van financiële problemen. Een andere 
belangrijke reden voor het dalend aantal peterschappen was een herstructurering in Zuid-Afrika waardoor 15 peterschap-
pen werden stopgezet. In het najaar kende het aantal peterschappen gelukkig een sterke stijging die we voornamelijk 
kunnen toewijzen aan het magazine “Nathalie” en de mond-aan-mond reclame van peetouders. Hierdoor kon Cunina op 
31 december 2012 aftikken op 2115 peterschappen, of 97 petekinderen méér die een plek op een schoolbank kregen.

De resultaten die in cijfers worden weergegeven, kunnen nooit de werkelijke impact weergeven van een Cuninapeter-
schap. Zo ontmoette Sophie in de sloppenwijken op de Filipijnen een petekind van amper 12 jaar oud.  Samen met zijn 
broertjes, zusjes, mama en oma woont hij in een golfplaten huisje van nog geen 12m2 groot. Bezittingen had de familie 
amper, maar wel stond er een bankje en een stuk schoolbord in de hoek. Groot was de verbazing van Sophie toen ze te 
horen kreeg dat dit petekind na schooltijd zelf les gaf aan de kinderen in de buurt. Met een peterschap steun je niet alleen 
1 kind, maar ook een hele gemeenschap.

Haïti
271

Brazilië
56

Zuid-Afrika
246

Nepal
849 Filipijnen

693



Noordwerking 

Cunina werkt met haar Noordwerking aan een grotere solidariteit tussen Noord en Zuid. In 2012 werden twee nieuwe pro-
jecten geïntroduceerd in de Vlaamse scholen: het innovatieve Cunina-Global Teenager Project voor de secundaire scholen 
en de Education for All-sponsorloop in samenwerking met uitgeverij Averbode voor de basisscholen.

Cunina-Global Teenager Project
Van januari tot maart en van september tot november namen 6 scholen met 10 klassen uit België, Nederland en de Filipi-
jnen deel aan het Cunina-Global Teenager Project. Je kan het project het best vergelijken met een virtueel klaslokaal dat 
een veilige en dynamische leeromgeving biedt waar scholieren over de hele wereld elkaar ontmoeten en discussiëren over 
thema’s als gezondheidszorg, globalisering, mensenrechten en diversiteit.
Gedurende tien weken werkten de scholen rond de thema’s ‘Ecofriendly schools’, ‘Climat change’ en ‘My Life, your Life, our 
Life’ en werd er op een interactieve manier kennis uitgewisseld. 
Het project werd afgerond met een ontmoeting tussen de Vlaamse en Nederlandse scholen en een videoconferentie met 
de Filipijnen.

Education for all- sponsorloop
Goed onderwijs voor elk kind! Dat is waar Uitgeverij Averbode en Cunina met de steun van UNESCO samen voor ijveren. 
Via een educatief luik leerden leerlingen meer over de Millennium- en ‘Education for All’-doelstellingen en konden ze met 
behulp van een uitgewerkte scholenkit een eigen sponsorloop organiseren. 
Scholen die deelnamen droegen hun steentje bij aan beter onderwijs voor kinderen in Nepal en bouwden mee aan een 
nieuwe school in het bergdorpje Num. 

A unique way of teaching… 
interactive and intercultural 
with a heart for the environ-

ment. Never seen the pupils so 
enthusiastic for « an extra task 

». The interesting weeks of, 
nevertheless, hard work with 

a grand finale on 20th April 
where we met most of the 

fellow pupils of the Learning 
circle.

Ka. Erasmus De Pinte

The students have learned 
to think critically and they 
worked in team. Students 
experienced a more open 

way of working in which they 
could choose themselves in 
which groups they worked 

and what part they’d like to 
work out. They have learned 
how to work independently. 

Sint-Aloysiusinstituut Geel



20  januari
RTV zet Cuninavrijwilliger Fernanda Geudens in de bloe-
metjes

14 april
Sophie en Nathalie Meskens maakten hun opwachting 
in het RTV-lifestyleprogramma Trendiez.

19 april
Sophie en Wouter Torfs belichten het partnerschap tus-
sen Cunina en schoenen Torfs op TV Oost

25 september-5 oktober
Radiospot op Radio Noorderkempen

5 oktober (+ verschillende heruitzendingen)
Reportage ‘Kleine Mensen, Dromen en Wensen’ met 
Nathalie Meskens op Vitaya

12 december
Dubbele pagina in Gazet van Antwerpen: openingsarti-
kel in een reeks over Kempische ‘goede doelen’

 > 100 artikels in De Streekkrant, Gazet van Antwerpen, 
Het Nieuwsblad, Story, Het Laatste Nieuws, Flanders 
Network Magazine, Go4it, Passe-Partout, Ondernemers, 
de Bond, Kerk en Leven, ...

Sinds het prille ontstaan van Cunina slagen we erin om de werkingskosten zo laag mogelijk te houden, o.a. door geen 
uitgaven te doen voor betalende publiciteit. De concrete resultaten die Cunina kan laten zien, vertalen zich rechtstreeks 
in de spontane belangstelling van de media voor het succesverhaal “Sophie” en “Cunina”.
Uiteraard spelen ook onze ambassadeurs Sabine De Vos, Luc Appermont, Nathalie Meskens en Wouter Torfs een grote rol 
in het vergroten van onze naamsbekendheid. Ook zij doen dit volledig op vrijwillige basis. Zo betalen ze hun reizen naar 
de partnerlanden van Cunina volledig zelf.
Een greep  uit de berichtgeving over Cunina...

Sophie prominent aanwezig in magazine 
“Nathalie”
Op 16 november werd in absolute primeur het nieuwe 
en éénmalige magazine “Nathalie” aan de pers voorge-
steld. Nathalie Meskens blonk van trots op de voorstel-
ling van het blad dat volledig draait rond haar persoon. 
De lezer maakt erin kennis met de echtgenoot, vrien-
denkring, passies, interesses en inspiraties van La Mes-
kens.
Nathalie hield haar toespraak in haar bekende no-non-
sense stijl: “Lees het boekske hè”. En prompt wees ze in 
de richting van Sophie Vangheel: “Ziedaar één van de 
mensen die belangrijk zijn voor mij, aan wie dit maga-
zine is opgedragen en aan wie in het blad maar liefst 14 
pagina’s besteed worden.”
Sophie’s Cuninadroom komt uitvoerig aan bod, maar 
ook haar persoon, de vrouw die ze is. De impact van 
het interview overtrof alle verwachtingen. 
Het magazine ging meer dan 45.000 keer over de toon-
bank en de reacties waren unaniem lovend.

Cunina in de media  

In de kijker



MVO: iets  voor jouw bedrijf?

Lang voordat ‘Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen’ of 
MVO een begrip werd in het bedrijfsleven, sloot Sophie Vangheel 
partnerschappen met ondernemingen om projecten in het Zuiden te 
realiseren. Bedrijven maken deel uit van de samenleving. Ze vormen 
geen geïsoleerde instituties en moeten zich volgens Sophie Vangheel 
focussen op meer dan louter winst maken. Bedrijven hebben een rol 
te vervullen in de samenleving en MVO is vandaag meer dan ooit een 
noodzaak. Ook de consument verkiest immers ondernemingen die 
zich inzetten voor de medemens en het milieu. Daarom kozen in 2012 
alweer heel wat bedrijven voor een partnerschap met Cunina.

“
‘2012 was in de jarenlange samenwerking tussen 
Cunina en Schoenen Torfs wederom een heel 
vruchtbaar jaar. Laat ons eerst even naar de naakte 
cijfers kijken: Schoenen Torfs sponsorde voor 
35.000 EUR de bouw van een schooltje in Sekha 
(Nepal) en daarnaast werden alle 70 Torfswinkels 
peetouder van een Cuninapetekindje. Dat initiatief  
leverde Cunina een bedrag van 18.000 EUR op. 

Maar minstens even belangrijk: achter die cijfers 
zitten verhalen!

Wij hadden het gevoel dat we onze medewerkers 
nog nooit zo’n mooi en dierbaar cadeau hebben 
gegeven dan door hen het Cuninapeterschap 
van een kind aan te bieden. Toen Sophie 
Vangheel en Barbara Torfs deze boodschap 
brachten, kon je een speld horen vallen in een 
zaal met honderden medewerkers. De traantjes 
bleven niet uit.  Wij geloven als bedrijf sterk in 
‘employee engagement’: wij willen als bedrijf  
verder gaan dan enkel een som geld schenken, 
wij willen onze medewerkers actief betrekken 
in de maatschappelijke verantwoordelijkheid 
die we als bedrijf willen nemen. Concreet 
betekent dit dat elke Torfswinkel een foto van zijn 
Cuninapetekind op de toonbank heeft staan en 
een gepersonaliseerd Cuninaspaarvarken.  We 
doen  aan elke klant het volgende voorstel: ‘als u 
geen draagtas neemt, sparen wij 15 cent voor ons 
Cuninapetekind’. Overbodig te zeggen dat klanten 
heel positief reageren op dit voorstel en tegelijk 
kennis maken met Cunina. Daarnaast nodigden we 
onze medewerkers uit om hun rol van peetouder 
ter harte te nemen en na te denken over 
initiatieven in de winkel om Cunina te sponsoren. 
Elke winkel heeft zijn ‘Cunina afgevaardigde’ die dit 
proces in de winkel trekt.

In november 2013 gaan Sophie, Katleen, Barbara 
en ikzelf samen  met 5 Torfsambassadeurs, 
het schooltje in Sekha (Nepal)  bezoeken 
en inhuldigen. De Torfsambassadeurs zijn 
medewerkers van Torfs die zich hiervoor hebben 
opgegeven en mee geselecteerd werden door 
Sophie en Kathleen,. Ze gaan mee om zich met 
eigen ogen te vergewissen van de stand van zaken  
en zullen nadien enthousiast verslag uitbrengen 
aan de andere medewerkers. Wij geloven erin op 
die manier de betrokkenheid van de medewerkers 
echt te stimuleren. 
Als laatste wapenfeit voor 2012 wil ik even kort 
terugblikken op de ‘duopresentaties ‘ die Sophie 
en ik voor diverse serviceclubs en bedrijven 
hebben gedaan. Het idee is dat die organisaties 
ons ‘samen boeken’: Sophie vertelt aan de 
hand van een hele sterke PPT het verhaal en de 
missie van Cunina waarna ik, ook als Cunina-
ambassadeur,  inpik en uiteenzet hoe Schoenen 
Torfs zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid 
concretiseert in o.a. de samenwerking met Cunina. 
Vanzelfsprekend leg ik in deze uiteenzetting sterk 
de klemtoon op de win-win relatie voor Cunina en 
Schoenen Torfs. Met deze duopresentaties vangen 
we drie vliegen in één klap: het is een mooie vorm 
van fondsenwerving, de toehoorders leren Cunina 
kennen én bedrijven krijgen zicht op de win-win 
van een samenwerking met Cunina, wat hen 
mogelijk inspireert om zelf de stap te zetten. Ook 
in 2013 willen we deze duopresentaties nog verder 
zetten.
Schoenen Torfs blikt heel tevreden terug op de 
samenwerking met Cunina in 2012. Naast onze 
klassieke sponsoring, slaagden we er samen met 
Cunina in een aantal creatieve nieuwe initiatieven 
op poten te zetten.

Onze samenwerking is 
       springlevend!

Wouter Torfs



Cunina ontvangt geen subsidies, waardoor we uiterst per-
soonlijk werken en onze volledige onafhankelijkheid kun-
nen behouden. Een peetouder of donateur weet precies 
waar zijn geld aan besteed wordt. Of je nu een Cuninape-
tekind steunt in zijn studies, een klaslokaal bouwt in Haïti 
of een naaimachine aankoopt voor het skill center in Zuid-
Afrika. Bij Cunina wordt je gift effectief en snel besteed. Via 
onze website, facebook, Cunina Courant en e-nieuwsbrief 
houden we je op de hoogte over de meest recente Cuni-
naprojecten.

De jaarrekening van Cunina is opgesteld volgens de gang-
bare boekhoudkundige principes en methodes die in over-
eenstemming zijn met algemeen geldende boekhoudkun-
dige normen. We hopen dat deze gegevens je alweer mo-
gen overtuigen van ons transparant financieel beleid dat 
volgens de normen van de VEF (Vereniging voor Ethiek in 
de Fondsenwerving) wordt uitgevoerd in samenspraak met 
onze Raad van Bestuur en onder het waakzame oog van be-
drijfsrevisor Van Havermaet-Groenweghe.

Jouw gift goed besteed

Cunina in cijfers

Resultaten 2012

Inkomsten 2012

De verdeling van onze inkomsten is ongeveer dezelfde als in 2011. 
De peterschappen blijven veruit de belangrijkste inkomstenbron voor Cunina (58.12%). Giften van particulieren 
waren in 2012 de tweede belangrijkste inkomstenbron (13,90%) en worden op de voet gevolgd door giften van 
bedrijven (13,27%) 
Daarnaast haalde Cunina heel wat geld uit legaten (6,80%) en georganiseerde activiteiten (5,22%).
 

Financiële transparantie

759.404,90
181.654,76

173.375,41

1.919,30

6.600,15

88.862,55
68.163,82

26.594,05

Peterschappen

Giften Particulieren

Bedrijven

Shop

Subsidies

Legaten

Georganiseerde Activiteiten

Andere

Peterschappen 759.404,90

Giften particulieren                181.654,76

Bedrijven 173.375,41

Shop 1.919,30

Subidies 6.600,15

Legaten 88.862,55

Georganiseerde activiteiten *68.163,82

Andere 26.594,05

Totaal 1.306.574,94



Hoe besteede Cunina haar inkomsten in 2012?
Cunina houdt de werkingskosten zeer laag om zoveel mogelijk te kunnen investeren in petekinderen en onder-
wijsprojecten. Zo zetten we onze eigen media in als promotiemiddel en spelen volop onze perscontacten uit, zodat 
betalende publiciteit tot een minimum herleid wordt. 

De besteding van onze middelen lag in lijn met voorgaande jaren: 65.50% van de inkomsten ging naar de realisatie 
van onze doelstellingen, 0.30% van de omzet werd uitgegeven aan merchandising, 13.02% aan fondsenwerving  en 
communicatie, 10.19% aan algemeen beheer, en 11% winst werd overgedragen als buffer.

Uitgaven projecten 2012 

Merchandising 759.404,90
Fondsenwerving en communicatie*              

181.654,76
Algemeen beheer 173.375,41
Realisatie doelstellingen 1.919,30
Overgedragen winst 6.600,15

Totaal 1.306.574,94

* incl. inleefreizen

Nepal      116.839,00

Haïti                   33.798,75

Filipijnen 10.637,35

Zuid-Afrika      28.053,17

Totaal 189.328,27



OPBRENGSTEN 2011 2012 KOSTEN 2011 2012

OMZET (70) HANDELSGOEDEREN (60)

     Merchandising 12.098,27 1.919,30      Aankoop handelsgoederen 4.831,90 2.526,31

LIDGELDEN, SCHENKINGEN (73)  DIENSTEN EN DIVERSE GOEDEREN (61) 188.915,60 193.055,26

   Schenkingen (732/733)       Inleefreizen 36.668,75* 62.589,32*

     Giften 1.244.049,52 1.114.435,07 BEZOLDIGINGEN EN SOCIALE LASTEN 
(62) 150.145,93 157.468,97

     Legaten (734/735) 11.200,00 88.862,55  

   Kapitaal- en intrestsubsidies (736)  

     Provinciale overheden 25.000,00 0,00 AFSCHRIJVINGEN (63) 9.116,91 12.924,77

     Gemeentelijke overheden 7.565,65 6.600,15  

OVERIGE BEDRIJFSOPBRENGSTEN (74) ANDERE BEDRIJFSKOSTEN (64)

     Recuperatie kosten 26.071,69 20.906,69      Overdrachten aan partners 860.461,63 717.221,64

     Opbrengsten uit georg. activiteiten 61.566,50 3.580,82      Kosten van georg. activiteiten 22.882,30 9.015,24

     Inleefreizen 42.386,00* 64.583,00*      Overige andere bedrijfskosten 2.758,38 1.692,27

Andere bedrijfsopbrengsten 0,00 1.878,00 FINANCIELE KOSTEN (65) 7.389,79 6.280,13

FINANCIELE OPBRENGSTEN (75) 4.663,07 3.728,56 UITZONDERLIJKE KOSTEN (66) 0,00 124,72

UITZONDERLIJKE OPBRENGSTEN (76) 0,00 80,80 WINST/VERLIES VAN HET BOEKJAAR 151.429,51 143.676,31

TOTAAL 1.434.600,70 1.306.574,94 TOTAAL 1.434.600,70 1.306.574,94

Resultatenrekening 2011-2012

Nepal: 186.038,00

Haïti:   47.933,00

Filipijnen:   205.758,00

Zuid-Afrika:   40.425,00

Brazlilië: 19.422, 00

TOTAAL: 499.576*

*Het grote verschil tussen de inkomsten en uitgaven van de peterschappen wordt verklaard door het feit dat 
overschotten van het peterschapsgeld ook aangewend worden voor projecten die de kwaliteit van het onderwijs 
verbeteren en dus in de projectuitgaven worden weergegeven. 
5 euro/maand per peterschap wordt weerhouden voor het beheer van het peterschap: postkosten, telefoonkosten, 
foto’s van de petekinderen, peetouderbijeenkomsten, bankkosten buitenland, peterschapsboekjes, missiekosten en 
loonkosten.

Uitgave peterschappen 2012

Nepal 186.038

Haïti                  47.933

Filipijnen 205.758

Zuid-Afrika 40.425

Brazilië 19.422

Totaal 499.576*



2011 2012    2011 2012

ACTIVA 529.848,06 610.860,66 PASSIVA 610.860,66 610.860,66

VASTE ACTIVA (20/28) 20.083,20 26.441,34 EIGEN VERMOGEN 259.155,57 402.831,88

     Oprichtingskosten 0,00 0,00      Fondsen van de onderneming 136.568,15 136.568,15

     Immateriële vaste activa 0,00 0,00      Herwaarderingsmeerwaarden 0,00 0,00

     Materiële vaste activa 20.083,20 26.441,34      Bestemde fondsen  0,00  0,00

     Financiële vaste activa 0,00 0,00      Overgedragen winst/verlies 122.587,42 266.263,73

          Kapitaalsubsidies 0,00 0,00

VOORZIENINGEN 0,00 0,00

     VII. Voorzieningen 0,00 0,00

VLOTTENDE ACTIVA (29/58) 509.764,86 584.419,32 SCHULDEN (17/49) 270.692,49 208.028,78

     Vorderingen op meer dan 1 jaar 0,00 0,00      Schulden op meer dan 1 jaar 2.810,26 0,00

     Voorraden/bestellingen in uitvoering 11.313,13 8.545,82      Schulden op ten hoogste 1 jaar 34.204,63 32.247,80

     Vorderingen op ten hoogste 1 jaar 33.518,76 7.500,00      

     Geldbeleggingen 0,00 0,00
   

     Liquide middelen 391.467,67 527.628,42

     Overlopende rekeningen
       (Te ontvangen opbrengsten) 73.465,30 40.745,08      Overlopende rekeningen

       (Te betalen kosten + over te dragen opbrengsten) 233.677,60 175.780,98

Balans 2011-2012

Organisatiestructuur 2012

Raad van bestuur
Van links naar rechts:

Notaris Luc Moortgat  bestuurder

Sophie Vangheel  voorzitter-gedelegeerd bestuurder

Prof. Luc Dekeyser  ondervoorzitter

Kathleen Op de Beeck  bestuurder 

Bernard Lootens  secretaris-penningmeester

De Cunina-ambassadeurs
Van links naar rechts:

Nathalie Meskens

Wouter Torfs

Sabine De Vos 

Luc Appermont 



De Cuninamedewerkers
Sophie Vangheel  algemeen directeur en stichter-voorzitter

Kathleen Op de Beeck  peterschappen

Elke Vandamme  projecten en mondiale vorming

Lut Verheyen  boekhouding

Greet Havermans  maatschappelijk verantwoord ondernemen 

(MVO)

Rob Mahieu  marketing en communicatie

Soetkin Waeyaert communicatie (vanaf november 2012)

Organisatiestructuur 2012

Greet

Kathleen

Lut

Rob

Elke

Soetkin

Structuur in onze partnerlanden 
In iedere regio werkt Cunina nauw samen met 
plaatselijke regioverantwoordelijken die de lokale 
Cuninawerking beheren. De regioverantwoordelijken 
werken nauw samen met vrijwilligers, leerkrachten, 
ouders en directies. In totaal kan Cunina rekenen op 
de medewerking van meer dan 100 vrijwilligers.

Sophie



Onze partners en sponsors 

Zij spreken over ons:

Sp
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Onze partners

ELEKTROMIC
Molseweg 57 - 2440 Geel - T: 014/58.00.30
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•	 Door de persoonlijke aanpak van Cunina weet je precies hoe 
jouw bijdrage wordt besteed.

•	 Cunina houdt de werkingskosten zo laag mogelijk zodat er 
maximaal geïnvesteerd kan worden in het Zuiden.

•	 Cunina voert een uiterst transparant financieel beleid.
•	 Cunina heeft jarenlange ervaring met Maatschappelijk Verant-

woord ondernemen en kan terugblikken op talrijke succes-
volle partnerschappen met bedrijven.

•	 Cunina zoekt steeds een win-win voor jouw bedrijf.
•	 Goed doen, doet goed. De naambekendheid van je bedrijf 

wordt verhoogs en het vertrouwen bij de wondument wordt 
versterkt.

•	 De motivatie en betrokkenheid bij je werknemers wordt verg-
root.

Aan dit jaarverslag werkten mee:
Sophie Vangheel, Kathleen Op  

de Beeck, Elke Vandamme,  
Lut Verheyen, bedrijfsrevisor 

Havermaet Groenweghe,  

Vormgeving
Soetkin Waeyaert

Redactie
Elke Vandamme

Eindredactie
Sophie Vangheel

Foto’s & illustraties
Tashi Sherpa
Dirk Jacxsens

Alle foto’s werden gebruikt met 
toestemming van de betrokkenen

Druk
Boone-Roosens

Verantwoordelijke uitgever
Sophie Vangheel

Retieseweg 77 - 2440 Geel

Contactgegevens
Cunina vzw

Retieseweg 77 - 2440 Geel
Tel 014 58 01 01
Fax 014 59 16 15
info@cunina.org
www.cunina.org

IBAN BE29 2300 3660 2564 
BIC GEBABEBB

Cunina is lid van

Wat maakt Cunina zo bijzonder?

Voor meer info surf naar 
www.cunina.org

Ons rekeningnummer: IBAN BE29 2300 3660 2564 
Uw gift is fiscaal aftrekbaar vanaf € 40 op jaarbasis.

Voor info over de besteding van uw giften surf naar www.cunina.org

Volg ons via
www.facebook.com/cuninavzw

Scan en word fan!

Zeg ja tegen een partnerschap met 

Cunina!


