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1. Doelstelling:
De doelstelling van de vereniging blijft onveranderd, d.w.z. bijdragen tot het versterken van 
de geluksvaardigheden, in voor- en tegenspoed, tegen de geringste ecologische en 
maatschappelijke kost, door een beroep te doen op individuele, intergenerationele en 
interculturele verbeeldingskracht.

2. Algemene werking:
Op 18 maart 2013 vond de Algemene Vergadering in Brussel plaats. Hier werden het 
jaarverslag, de jaarrekening van 2012 en de begroting voor 2013 goedgekeurd. 

De vzw heeft geen personeel in dienst. De werking steunt op vrijwillig engagement.

De hoofdzetel, gelegen in de De Lenglentierstraat 1 in Brussel, is voortaan herkenbaar vanaf 
de straat dankzij een naambord aan de voordeur.

3. Projecten:

3.1. Snuiter boeken

PR: Naar aanleiding van de boekenbeurs in 
Antwerpen werden 2500 bladwijzers gedrukt door 
Abimo met vermelding van Grote Boom is ziek / 
Grand Arbre est malade en Toverdruppels. De 
verdeling van deze bladwijzers is voor rekening van 
Talismanneke. 
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3.1.1. Grote Boom is ziek
- In april 2013 verscheen bij Abimo een vijfde druk voor de Nederlandstalige uitgave en 

een derde druk voor de Franstalige uitgave.
- Totaal aantal verkochte boeken (sinds 1ste uitgave in 2009) op 31 dec. 2013:

5514 x "Grote Boom is ziek"  
2526 x "Grand Arbre est malade"

- De projectrekening "Snuiters speeltas" bij de Koning Boudewijnstichting werd op 31 
december 2013 afgesloten met een totaal opgehaald bedrag van 1750 €.

- Snuiters speeltas werd aangekocht door een ziekenhuis in Eindhoven en één in Maastricht 
(Nederland)

- Voorbereidingen werden getroffen om de inhoud van de speeltas te verbeteren, o.a. door 
het vervangen van de papieren mondmaskers door een gehaakte versie. Hier dankt de vzw 
Agnes Loonis voor het haakwerk. Aangezien het knutselmateriaal (verf, plasticine) het 
meest kwetsbaar is voor veroudering, zal dit materiaal in de nieuwe tas niet meer worden 
opgenomen. 

- De voorraad Snuiterpopjes afkomstig van Moulin Roty was uitgeput en bovendien uit 
productie, dus werd een nieuwe voorraad egelpopjes aangekocht als Snuiter-pop. Een 
nieuw model voor het gestreepte truitje werd uitgewerkt door Le Petit Crochet en garen in 
rood, geel en blauw werd gesponsord door Annell. Alle popjes werden reeds voorzien van 
een truitje dankzij het haakwerk van Christiane Truwant.

- Samenwerking met Stichting Mimi:  
- Stichting Mimi wil het materiaal van "Grote Boom is ziek" in haar centra voor 

kankerpatiënten gaan gebruiken. In de eerste plaats kochten ze hiervoor 800 boeken 
aan (500 Franstalige en 300 Nederlandstalige). De derde druk van "Grand Arbre est 
malade" werd dus mogelijk gemaakt door deze bestelling en bijgevolg werd ook hun 
logo en een woordje uitleg over Stichting Mimi in deze druk opgenomen.

- De Snuiters speeltassen willen ze eveneens gaan gebruiken, maar hiervoor moest er 
een Franstalige versie van de tas beschikbaar zijn. Dankzij hun financiële imput was 
het mogelijk de Franstalige CD te realiseren. Deze realisatie werd gecoördineerd door 
Talismanneke, die hiervoor samenwerkte met Poopsy. Op de CD staat het ingesproken 
verhaal en 3 Franstalige kinderliedjes. Daarnaast moesten ook nieuwe handleidingen 
gedrukt worden. 

- In september 2013 werden 10 speeltassen geleverd aan Stichting Mimi (5 
Nederlandstalige en 5 Franstalige). De Franstalige handleidingen zouden ze zelf nog 
herwerken en dus moesten deze niet bij de levering voor handen zijn. 

- In antwoord op de projectoproep van de Stichting tegen Kanker diende Talismanneke het 
project "Snuiters kusjesboom" in. Een project waarbij een reële boom omgedoopt wordt 
tot symbolische plek voor naasten van kankerpatiënten. Het voorstel werd echter niet 
gehonoreerd.

- Een persbericht van de Stichting tegen Kanker over "Communiceren met kinderen van 
ouders met kanker" leverde extra aandacht op met enkele artikels o.m. het ledenblad van 
de Liberale Mutualiteit en Psychologies Magazine. Op de familiedag van de Stichting 
tegen Kanker in Destelbergen (25 mei 2013) verzorgde Nathalie Slosse Snuiter-
workshops voor kinderen.

3.1.2. Toverdruppels
- Tweede en derde druk verschenen in de loop van 2013
- Sara Criel, Anneliesje Duré en Mandy Marivoet, 3 studenten uit de opleiding Bachelor in 

het onderwijs: kleuteronderwijs aan de Artesis hogeschool Antwerpen, leverden een 
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gezamenlijk eindwerk af rond het werken met Toverdruppels in de kleuterklas. Plannen 
om dit en ander extra materiaal voor het brede publiek beschikbaar te maken via een 
online handleiding werden wegens tijdsgebrek nog niet gerealiseerd.

3.1.3. Mr. Poot zoekt werk
(in ontwikkeling)
Regelmatig zijn er nieuwsberichten over collectieve ontslagen. Bij verlies van werk maakt 
iemand een soort rouwproces door. Binnen een gezin kan dit thema dus sterk spelen en zal het 
ook jonge kinderen bezighouden. Een zoektocht naar prentenboeken over werkloosheid 
leverde echter weinig op en daarom besloot Nathalie Slosse een manuscript voor te stellen aan 
uitgeverij Abimo van een Snuiter-verhaal over dit thema. 
Publicatie van het boek wordt gepland voor de zomer 2014. De illustraties worden gemaakt 
door Rocío Del Moral. Zoals bij de andere prentenboeken in de Snuiter-reeks wordt een 
praktisch deel voorzien met achtergrondinformatie en leuke doe-ideeën, die vooraf worden 
uitgetest.

3.2. De visjes van Océane  
- Nathalie Slosse mocht op 16 april als 

gastspreekster deelnemen aan het 
middagsymposium "Kon je dan niet blijven voor 
mij?" bij het Expertisecentrum Omgaan met 
Verlies in Heeze (Nederland). Melissa Smit, 
laatstejaarsstudente in de opleiding Bachelor in het  
onderwijs: kleuteronderwijs aan de Thomas More 
hogeschool Mechelen, kon haar als gast 
vergezellen naar dit symposium. Zij bereidde op 
dat ogenblik haar eindwerk voor over "De visjes van Océane". 

- In juni leverde Melissa haar eindwerk af met verschillende mooie en bruikbare materialen 
om het prentenboek in de klaspraktijk te gebruiken, zoals vertelplaten, een speeltas met 
zachte knuffelvisjes en rouwfiches in verschillende talen. Haar stageschool kon haar in het 
schooljaar 2013-2014 al aanwerven en vroeg haar om voor de collega's een presentatie te 
geven over haar eindwerk.

- Plannen om ten minste een deel van het door Melissa ontwikkelde materiaal voor het 
brede publiek beschikbaar te maken via de website van Talismanneke werden wegens 
tijdsgebrek nog niet gerealiseerd.

- Op 23 april gaf Nathalie Slosse een volledige voormiddag vorming voor VGC personeel 
van de kinderdagverblijven met als insteek "Zelfdoding in de omgeving van jonge 
kinderen". Uit de schriftelijke evaluatieformulieren bleken de deelnemers zeer tevreden 
over de vorming, hoewel ze ook graag een breder kader over rouw bij kinderen hadden 
gekregen. Er was echter vooraf met de VGC overeengekomen om dit niet te doen, omdat 
hierover een ander vormingsaanbod bestond.

- Er is nog steeds vraag naar een Franstalige versie van "De visjes van Océane". Aangezien 
de huidige uitgever Averbode zijn oorspronkelijke belofte om deze versie te realiseren 
niet is nagekomen, werd Nathalie Slosse opnieuw eigenaar van de auteursrechten. Er zijn 
plannen om een volledig nieuwe Franstalige uitgave te realiseren, omdat dit ook gezien 
wordt als een kans om een aantal vastgestelde minpunten van de Nederlandstalige uitgave 
te verbeteren. In dit kader waren er contacten met een illustratrice en met Editions 
Weyrich, voorlopig echter zonder concreet resultaat.
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3.3. De Nachtwensjesautomaat
3.3.0. Achtergrond
Rituelen helpen om je veilig te voelen. Wanneer door ingrijpende 
omstandigheden de wereld op z'n kop wordt gezet, voelt het goed 
om te kunnen terugvallen op vertrouwde handelingen. De 
nachtwensjesautomaat, een boekje dat op door de willekeurige 
combinatie van een aantal zinsdelen telkens andere wensen voor 
het slapengaan genereert, wil een hulpmiddel zijn bij het 
avondritueel van jonge kinderen. Een mooi avondritueel kan voor 
een echt geluksmoment zorgen, zowel voor het kind als voor de 
volwassene. Ook in moeilijke omstandigheden, bijvoorbeeld bij de hospitalisatie van een 
kind. 

3  .3.1. S  tand van zaken   
Het kartonboekje verscheen begin november 2013 met illustraties 
van Lucy Elliott en werd onmiddellijk op een ludieke manier 
voorgesteld op de boekenbeurs van Antwerpen.
Dankzij de ingezamelde giften kon Talismanneke 60 exemplaren 
schenken aan Villa Rozerood, een respijthuis voor ernstig zieke 
kinderen in De Panne. De kinderen kregen het boekje als 
kerstgeschenk.
Via de illustratrice was het mogelijk om contact op te nemen met 
4Kids vzw, de organisatie die het project "Simon & Odil" voor 
langdurig zieke kinderen beheert. Er zijn plannen om in 2014 samen te werken rond de 
verdeling van "de Nachtwensjesautomaat". Aangezien Simon & Odil een tweetalige 
organisatie is, is de kans daardoor reëel dat een Franstalige uitgave binnen de mogelijkheden 
ligt.

3.  3.2. PR  
- 2500 bladwijzers ter promotie voor de nachtwensjesautomaat werden geleverd door Abimo 
- De nachtwensjesautomaat werd vermeld in de boekenrubriek van Libelle Mama

3.4. Archibal de boekenworm
3.4.0. Achtergrond 
Prentenboeken zijn op dit ogenblik een belangrijk 
medium voor de werking van Talismanneke. Projecten 
realiseren “tegen de geringste ecologische kost”, zoals het 
in de doelstelling van de vzw geformuleerd staat, betekent 
dan ook aandacht hebben voor de milieu-impact van 
prentenboeken. Om zekerheid te hebben over de afkomst 
van het gebruikte papier is het FSC-label een goede 
garantie. 
Met het project “Archibal de boekenworm” wil Talismanneke sensibiliseren en informeren 
over het belang van FSC certificering ivm het gebruikte papier voor de productie van 
kinderboeken.
Het verhaal “Archibal, de boekenworm” werd geschreven door Nathalie Slosse, geïllustreerd 
door Rosalie Van Waeyenberge en gelay-out door Elke Broothaers. Naast het prentenboek is 

4



ook een personaliseerbaar logboekje ontwikkeld om het leesplezier te vergroten en de 
sensibiliserende boodschap te blijven herhalen.

3.4.1. Stand van zaken
Zowel Talismanneke als FSC-België gingen op zoek naar financiële middelen om dit project 
te realiseren. Er werden o.m. subsidiedossiers ingediend bij de Nationale Loterij en bij het 
Fonds voor Duurzaam Materialen en Energie Beheer, maar zonder positief resultaat. 
Uiteindelijk werd Tetrapak bereid gevonden het project te sponsoren. Het papier voor de 
prentenboeken en de bijhorende logboekjes wordt gesponsord door papierleverancier 
ArjoWiggins. 
Alle materialen worden zowel in Nederlands al Frans gemaakt. 
Talismanneke fungeert als uitgever. Dit houdt o.m. in dat alle redactiewerk, het recruteren en 
briefen van de illustratrice en lay-out medewerkster en de praktische aspecten zoals aanvragen 
van isbn-nummers en wettelijk depot bij deze uitgave door Talismanneke worden opgenomen. 
Hiervoor factureert Talismanneke aan FSC-België die het sponsoringsgeld van Tetrapak 
ontvangt. De PR en de distributie zullen door FSC-België worden opgenomen. 
Er werd bovendien besloten om een website in het leven te roepen, waarvan Talismanneke 
beheerder zal zijn: www.archibal.org (de beschikbaarheid van een domeinnaam is overigens 
de reden van de naamsverandering van de boekenworm die voorheen Hannibal heette). 
Naast de website wordt door Talismanneke ook een facebookpagina en een Pinterest-account 
onderhouden. Op de Pinterest pagina proberen we o.a. een overzicht te bieden van de 
bestaande prentenboeken met een FSC label.

4. Projectoverschrijdende activiteiten

Vorming medewerker + prospectie
- Nathalie Slosse bracht een 2 daags bezoek aan de Kinderboekenbeurs van Bologna in 

maart 2013, ten einde zich beter vertrouwd te maken met de internationale boekenmarkt. 
Het was ook de gelegenheid om de bestaande titels van vzw Talismanneke bekend te 
maken bij buitenlandse uitgevers. 

- Deelname op 28 april aan "het Groene boek" (boekenbeurs rond ecologie en boeken)
- Deelname op 4 oktober aan de vormingsdag "Kinderen van ouders met alcohol- en 

drugsverslaving" georganiseerd door de Koning Boudewijnstichting.

Fondsenwerving
- Deelname aan 2 kerstmarkten (Bordet ziekenhuis Brussel en Axa bank Berlaymont 

Brussel); de inkomsten kwamen voornamelijk voort uit de verkoop van de boeken.
- De samenwerking met de krantenwinkel van het Bordet instituut loopt verder (een deel 

van de winst wordt hier geschonken aan de vzw Les Amis de Bordet)
- Naast giften op de projectrekening voor Snuiters Speeltas bij de Koning 

Boudewijnstichting, ontving de vzw dit jaar nog een aantal giften op de eigen rekening 
(o.a. als alternatief verjaardagsgeschenk voor een sympathisant). Daarom werd besloten 
om de procedure op te starten bij het Ministerie van Financiën om erkend te worden als 
organisatie gemachtigd om fiscale attesten uit te reiken. Deze erkenning is ook een 
voorwaarde voor toegang tot bepaalde subsidiekanalen.

- Voor de Talismanneke-juweeltjes op basis van een kindertekening worden alternatieve 
formules onderzocht. Voorlopig voeren we amper reclame rond dit product in afwachting 
van het op punt stellen van het concept. 
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Externe communicatie
Website:
Met de opbrengst van de kerstkaarten-actie in samenwerking met het 
OCMW van Roeselare (2012) werd in 2013 een volledig nieuwe 
website ontwikkeld en in gebruik genomen. 
Bij de layout voor de website werd ook het logo van de vereniging in 
een aangepaste vorm gegoten. 

Voor de realisatie van de nieuwe website deden we een beroep op een webontwikkelaar 
(Tonyx, Stefan Zwijsen) en een designer (Elke Broothaers), waarmee uitstekend is 
samengewerkt. De vereniging dankt deze mensen die uit sympathie voor de vzw aan een zeer 
gunstig tarief werkten.  
Het tweetalige beheer is veel gebruiksvriendelijker geworden en de site ziet er in het 
algemeen professioneel en aantrekkelijk uit. Het was een arbeidsintensieve omschakeling om 
alle informatie op de nieuwe website te zetten (zo zijn bv. alle persartikelen vanaf het 
verschijnen van "Grote Boom is ziek" op de website terug te vinden). Op 1 augustus ging de 
nieuwe website zonder problemen online. 
Wekelijks wordt een overzicht met bezoekersstatistieken opgemaakt.
De Franse en Nederlandstalige blogs bij Grote Boom is ziek blijven voorlopig behouden.

Sociale media:
Op Facebook zijn pagina's voor Talismanneke (122 likes op 31/12/2013), Snuiter (185 likes 
op 31/12/2013),  Océane (39 likes op 31/12/2013). Tevens zijn voor Archibal een Facebook- 
en een Pinterest-pagina aangemaakt.
Er bestaat ook een Twitter-account van Talismanneke.

Evenementen:
Onze aanwezigheid op boekenbeurzen en kerstmarkten is vaak de gelegenheid om de werking 
bekend te maken. In het bijzonder vermelden we het boekenweekend (eerste weekend van 
augustus) georganiseerd door boekhandel Filigranes in Knokke "Een dijk vol auteurs".

Financieel jaarverslag 2012
De jaarrekeningen van de vzw kunnen op aanvraag bekomen worden.
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