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1. Doelstelling:
De vereniging heeft tot doel bij te dragen 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:

• Aanloop:
De vzw werd opgericht naar aanleiding van de publicatie "Grote Boom is ziek" / “Grand
Arbre est malade” (oktober 2009), een prentenboek voor kinderen die in hun onmiddellijke
omgeving te maken krijgen met een levensbedreigende ziekte.
Sinds 30/09/2009 bestaat er een facebook-pagina over het boek. Sinds 17/12/2009 staat de
Franstalige blog “grandarbre” online en sinds 13/01/2010 de Nederlandstalige “groteboom”.
• Oprichting van de vzw:
De statuten van vzw Talismanneke werden op 25/02/2010 neergelegd ter Griffie en op
09/03/2010 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Dit gebeurde zowel in het Nederlands als
in het Frans waardoor de vzw volledig tweetalig kan functioneren.
Een logo werd in eigen beheer ontworpen.

Het webdomein www.talismanneke.be is sinds 20/07/2010 online en werd in eigen beheer
vormgegeven en ingevuld.
De Raad van Bestuur kwam, na de oprichting, samen op 16/08/2010.
De vzw heeft geen personeel in dienst. De werking steunt op vrijwillig engagement.

3. Projecten:
3.1. “Grote Boom is ziek”, kinderen en de levensbedreigende ziekte van een geliefd
persoon
3.2. “Toverdruppels”, kinderen en verdriet
3.3. “Hannibal de boekenworm”, bosvriendelijk papier voor kinderboeken
3.4. “De visjes van Océane”, zelfdoding van een ouder
3.5. Anti-verveeltips voor zieke kinderen

3.1. Grote Boom is ziek
Het prentenboek “Grote Boom is ziek”, geschreven door Nathalie Slosse en geïllustreerd door
Rocío Del Moral, verscheen in oktober 2009 bij de uitgeverij Abimo. Naast de doe-ideeën die
in het boek zijn opgenomen, werd ook een uitgebreide handleiding ontwikkeld met knutselen spelideeën. Een samenwerking met Cancer & Psychologie, Latitude Junior en Joetz ging
hieraan vooraf. Het prentenboek en de handleiding vormen samen het eerste project van
Talismanneke. Het doel van dit pakket is om kinderen, tussen 2 en 7 jaar, op een open manier
te betrekken bij de levensbedreigende ziekte van een geliefd persoon.
Naast het boek en de handleiding worden lezingen en workshops verzorgd over dit thema.
“Snuiters speeltas” vult het pakket verder aan en richt zich specifiek naar patiënten met jonge
kinderen. Talismanneke werkt actief mee aan initiatieven die het pakket bruikbaar maken
voor het (kleuter)onderwijs.
Boek en handleiding:
- Cancer & Psychologie, Latitude Junior en Joetz verdelen het prentenboek via hun eigen
kanalen.
- De uitgebreide handleiding wordt via internet als PDF-document gratis ter beschikking
gesteld van het publiek. Papieren versies van deze handleiding zijn in beperkte mate ook
verdeeld door Joetz (Nederlandstalig) en Latitude Junior (Franstalig).
- Aan Nederlandstalige kant wordt het boek verdeeld door de uitgeverij Abimo.
- Aan Franstalige kant wordt het boek verdeeld door Weyrich Editions.
- In mei 2010 verscheen al een tweede Nederlandstalige druk.
- Na het verschijnen van het prentenboek in 2009 werden tweetalige promotiekaartjes
gedrukt. Talismanneke zorgt voor de verspreiding van deze promotiekaartjes. Ze worden
vooral bezorgd aan ziekenhuizen, artsen en kine-praktijken om ze in wachtkamers te
leggen.
- Talismanneke kocht boeken aan om bij verschillende gelegenheden (lezingen, workshops,
gelegenheidsmarkten,…) te kunnen verkopen, met een kleine winstmarge voor de vzw.
- Door de firma Playlane werd een “Fundel”, een geanimeerd boek, gemaakt van Grote
Boom is ziek.
- De auteursrechten van het verhaal werden verkocht aan Zuid-Korea.
- In het Bordet-ziekenhuis te Brussel werden een aantal boeken in depot gegeven voor
verkoop, deels ten voordele van de vzw “De vrienden van Bordet”.
- Op de kerstmarkt van het Brusselse César De Paepe ziekenhuis werd het boek verkocht
ten voordele van de borstkliniek.
- Een gesigneerd exemplaar werd geschonken aan een Benefiet ten voordele van Pakistan.
Lezingen & workshops:
24/02/2010: Brussel, Cancer & Psychologie, ‘La maladie et la mort? Des livres pour le dire’
16/03/2010: Brussel, Kind & Gezin, Biblioscoop
18/03/2010 Alsemberg, Freinetschool De Boomhut: workshops met kinderen

07/05/2010: Libramont, Colloquium ‘Printemps de l’éthique’
13/09/2010: Brussel, Stichting tegen Kanker ‘Maman a un cancer… et maintenant’
22/10/2010: Brussel, Stichting tegen Kanker ‘Avant, Pendant et Après un Cancer du Sein’
24/10/2010: Redu, Dag rond kinderboeken ‘Il était une fois’: workshop met kinderen
03/11/2010: Brugge, VLK Inloophuis, Opening bibliotheek
26/11/2010: Brussel, Stichting tegen Kanker ‘Voor, tijdens en na borstkanker’
03/12/2010: Brussel, HUB, Studenten kleuteronderwijs
Speeltas:
De taal die kleine kinderen het best
begrijpen is die van het spel.
Geïnspireerd op de methodiek van de
verteltassen, ontwikkelde
Talismanneke ‘Snuiters speeltas’ om
het voor kinderen en hun ouders
aangenamer te maken om bezig te zijn
rond de ernstige ziekte. De bedoeling
is om de speeltassen uit te lenen aan
gezinnen die te maken krijgen met een
ernstige ziekte. Omdat dit een zeer
vernieuwend project is, wordt 2011
een proeffase die in 2012 zal
geëvalueerd worden.
Samenstelling van de inhoud:
- boek en handleiding
- Snuiter-pop met truitje
- CD (verhaal en liedjes)
- werkboekje met spelletjes
- linnen tas met opdruk
- knutselmaterieel
- imitatiematerieel
Voor diverse elementen uit de Speeltas heeft Talismanneke constructief kunnen samenwerken
met Moulin Roty, Mme Zsazsa, Le Petit Crochet, Stamps, VRT Radio (Kathy Lindekens),
smrecords, Tine Truwant en talrijke vrijwilligers voor het haken en breien van de gestreepte
truitjes van het Snuiterpopje.
Voor de Franstalige versie van de Speeltas moet vooral een Franse versie van de CD
ontwikkeld worden; daarvoor wordt nog gezocht naar een inleesstem en moeten ook de
kinderliedjes vertaald worden.
Media:
* wanneer de datum in het Frans vermeld staat, gaat het om een opname in Franstalige media
TV:
Reportage voor “Au Quotidien” (11 mars 2010)
Verslag van “Journée du livre d’enfant” in Redu op TV Lux (25 octobre 2010)
Slotshow van Télévie (24 avril 2010)
Geschreven pers:
[Renouer, sept-oct. 2009; Feeling, oktober 2009; Pink Ribbon (NL + FR), oktober 2009; Le
Vif Weekend, octobre 2009; Libelle, november 2009; S-magazine, november 2009; Plus

Magazine (NL + FR), november 2009; Vitaya, november 2009; De Bond, november 2009;
Gaël, novembre 2009; Intervisie, december 2009; Ma Santé, décembre 2009]
Klasse (januari 2010)
Profiel, tijdschrift Onafhankelijke Mutualiteit (januari 2010)
Leven, tijdschrift VLK (januari 2010)
Groter Groeien (Nederland) (februari 2010)
Kiddo (februari 2010)
Le Soir (25 février 2010)
La Libre Belgique (3 mars 2010)
Vers l’avenir (26 mars 2010)
En Marche (avril 2010)
Education Santé (avril 2010)
Dialogue et Santé (avril 2010)
Korte vermelding in Het Nieuwsblad in artikel over “vleesetende bacterie” (juni 2010)
Goed Gevoel (oktober 2010)
Online in verschillende nieuwsbrieven, speciale vermelding voor de bespreking in
Nederlandse e-nieuwsbrieven: Amazine (Stichting de Amazones) en Land van Rouw
Franse e-nieuwsbrief Santé du Pays de la Loire
Subsidieaanvragen:
Volgende instanties werden aangeschreven met een subsidiedossier voor het project “Snuiters
Speeltas”: Postfonds via Koning Boudewijn Stichting, Triodosfonds, VLK, Stichting tegen
Kanker, Nationale Loterij en de Vlaamse regering.
Triodosfonds en Stichting tegen Kanker staan positief ten opzichte van het project en verlenen
steun aan Joetz Limburg voor de uitwerking van een scholenkoffer op basis van “Grote Boom
is ziek”. Een antwoord vanwege de Stichting tegen Kanker in verband met financiële steun
voor Snuiters speeltas wordt in de loop van 2011 verwacht, omdat in 2010 al een verwant
project voor kinderen (“Een doosje vol troost”) door de Stichting tegen Kanker financieel was
ondersteund.
Lopende samenwerking:
Cancer & Psychologie
Latitude Junior (Mutualités Socialistes)
Joetz (Socialistische Mutualiteit)
Le Petit Crochet
Afdeling Joetz Limburg (voor de scholenkoffer)
Artesis Hoge school (voor een verdere uitwerking van het pakket naar het kleuteronderwijs)
Kinderpsychiater Dr. Kristel Lauwers en kinesiste Anne Clement (professioneel advies)
Contacten die mogelijk later vertaald worden in concrete projecten:
Borstkliniek Sint-Jan
Buitenschoolse opvang in Brussel De Buiteling
Let Dillen (psychologe UZ Gent) > oprichting denktank rond kinderen en rouwverwerking
Website in Nederland: Mama is ziek
Vlinderhuis, Stuyvenbergziekenhuis Antwerpen

3.2. Toverdruppels
(in ontwikkeling)
Een betere kennis van het bestaande aanbod voor kinderen in verliessituaties leverde
inspiratie om een project op te zetten om kinderen (en hun ouders) vertrouwd te maken met

verdriet. Men kan niet van kinderen verwachten dat ze kunnen omgaan met grote verliezen als
ze nooit leerden om te gaan met hun verdriet op andere momenten. Het leek een goed idee om
een verhaal rond dit thema uit te werken rond hetzelfde hoofdpersonage, Snuiter.
Het verhaal “Toverdruppels” werd door Nathalie Slosse geschreven als opvolger van GBiZ en
is geïnspireerd door een verhaal uit het handboek van Slachtofferhulp “Kinderen helpen na
schokkende gebeurtenis”. Het gaat dieper in op het thema “verdriet” en het past in het kader
van rouwverwerking met kinderen. Naast het verhaal worden opnieuw doe-ideeën
voorgesteld.
Na het succes van Grote Boom is ziek, is Abimo geïnteresseerd om “Toverdruppels” uit te
geven. Rocío Del Moral wil opnieuw voor illustraties zorgen.
Activiteiten voor het doe-gedeelte in “Toverdruppels” worden uitgetest met kinderen en via
mensen uit de onderwijspraktijk.
Een Franse vertaling werd bezorgd aan Cancer & Psychologie en hun uitgever Alice Editions.

3.3. Hannibal de boekenworm
(in ontwikkeling)
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. Dit FSC-label is echter nog zeer uitzonderlijk
terug te vinden op de kinderboekenmarkt en onvoldoende bekend in deze sector. Met het
project “Hannibal de boekenworm” wil Talismanneke sensibiliseren en informeren over het
belang van een FSC-logo ivm het gebruikte papier voor de productie van kinderboeken.
In overleg met FSC-België werd vastgesteld dat er nood is aan een sensibiliseringscampagne
naar uitgeverijen. Talismanneke stelde een campagne voor gericht naar 3 doelgroepen: (1)
kinderboekenuitgevers, (2) auteurs & illustratoren van kinderboeken en (3) lezerspubliek
(kinderen en voorlezers). Met behulp van een eenvoudig verhaal over een boekenworm die te
weten komt waarom een FSC-label zo belangrijk is, zal het brede publiek gesensibiliseerd
worden.
Het verhaal “Hannibal, de boekenworm” werd door Nathalie Slosse geschreven.
Tekeningen worden gemaakt door Barbara Van Dromme.
Deze campagne wordt zoveel mogelijk met sponsoring en vrijwillige medewerking
gerealiseerd. Op dit ogenblik werden er geen subsidies voor aangevraagd.
Er wordt op gemikt om dit project te lanceren in 2011, Internationaal Jaar van het Bos.
Lopende samenwerking:
FSC-België
Artesis Hoge school (eindwerk uit kleuteronderwijs)

3.4. De visjes van Océane
(in ontwikkeling)
Tijdens een workshop over GBiZ ontmoette Nathalie een 4-jarig meisje dat enkele maanden
tevoren haar papa verloren was door zelfdoding. Deze ervaring zorgde voor de inspiratie om
opnieuw een zeer gevoelig taboe-onderwerp aan te snijden voor jonge kinderen, nl.
zelfdoding van een ouder (of van een andere persoon in hun onmiddellijke omgeving). Ook
over dit onderwerp bestaat zeer weinig materiaal om met jonge kinderen aan de slag te
gaan.Talismanneke wil deze leemte helpen opvullen.
Het verhaal “De visjes van Océane” werd geschreven door Nathalie Slosse. Het manuscript
werd voorgelegd aan diverse psychologen met ervaring op het gebied van rouwverwerking bij

kinderen (Let Dillen, Manu Keirse en Nico De Fauw) en kinderpsychiater Dr. Kristel
Lauwers.
Via de Werkgroep Verder (een zelfhulpgroep voor nabestaanden van zelfdoding), die
enthousiast reageerde op het verhaal, werd het manuscript aan Clavis bezorgd met het oog op
een uitgave.
Lopende samenwerking:
Werkgroep Verder

3.5. Anti-verveeltips voor zieke kinderen
(in onderzoek)
Bij de zoektocht naar creatieve manieren hoe om te gaan met een ernstige ziekte, werd
vastgesteld dat er in het Nederlandstalige taalgebied weinig bestaat voor jonge kinderen die
zelf ziek zijn. Hoe hou je een kind dat zelf nog niet
kan lezen of schrijven, toch op een rustige manier
“bezig”? Zeker als erg jonge kinderen langdurig
ziek zijn, wordt het problematisch om hen op een
fijne manier de dag door te laten brengen (zonder
hen steeds TV te laten kijken).

4. Projectoverschrijdende
activiteiten
Fondsenwerving
Om de vzw financieel te steunen kunnen mensen een eigen talisman bestellen.
Het gaat om unieke op bestelling gemaakte juweeltjes op basis van een kindertekening.
Een aantal modellen werden gemaakt voor de communicatie . Een flyer in A6-formaat werd
gemaakt en wordt verspreid op stands van Talismanneke (o.a. bij lezingen).

5. Plannen voor 2011
In 2011 zullen bovenvermelde projecten in de eerste plaats verder uitgewerkt worden.
Concreet betekent dit:
- persbelangstelling voor “Grote Boom is ziek” gaande houden
- ingaan op uitnodigingen voor lezingen en workshops over “Grote boom is ziek”
- introduceren van Snuiters Speeltas in verschillende Nederlandstalige ziekenhuizen
(proeffase)
- projectrekening bij Koning Boudewijn Stichting openen voor “Snuiters Speeltas”
- een Franstalige versie van “Snuiters speeltas” ontwikkelen
- scholenkoffer “Grote Boom is ziek” voor het kleuteronderwijs samen met Joetz Limburg
uitwerken
- voorbereiding uitgave “Toverdruppels” opvolgen (doe-gedeelte, illustraties,…)
- campagne “Hannibal de Boekenworm” samen met FSC-België lanceren
- educatief pakket “Hannibal de Boekenworm” beschikbaar maken
- verhaal “Visjes van Océane” tot een prentenboek maken in samenwerking met Werkgroep
Verder
- boekje schrijven voor kinderen tussen 8 en 12 jaar over milieubewust gedrag (in Lach en
Leer reeks van Abimo)
- regelmatige communicatie via Facebook, blogs en website

- fondsenwerving via verkoop van juweeltjes
Daarnaast blijft Talismanneke doorlopend aandacht hebben voor nieuwe opportuniteiten en
projectontwikkelingen.

Financieel jaarverslag 2010
De jaarrekeningen van de vzw kunnen op aanvraag bekomen worden.

