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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:
Op 27 maart 2011 vond de Algemene Vergadering in Brussel plaats. Hier werden het
jaarverslag en de jaarrekening van 2010 goedgekeurd.
De vzw heeft geen personeel in dienst. De werking steunt op vrijwillig engagement.

3. Projecten:
Halfweg het jaar hebben de gezondheidsproblemen van de voorzitster / coördinatrice voor
vertraging gezorgd in de realisatie van de geplande activiteiten voor 2011, maar desondanks
werden de eerste Snuiter speeltassen in ziekenhuizen geïntroduceerd, ging men in Limburg
van start met de scholenkoffer van Grote Boom is ziek en werd in het najaar een nieuw
Nederlandstalig prentenboek gepresenteerd. Ook aan andere projecten werd verder gewerkt.

3.1. Grote Boom is ziek
3.1.0. Achtergrond
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, is er ook een uitgebreide handleiding met knutsel- en spelideeën.
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.
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3.1.1. Boek en handleiding
- Cancer & Psychologie, Latitude Junior en Joetz verdelen nog steeds het prentenboek via
hun eigen kanalen.
- De uitgebreide handleiding blijft via internet als PDF-document gratis ter beschikking van
het publiek.
- In oktober 2011 verscheen bij Abimo een derde druk voor de Nederlandstalige uitgave.
- De tweetalige promotiekaartjes zijn verder verspreid.
- Talismanneke verkoopt de boeken bij verschillende gelegenheden (lezingen, workshops,
gelegenheidsmarkten,…) en af en toe zijn er bestellingen via internet.
- Het verhaal verscheen dit jaar in het Koreaans en in het Deens.
- Er is interesse op Europees niveau (Cancer Support group van de Europese commissie en
Europa Donna) voor een Engelse vertaling van "Grote Boom is ziek". Daarom werd in
2011 de Engelse vertaling gerealiseerd met de hulp van vrijwilligers. De vereniging dankt
in het bijzonder Nora en Noel Jackson voor hun bijdrage aan de vertaling. Indien er
voldoende exemplaren worden afgenomen, kan dit opnieuw bij Abimo uitgegeven
worden.
- Distributie in Frankrijk is momenteel problematisch, omdat geen enkele van de huidige
partners de Franse boekhandels beleverd. Expliciete vragen worden meestal opgevangen
door Weyrich Editions (in principe aangesteld voor verdeling in Brussel, Wallonië en GH
Luxemburg). Een mogelijke piste is de rechten verkopen aan een Franse uitgever. Er is
interesse vanwege Gallimard Jeunesse.
- In het Bordet-ziekenhuis te Brussel werden ook dit jaar een aantal boeken in depot
gegeven voor verkoop, deels ten voordele van de vzw “De vrienden van Bordet”.
- Een speelgoedwinkel in de buurt van het Sint-Pieterziekenhuis in Brussel, Kinkajou, nam
ook een aantal boeken in depot.
- De krantenwinkel in het Universitair Ziekenhuis Brussel verkoopt nu de boeken dankzij
bemiddeling van Talismanneke.
- Op de kerstmarkt van het Brusselse César De Paepe ziekenhuis werd het boek verkocht
ten voordele van de borstkliniek.
3.1.2. Lezingen & workshops
12/02/2011: Brussel, Kliniek St-Jan, symposium over borstkanker
18/02/2011: Antwerpen, Inloophuis Vlaamse Liga tegen Kanker, themanamiddag rond
kinderboeken over kanker
25/03/2011: Mechelen, Cédric Hèle instituut (Vlaams instituut voor psychosociale oncologie)
voordracht voor onco-psychologen
07/04/2011: Antwerpen, Naboram (zelfhulpgroep van en voor vrouwen die geconfronteerd
worden met borstkanker) thema-avond over "Grote Boom is ziek"
04/05/2012: Charleroi, Cancer & Psychologie, thematische namiddag "Les pertes au coeur de
la vie... quelles ressources?"
06/10/2011: Brussel, European Commission Awareness day, info-stand
3.1.3. Snuiters speeltas
Bij de Koning Boudewijn Stichting werd een projectrekening geopend voor "Snuiters
speeltas" om giften vanaf 40 € fiscaal aftrekbaar te maken. De giften dienen gestort te worden
op het rekeningnummer van de KBS: IBAN BE 10 0000 0000 04 04; BIC BPOTBEB1 met
vermelding ***128/2399/00024***. Deze projectrekening loopt af in juni 2012 en is
eventueel verlengbaar.
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Voor de truitjes van het popje uit de tas kon
Talismanneke dit jaar rekenen op het vrijwillig
engagement van de handwerkgroep van het
bejaardentehuis "Zusterkes der Armen" in Brussel.
De vereniging dankt hen hiervoor.
Snuiters speeltas werd in 2011 verkocht aan:
- borstkliniek van UZ Brussel
- oncologie afdeling van AZ Sint Maarten in
Mechelen
- oncologie afdeling op de campus Virga Jesse van het Jessa ziekenhuis in Hasselt
In het OLV ziekenhuis van Aalst werd de tas voorgesteld.
Door een samenwerking met de Stichting tegen Kanker, kon Talismanneke een e-mail sturen
naar een aantal psychologen om de Snuiter Speeltas voor te stellen.
De vragen van verschillende leerkrachten naar losse elementen uit de speeltas of voor advies
bij een situatie in de klas, werden door Talismanneke behandeld.
In 2011 werden geen stappen ondernomen om een Franstalige versie van de tas uit te brengen,
wegens eerder vermelde gezondheidsproblemen van de coördinatrice.
3.1.4. Scholenkoffer
Joetz Limburg had reeds in 2010 het plan om een scholenkoffer van "Grote Boom is ziek" te
maken en ontving hiervoor subsidies (van Triodos bank en de Stichting tegen Kanker).
Talismanneke werkte actief mee om het pakket vorm te geven. Sinds september 2011 is de
scholenkoffer te ontlenen voor scholen in Limburg.
Omdat de voorraad popjes beperkt is en ze niet meer worden geproduceerd door de
leverancier, werd op vraag van Talismanneke een prototype en bestek gemaakt door Recreart
(een sociaal tewerkstellingsatelier). De offerte werd echter niet door Joetz Limburg
weerhouden.
Studenten kleuteropleiding van de Artesis hogeschool in Antwerpen maakten een eindproject
geïnspireerd op "Grote Boom is ziek". Het eindresultaat hebben we nog niet kunnen zien.
3.1.5. PR
Talismanneke heeft nauwe contacten onderhouden met verschillende media om Grote Boom
is ziek in de belangstelling te houden. Er werd actief meegewerkt aan interviews en artikels.
Internet:
Elektronische nieuwsbrief Hip en Hot, mei 2011
Het jongste nieuws over dit prentenboek wordt nog steeds bijgehouden op de blogs:
http://groteboom.blogspot.com
en http://grandarbre.over-blog.com
Er bestaat ook een Facebook-pagina.
TV:
RTV (regionale TV-zender Mechelen - Kempen), boekenprogramma Bladwijzer, uitzending 5
april 2011
Geschreven pers:
Nieuwsbrief Europa Donna artikel in Frans, Nederlands en Duits, lente 2011
Vrouw en wereld (ledenblad KAV), mei 2011
Pink Ribbon (Nl + Fr), oktober 2011
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Het Nieuwsblad, 3-4 december 2011
Revue des Soins palliatifs en Wallonie, mars 2011
Education Santé, juillet 2011
Rose magazine (Frankrijk), novembre 2011
Libelle vermeldt "Grote Boom is ziek" in artikel over borstkanker.
Vermelding in 2 boekjes van de Stichting tegen Kanker (telkens in Nederlands en Frans):
- Kanker: laten we erover spreken
- Als kanker in je leven komt

3.2. Toverdruppels
(in ontwikkeling)
3.2.0. Achtergrond
Het verhaal “Toverdruppels” werd door Nathalie Slosse geschreven. Het is een nieuw
avontuur van Snuiter, het hoofdpersonage uit "Grote Boom is ziek". 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.
3.2.1. Stand van zaken
De illustraties liepen vertraging op en dus kon het boek niet meer in 2011 gepubliceerd
worden. Publicatie-datum is nu voorzien voor het najaar van 2012.

3.3. De visjes van Océane
3.3.0. Achtergrond
In 2010 schreef Nathalie Slosse het verhaal "De
visjes van Océane" om zelfdoding bespreekbaar te
maken met jonge kinderen. Een samenwerking met
de Werkgroep Verder kwam tot stand.
3.3.1. Boek & doe-gedeelte
Averbode was bereid om het boek te publiceren, gaf
Alexandra Pillaert de opdracht om voor de illustraties
te zorgen en maakte het boek beschikbaar op de 10de
Dag van de Nabestaanden georganiseerd door de
Werkgroep Verder, op 26 november 2011.
Naast het verhaal zijn er activiteiten opgenomen in het boek, die kunnen helpen bij de
verwerking van de emoties. Daarbij hoort een online document met gratis extra materiaal.
Werkgroep Verder vond sponsors voor dit project, o.m. de Provincie Vlaams-Brabant. De
provincie steunde het project door de aanschaf van een 500-tal exemplaren van het boek, die
verdeeld zijn over alle kleuter- en basisscholen van de provincie.
Talismanneke heeft het project voorgesteld aan de Vlaamse Gemeenschapscommissie, entiteit
Gezin, die zich bereid verklaarde 50 exemplaren aan te kopen om in Brussel te verspreiden.
Voor een Franstalige uitgave werd helaas niet tijdig de nodige steun gevonden om de
publicatie samen te kunnen laten gebeuren met de Nederlandstalige versie. De vertaling is
echter wel voltooid met hulp van vrijwilligers. De vereniging dankt hiervoor in het bijzonder
Christiane Truwant en Dr. Pierre Baldewyns.
Averbode beloofde een Franstalige druk in 2012.
3.3.2. Workshop
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Op de Dag van de Nabestaanden verzorgde Nathalie Slosse samen met Kathleen Mylle, een
creatief therapeute, een workshop over "Kinderen helpen na een zelfdoding" voor
volwassenen (nabestaanden en hulpverleners).
3.3.3. PR
Folder
Averbode maakte folders over het boek, die vooral door Werkgroep Verder verdeeld worden.
Jammer genoeg is er bij de publicatie van het boek onvoldoende aandacht besteed aan de
zichtbaarheid van Talismanneke. Door een misverstand wordt in het boek zelf - en dus ook op
de folder - het project voorgesteld als een initiatief van Werkgroep Verder, in plaats van een
samenwerking van Talismanneke met Werkgroep Verder. Op de folders wordt een stempel
aangebracht van Talismanneke om dit enigszins te verhelpen.
Media
- VRT Journaal 26/11/2011, 's middags en 's avonds (verslag van Dag van de Nabestaanden
met aandacht voor het boek)
- Radio 2, Middagpost (interview met Nathalie Slosse) 28/11/2011
- Het Nieuwsblad 29/11/2011 (interview met nabestaanden)
- Klasse - nieuwsbrief online versie en papieren versie (in januari 2012)
- Het Nieuwsblad 3 en 4/12/2011 (interview met Nathalie Slosse)
Internet
Er werd een facebook-pagina gemaakt over "De visjes van Océane"

3.4. Hannibal de boekenworm
(in ontwikkeling)
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. 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.
3.4.1. Stand van zaken
Deze campagne wordt zoveel mogelijk met sponsoring en vrijwillige medewerking
gerealiseerd. Op dit ogenblik werden er geen subsidies aangevraagd.
Op 10 februari 2011 kregen Talismanneke en FSC-België de kans om een presentatie te
verzorgen voor de werkgroep Kinderboekenuitgevers bij Boek.be.
In de aanloop van deze presentatie werden heel wat kinderboek-auteurs en illustratoren
gecontacteerd om zich mee achter de campagne te scharen. De vereniging dankt illustrator
Gunter Segers voor zijn vrijwillige inzet hierbij.
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In juni stelde Artesis-studente An Van den Broeck haar eindproject over FSC voor kleuters
voor. Talismanneke leverde ondersteuning voor de realisatie van dit eindproject.
Er werd in de loop van het jaar verder gewerkt aan tekst en illustraties en er waren gesprekken
en nieuwe ideeën om de campagne geplaatst te krijgen.
3.4.2. Lopende samenwerking
FSC-België

3.5. Nachtwensjes automaat
(in onderzoek)
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 nachtwensjes automaat, een boekje dat op toevallige manier wensen 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. Een project dat dus
helemaal past binnen de doelstellingen van Talismanneke.
In 2011 werd het idee uitgewerkt en werden contacten gelegd om het te realiseren. Het is de
bedoeling om de publicatie van dit boekje te laten financieren door sponsors. Om een goed
sponsoringsdossier te kunnen opmaken, moet eerst gewerkt worden aan een dummie. Een
vacature voor een grafisch ontwerper werd verspreid via de hogescholen Sint-Lukas Brussel
en Sint Lucas Antwerpen.

3.6. Lach en leer: milieu
(in ontwikkeling)
In de reeks "lach en leer" wil de uitgeverij Abimo graag een boekje opnemen dat kinderen
tussen 8 en 12 jaar aanzet tot milieubewust gedrag. Er werd gevraagd aan Nathalie Slosse om
dit te schrijven. Vooral dit project liep door eerder genoemde gezondheidsproblemen
vertraging op en wordt dus verder gezet in 2012.

4. Projectoverschrijdende activiteiten
Vorming medewerker
Een cursus prentenboeken werd bijgewoond door Nathalie Slosse.
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).
In 2011 werden geen bestellingen geplaatst voor een juweeltje. Mensen die de organisatie
wilden steunen, kozen ervoor een gift te doen (al dan niet via de Koning Boudewijn
Stichting).
Externe communicatie
Belangrijkste communicatiekanaal is de website www.talismanneke.be.
Een uittreksel uit de drietalige nieuwsbrief van Europa Donna wordt voorlopig als folder voor
de werking gebruikt.

5. Plannen voor 2012
In 2012 zullen bovenvermelde projecten verder ontwikkeld worden.
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Concreet betekent dit:
Algemeen:
- openen van een spaarrekening bij Triodos Bank
- nieuw project indienen bij KBS om de fiscaal aftrekbaarheid van giften te behouden
- promotie ivm fiscaal aftrekbare giften verbeteren op website en in mails
- grafisch herwerken van het logo en erover waken dat het in nieuwe publicaties wordt
afgebeeld
- opname in auteurslijst van Stichting Lezen opdat de organisator een financiële
tussenkomst kan aanvragen voor lezingen
- ingaan op uitnodigingen voor lezingen en workshops + actief zoeken naar gelegenheden
om te gaan spreken
- FSC-eis voor nieuwe publicaties: oplijsten van mogelijkheden
- PR verzorgen van boeken en vzw (interviews, blog, website,…)
- prospectie voor verbetering design en beheer website en/of blogs
- prijsofferte vragen voor kwalitatieve en ecologisch verantwoorde balpennen met het logo
van Talismanneke
- fondsenwerving via verkoop van juweeltjes
Grote Boom is ziek:
- verdeler in Frankrijk zoeken voor "Grand arbre est malade"
- telefonische enquête bij deelnemende ziekenhuizen ivm. Snuiters Speeltas
- online plaatsen van 3 verschillende opties voor het werken met "Grote Boom is ziek"
(workshop door de auteur, doe het zelf methode, volledige speeltas aankopen)
- verlenging aanvragen voor de projectrekening van Snuiters Speeltas bij de Koning
Boudewijn Stichting
Contacten ivm "Grote Boom is ziek":
Stichting Mimi (opvang van kankerpatiënten)
asbl Ensemble Pas à Pas - vzw Samen stap voor stap (steun aan gezinnen met een kind
dat kanker heeft)
European Commission Cancer Support Group
De visjes van Océane:
- opvolging van het engagement aangegaan door de Vlaamse Gemeenschapscommissie ivm
"De visjes van Océane"
- subsidiedossier bij het Dela-fonds voor "Les poissons d'Océane", actieve promotie met
folder en studiemiddag naar belanghebbende doelgroepen (slachtofferhulp, PMS…)
indien de subsidie bekomen wordt
- publicatie "Les poissons d'Océane"
Eventueel:
- aanpassing lexicon "De visjes van Océane" zodat het bruikbaar wordt voor verschillende
culturen – mogelijkheid onderzoeken om hiervoor samen te werken met een hogeschool
Contacten ivm "De visjes van Océane":
Prévention suicide
Ateliers Papillon (bijeenkomsten voor rouwende kinderen door Cancer &
Psychologie)
Toverdruppels:
- voorbereiding uitgave “Toverdruppels” opvolgen (doe-gedeelte, illustraties,…)
Hannibal de Boekenworm:
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- campagne “Hannibal de Boekenworm” samen met FSC-België concreet vorm geven
Eventueel:
- educatief pakket “Hannibal de Boekenworm” ontwikkelen
Contacten ivm "Hannibal de Boekenworm":
WWF
Stichting Lezen
www.ikgeeflevenaanmijnplaneet.be van het Koninklijk Belgisch Instituut voor
Natuurwetenschappen en Federale Overheidsdienst Leefmilieu
Nachtwensjes-automaat:
- dummie en sponsor-dossier opmaken voor de nachtwensjes-automaat
- publicatie met sponsoring van de nachtwensjes-automaat
Lach en leer milieu:
- boekje schrijven voor kinderen tussen 8 en 12 jaar over milieubewust gedrag (in Lach en
Leer reeks van Abimo)
Daarnaast blijft Talismanneke doorlopend aandacht hebben voor nieuwe opportuniteiten en
projectontwikkelingen.

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