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1. Doelstelling en aanpak: 

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. 

Hiervoor ontwikkelde Talismanneke een unieke aanpak waarbij projecten meestal worden 

opgebouwd rond speciaal voor dit doel geschreven prentenboeken.  

 
2. Projecten: 

2.1. Nieuw in 2016:  
2.1.1. Rouwondersteuning na plotse dood m.b.v. “De 

wensbloem” 
 

Het thema “overlijden” kwam al aan bod in het vouwboekje 

“Afscheid van Grote Boom”, maar dit is enkel bruikbaar 

indien aan het overlijden een ziekbed vooraf ging. Om ook 

het thema plots overlijden bespreekbaar te maken met 

kinderen werd een nieuw prentenboek uitgewerkt. Het gaat 

opnieuw om een verhaal rond het personage Snuiter, met 

tekst door Nathalie Slosse en illustraties door Rocío Del 

Moral. “De wensbloem” verscheen in maart 2016.   
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2.1.2. Snuiterboom 
 

Er zijn talrijke voorbeelden van kleine rituele 

handelingen die we doen om de goede afloop van 

iets op "magische" wijze te beïnvloeden: een 

centje gooien in een fontein, over een standbeeld 

wrijven of een kaarsje branden voor een heilige.  

Maar wat kan men doen wanneer iemand een 

zware behandeling moet ondergaan omwille van 

een levensbedreigende ziekte?  

Om aan deze nood te voldoen creëerde vzw 

Talismanneke het concept van de Snuiterboom, 

een symbolische plek voor de naasten van een 

ernstig zieke persoon. 

De Snuiterboom is geïnspireerd op het kinderboek 

"Grote Boom is ziek".  

Om deze functie te vervullen werd de Ginkgo 

Biloba in het Egmontpark in Brussel uitgekozen. 

Na een lange administratieve procedure werd de 

boom op 28 september 2016 officieel ingehuldigd als Snuiterboom in aanwezigheid van 

Schepenen van de Stad Brussel Ahmed El Ktibi en Ans Persoons. De boom is herkenbaar 

door een mozaïek met de afbeelding van Snuiter in het pad en een informatiebord naast de 

boom.  
 

De realisatie van de mozaïek werd bekostigd door  

Soroptimist Brussel Iris.  

De Stad Brussel ondersteunde het project o.m. door de 

plaatsing van mozaïek en infobord, door het bussen van 

een aankondiging in de wijk en door de organisatie van 

de receptie bij de inhuldiging. Het verdere onderhoud 

van de installatie wordt eveneens door de Groen Dienst 

van de Stad gewaarborgd.  
 

De vzw Talismanneke droeg de boom voor in het kader 

van de wedstrijd “Boom van het Jaar” en de 

Snuiterboom schopte het tot laureaat voor het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest. Dit leverde naast extra 

persaandacht (Het Nieuwsblad, Bruzz, La Dernière Heure en Pasar Magazine) nog enkele 

leuke extra’s op, zoals een professionele fotoreeks, gemaakt door Roel Jacobs, om de boom in 

de kijker te zetten. Van één van deze foto’s (zie hierboven) werden postkaartjes gemaakt om 

de Snuiterboom bekend te maken. 

 

Op aanvraag zijn er polsbandjes beschikbaar als aandenken voor de bezoekers van de 

Snuiterboom.  
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2.1.3. Rouwondersteuning na zelfdoding m.b.v. “Océane en haar visjes” 

 

Het prentenboek “De visjes van Océane” in 2011 verschenen 

bij Averbode, maakt het thema zelfdoding bespreekbaar met 

jonge kinderen. Dankzij een subsidie uit het Rode 

Neuzenfonds kwam de herwerking van dit verhaal in de vorm 

van een vouw- en rouwboekje in een stroomversnelling. 

Nathalie Slosse herwerkte de tekst en de samenwerking tussen 

Rosalie Van Waeyenberge en Agnes Loonis zorgde voor een 

serie kleurrijke illustraties. Er werd ook voorzien in een Franse 

vertaling. 

Het afgewerkte product was net op tijd klaar voor de Dag van 

de Nabestaanden van Werkgroep Verder (19/11/2016), waar 

de boekjes op kosten van Talismanneke gratis werden verdeeld 

aan de deelnemers van de kinderworkshop.   

Deze vouwboekjes worden voortaan te koop aangeboden via 

de website van Talismanneke en in de webwinkel van 

Werkgroep Verder. 

Om het materiaal te promoten werden flyers gedrukt. Het Rode Neuzenfonds zorgde ook voor 

extra publiciteit via een voorstelling op Q Music in het kader van de Rode Neuzen 

Countdown. 

 

2.2. Lopende projecten: 
2.2.1. Rouwondersteuning m.b.v. prentenboeken 

Talismanneke ontwikkelde eerder de volgende prentenboeken om kinderen te helpen omgaan 

met verlies: 

– Grote Boom is ziek (levensbedreigende ziekte van een 

naaste); 

- Afscheid van Grote Boom (vouwboekje over overlijden 

na ziekte); 

– Toverdruppels (verdriet en troost); 

– Meneer Poot zoekt werk (verlies van werk); 

– De visjes van Océane (zelfdoding). 

 

Deze boeken worden verdeeld door de uitgeverijen Van 

Halewyck, Averbode en Talismanneke zelf. 

“Grand Arbre est malade” werd onverwacht door Van Halewyck opgeruimd. De resterende 

stock werd aangekocht door Talismanneke met de bedoeling het boek nog ter beschikking te 

kunnen stellen, in afwachting van een nieuwe editie bij een andere uitgeverij.  

 

Naast het lezen van een prentenboek over een moeilijk onderwerp wil Talismanneke ook 

inspireren tot andere creatieve werkvormen, die bepaalde thema's bespreekbaar maken met 

jonge kinderen. Hiertoe wordt een aanzet gegeven in het boek zelf, door enkele pagina's te 

voorzien waarin activiteiten (spelsuggesties, knutselwerkjes,...) worden voorgesteld. 

Actualiseringen en aanvullingen worden aangeboden op de website en via Pinterest. Bij de 

publicatie van het nieuwe prentenboek “De wensbloem” wordt bv. een sjabloon voor een 

wensmolentje aangeboden. 
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Talismanneke stelde een aantal van deze tools kosteloos ter beschikking van respectievelijke 

doelgroepen door middel van schenkingen: 

- “Afscheid van Grote Boom” werd geschonken aan de organisatoren van rouwkampen voor 

kinderen tijdens de grote vakantie (vzw Missing You en vzw Saying Goodbye)  

- “Meneer Poot zoekt werk” werd geschonken aan de 81 werkwinkels in Vlaanderen met het 

oog op de ondersteuning van werkloos geworden ouders. 

- Troostpost van de Tranenfee (met een vilten popje gemaakt door vrouwen bij het 

emancipatiehuis Camelia) werd opgestuurd naar verschillende kinderen die een brief, 

tekening of knutselwerkje over hun verdriet stuurden naar Talismanneke.  

 

Talismanneke blijft al deze tools actief promoten bij relevante doelgroepen.  

In het tijdschrift voor pastorale medewerkers “Pastorale Perspectieven” verscheen in juni een 

uitgebreid artikel waarin alle boeken aan bod kwamen. 

Bij de promotie helpt ook een filmpje, gemaakt door Laura De Baudringhien in het kader van 

haar opleiding aan het RITSC, waarin het boek “Grote Boom is ziek” wordt voorgesteld door 

de kinderen van de schrijfster. Het bevat beeldmateriaal uit het ziekenhuis tijdens de 

chemotherapie van hun opa en biedt daardoor een unieke kans voor kinderen om op een 

laagdrempelige manier inkijk te krijgen in de mysterieuze en met taboes beladen wereld van 

het ziekenhuis.  

 

Talismanneke wil volwassenen die met kinderen omgaan naast het aanbod van boeken ook 

concrete begeleiding bieden om kinderen op een eerlijke en creatieve manier te kunnen 

betrekken wanneer we getroffen worden door tegenslag,  

 

Met dit doel verzorgden we op verschillende plaatsen in Vlaanderen en Wallonië vormingen 

voor studenten in de lerarenopleiding, professionelen en vrijwilligers uit de zorgsector en 

andere geïnteresseerden.  

 

04/02/2016: EPC (Education Palliative Care) congres, workshop “Oog hebben voor 

jonge kinderen als een (groot)ouder palliatief is. Hoe pak je dit aan?” (Brussel) 

11/03/2016: Conferentie georganiseerd door Plate-forme de soins palliatifs de la 

Province de Luxembourg (Libramont) 

16/03/2016: Palliatieve zorg Heidehuis “Kinderen leren omgaan met ziekte, dood en 

rouw” (Brugge) 

22/03/2016: Voorstelling van de tools bij Centre local de promotion de la Santé 

(Waremme) 

26/04/2016: Colloquium oncologie van HENALLUX département paramedical, lezing 

“Parler aux jeunes enfants au sujet d’une maladie grave” (Namur) 

20/09/2016: lezing “Moeilijke onderwerpen bespreekbaar maken met jonge kinderen” 

voor studenten bachelor lager onderwijs van Odisee, Campus Dirk Martens (Aalst)  

20/10/2016: Nascholing GO “Grote thema’s voor kleine kinderen” (Brussel) 

31/10/2016: Auteurspodium Boekenbeurs “Grote thema’s voor kleine kinderen” 

(Antwerpen) 

We waren tevens zichtbaar aanwezig met een infostand op de viering van 5 jaar Huis van 

Troost in Gent (12/11/2016) en op de materialenbeurs van het Cedric Hèle instituut n 

Mechelen (12/12/2016)  

 

Ook werd er in 2 basisscholen (De Stip in Erembodegem & Ecole Fondamentale Emile André 

in Brussel) voorgelezen uit en gewerkt rond Toverdruppels en Grand Arbre est malade.  
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2.2.2. Sensibilisatie rond duurzaam bosbeheer a.h.v. “Archibal de boekenworm” 

Hoewel dit project niet meer actief gepromoot wordt, blijft het verder lopen. De website van 

deze campagne, online sinds 2013, blijft behouden, zodat het verhaal en het materiaal 

beschikbaar blijft. Alle gedrukte exemplaren zijn immers verdeeld. Actieve sensibilisatie met 

groepen kinderen kon gebeuren op volgende gelegenheden: 

- Kinderboekenfeest in bibliotheek van Brugge (Archibal de boekenworm) op 13 maart 

- Leesfeest in de Freinetschool De Boomhut in Alsemberg (Archibal de boekenworm) 

14 maart 

 

2.3. Projecten in voorbereiding 

2.3.1. Omgaan met schuld en schaamte m.b.v. “Per ongeluk” 

Met een nieuw Snuiter-verhaal willen we gevoelens van schuld en schaamte, wanneer je 

schade of verdriet veroorzaakt, bespreekbaar maken. Verdere voorbereidingen werden 

getroffen en er waren verschillende vergaderingen om ook voor het doe-gedeelte relevante 

activiteiten uit te werken. Het forum voor herstelrecht en bemiddeling Moderator werd 

betrokken in de ontwikkeling en zal de publicatie actief promoten. 

 

2.3.2. Ondersteuning bij ziekenhuisbezoek m.b.v. spelletjesboek 

Het materiaal van Talismanneke geniet intussen al enige bekendheid in ziekenhuizen, die 

kinderen beter proberen te betrekken bij de ziekte van een naaste. Een activiteitenboekje om 

kinderen aan het bed van een patiënt gerust te stellen en in stilte bezig te houden zou een 

mooie aanvulling vormen op het bestaande aanbod. Een verzameling spelletjes werd 

uitgewerkt en aangeboden als manuscript aan Van Halewyck. De productiekost van dergelijke 

spelletjesboeken met stickers loopt echter gauw op, dus zal er moeten gezocht worden naar 

een haalbare oplossing door middel van een partnerschap.  

 

2.3.3. Houvast voor het ongeneeslijk zieke kind en het gezin 

Talismanneke probeert als tussenpersoon op te treden om de prachtige dozen met praktische 

informatie, concrete handreikingen en tools voor ongeneeslijk zieke kinderen die Stichting Pal 

in Nederland heeft ontwikkeld en verdeeld, ook naar België te brengen. De demonstratie-

modellen werden bezorgd aan Ilse Ruysseveldt van het KITES en Koester Zorgteam UZ 

Leuven om uit te testen.  

3. Algemene werking: 
3.1. Algemene vergadering en jaarverslag 

Door de terreuraanslagen op 22 maart 2016 werd de Algemene Vergadering uitgesteld. Ze 

vond uiteindelijk plaats op 9 mei 2016 in Brussel. Hierop werden het jaarverslag 2015, de 

jaarrekeningen 2015 en de begroting voor 2016 besproken en goedgekeurd. Het jaarverslag en 

de jaarrekeningen werden gepubliceerd op de website. 

 

3.2. Personeel / vrijwilligers 

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

 

3.3. Externe communicatie 

3.3.1. Internet (website en sociale media) 

– www.talismanneke.be: in 2016 kon de website rekenen op 6832 visits, dat is een terugval 

van 5% t.o.v. vorig jaar.  
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– Pinterest, Facebook en Twitter zijn versterkende kanalen om bezoekers kennis te laten 

maken met Talismanneke. 

– Via het Youtube kanaal van Talismanneke blijven door derden gemaakte reportages 

beschikbaar en worden eigen instructiefilmpjes beschikbaar gemaakt. 

 

3.3.2. Drukwerk 

- Na het verschijnen van de 4de titel in de reeks Snuiter-

verhalen werd een overzichtsfolder “Snuiters Sterkmakers” 

gedrukt door Van Halewyck. Deze worden verdeeld bij 

lezingen en bezorgd aan de donateurs van Talismanneke. 

 

- We lieten 500 A6-flyertjes drukken om het aanbod 

“Troostpost van de Tranenfee” bekend te maken. Het aanbod 

is enkel geldig voor Vlaanderen en Brussel. Ze worden 

verdeeld op lezingen, beurzen en toegevoegd aan bestellingen 

van ziekenhuizen, scholen en andere organisaties. 

 

- Postkaartjes over de “Snuiterboom” werden gedrukt 1000 

Nederlandstalige en 500 Franstalige. Ze zijn vooral bestemd 

voor ziekenhuizen. Verdeling blijft voorlopig beperkt tot het 

bijvoegen bij de bestellingen die we ontvangen van ziekenhuizen. 

 

- Over onze eigen uitgave “Océane en haar visjes” lieten we 2500 tweetalige A5-flyers 

drukken. Deze worden samen met een inkijkexemplaar bezorgd aan organisaties die in contact 

kunnen komen met nabestaanden van zelfdoding zoals CAW, Slachtofferhulp, Huis van de 

Mens, CLB’s, etc… 

 

3.4. Fondsenwerving 

Met enige vertraging, erkende het Ministerie van Financiën de vzw opnieuw als organisatie 

die fiscale attesten kan uitreiken. Daardoor kunnen we voor alle giften groter of gelijk aan 40 

€ een fiscaal attest afleveren. De erkenning geldt tot december 2019. 

In 2016 ontving Talismanneke verschillende giften dankzij een verzoek tot schenkingen op 

het overlijdensbericht van Martine Capet. De vzw dankt de familie voor dit mooie gebaar. 

Uit het patrimonium van de ontbonden vzw Stads² ontving Talismanneke een uitzonderlijke 

gift van 5000 €, een deel van dit bedrag werd onmiddellijk aangewend om exemplaren van 

“Meneer Poot zoekt werk” te schenken aan de Vlaamse werkwinkels. 

Ook in 2016 was Talismanneke één van de te steunen goede doelen bij Music for Life, een 

grootschalig fondsenwervingsevenement georganiseerd door Studio Brussel.  

En tenslotte willen we nog een speciale vermelding maken van de jonge Snuiter-fan Yorine, 

die met haar spreekbeurt haar juf en klasgenoten kon warm maken om een 

fondsenwervingsactie voor Talismanneke op te zetten in 2017. 

 

 

Financieel jaarverslag 2016 

De jaarrekeningen van de vzw in bijlage. 
 

 


