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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 18 maart 2012 vond de Algemene Vergadering in Brussel plaats. Hier werden het
jaarverslag en de jaarrekening van 2011 goedgekeurd.
De vzw heeft geen personeel in dienst. De werking steunt op vrijwillig engagement.
Volgens de besluiten van de Algemene Vergadering werd een spaarrekening geopend bij
Triodos Bank.

3. Projecten:
In 2012 kon Talismanneke rekenen op heel wat aandacht in de media. Libelle nomineerde
Nathalie Slosse voor haar werk bij Talismanneke als "Vrouw met een missie". Er verschenen
grote interviews in De Morgen, Dag Allemaal en Brussel Deze Week, waarbij telkens de
verschillende projecten van Talismanneke aan bod kwam. Nathalie werkte mee aan een
reportage voor Koppen die aandacht besteedde aan het thema "moeilijke onderwerpen voor
jonge kinderen bespreekbaar maken".

3.1. Grote Boom is ziek
Het prentenboek over een levensbedreigende ziekte van een geliefde naaste is nog steeds het
vlaggenschip van vzw Talismanneke.

3.1.1. Nieuw in 2012
- In mei 2012 verscheen bij Abimo een vierde druk voor de Nederlandstalige uitgave  op

FSC-gecertificeerd papier.
- In augustus 2012 bracht Abimo "Grote Boom is ziek" uit in de vorm van vertelplaten om

te gebruiken als kamishibai (papieren verteltheater), eveneens op FSC-gecertificeerd
papier.
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- Een handleiding om zelf een speelset uit te bouwen rond het verhaal is gratis beschikbaar
via de website van Talismanneke. Voor de speelset kan ook een houten boom gebruikt
worden die Talismanneke te koop aanbiedt. Dit is mogelijk dankzij een samenwerking
met vzw Levedale, een instelling voor volwassenen met een mentale beperking.

- Distributie in Frankrijk blijft problematisch, omdat geen enkele van de huidige partners de
Franse boekhandels belevert. "Grand Arbre est malade" is intussen ook uitverkocht bij de
uitgeverij. Bezoeken aan de boekenbeurzen van Brussel en Montreuil (Frankrijk) met het
oog op het vinden van een Franse uitgever leverden geen resultaat op.

- In het boekentijdschrift "Revue belge de la littérature de jeunesse" uitgegeven door de
Franstalig Belgische sectie van IBBY (International Board on Books for Young People)
verscheen een bespreking van "Grand Arbre est malade". Dit tijdschrift is vooral een
informatiebron voor bibliotheken.

- Na de uitleenbare scholenkoffer, besloot Joetz Limburg
om mini-Grote Boom-pakketten te maken die de scholen
kunnen houden. Er werden een 60-tal pakketten gemaakt, die
eind 2012 allemaal verdeeld waren. Scholen buiten Limburg
kunnen materialen aankopen bij Talismanneke (speelset,
popjes,…).
- De projectrekening "Snuiters speeltas" bij de Koning
Boudewijnstichting werd met een jaar verlengd en loopt af op
het einde van 2013. Giften vanaf 40 € geven recht op een
fiscaal attest. Deze mogelijkheid om de vzw te steunen staat
vermeld in de digitale handtekening en op alle pagina's van de
website, ook op de blogs en op Facebook werd deze vorm van

fondsenwerving vermeld. De resultaten blijven echter beperkt (7 giften).

3.1.2. Lezingen & workshops
24/05/2012: Turnhout, Alegria, lezing voor lotgenoten
09/10/2012: Heeze (Nederland), In de wolken, namiddagsymposium onder de titel "Grote
Boom is ziek"
17/10/2012: Hasselt, Joetz, lezing bij voorstelling Grote Boom-pakketten (scholenkoffer)

3.1.3. Snuiters speeltas
Snuiters speeltas werd in 2012 verkocht aan:
- Sint-Dimpna ziekenhuis in Geel
- Sint-Lucas ziekenhuis in Brugge
- Alegria vzw (open huis voor mensen met kanker
en hun omgeving) in Turnhout,
- Heilig Hart ziekenhuis in Roeselare (3x)
- Universitair Ziekenhuis in Gent (2x)
- Oudervereniging voor Moraal in Oostende
- Kei-Jij (kinder- en jeugdtherapie) in Arnhem
(Nederland)
- Sint-Catharina ziekenhuis in Eindhoven
- Stichting Mimi in Ukkel

Snuiters speeltas werd in 2012 geëvalueerd via een telefonisch contact met de ziekenhuizen
waar men de tas in 2011 had aangeschaft. Slechts op 1 plaats werd echt met uitleningen
gewerkt, de andere tonen het materiaal om patiënten te informeren.
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Stichting Mimi ontving eind 2012 een subsidie om educatieve pakketten aan te kopen, ze
willen hiervoor werken met het materiaal van Snuiters speeltas. Deze samenwerking is een
extra stimulans om in 2013 een Franstalige versie van de speeltas uit te werken.
De vzw dankt Christiane Truwant voor de talrijke Snuiter-truitjes die ze maakte.

3.2. Toverdruppels
3.2.0. Achtergrond
Het verhaal “Toverdruppels” werd door Nathalie Slosse
geschreven, illustraties zijn van Rocío Del Moral. 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. Boek
"Toverdruppels" werd uitgegeven door Abimo en verscheen in
augustus 2012, tegelijk als prentenboek en als kamishibai - vertelplaten.
Een eerste vertaling in het Frans werd gemaakt met hulp van Geneviève Bernard, maar
aangezien er geen verzekerde afname is voor een Franse versie is er voorlopig nog geen
sprake van een uitgave.

3.2.2. PR
- Talismanneke liet 2 soorten postkaartjes maken met illustraties uit het boek (gedrukt op
FSC-papier). Beide Snuiterboeken staan op deze kaartjes vermeld. De kaartjes worden gratis
verdeeld aan potentieel geïnteresseerden.
- De kerstkaarten van het OCMW van Roeselare werden voorzien van een illustratie uit
"Toverdruppels".
- Persartikels verschenen in: Dag Allemaal, Goed Gevoel, Klasse, Educare
- De facebook pagina van "Grote Boom is ziek" werd omgevormd tot de "Snuiter" pagina
zodat nieuws over beide boeken hier op zijn plaats is.

3.3. De visjes van Océane
- Omwille van de ontstaansgeschiedenis van "De visjes van Océane"1 staat een Franstalige
uitgave van dit prentenboek om zelfdoding bespreekbaar te maken met jonge kinderen hoog
op het verlanglijstje van vzw Talismanneke. Zodra hiervoor een sponsor gevonden wordt, kan
er volgens de uitgeverij Averbode worden gedrukt.
Er zijn contacten met Prévention Suicide en de administratie van de provincie Luik. Er werd
samen met de provincie Luik een dossier ingediend bij het Dela-fonds om een colloquium en
een franstalige publicatie te realiseren. Jammer genoeg werd dit projectvoorstel niet
geselecteerd, zodat bij gebrek aan financiële middelen dit project voorlopig opgeborgen werd.
- Het boek is nu iets meer dan een jaar op de markt en we hebben dus ook al een kleine
analyse gehouden van hoe het boek onthaald is. Het boek spreekt een zeer beperkte niche aan
Het feit dat er geen inkijkmogelijkheid was in de boekhandel omdat er een plastic folie rond
het boek zat, is bijzonder jammer. Ook de leeftijdsaanduiding op het boek "Voor kinderen van
3 tot 6 jaar" maakt de niche nog kleiner dan nodig. Toch hebben een aantal belangrijke
referentiepersonen laten weten dat het boek zeer waardevol is en een noodzakelijke
aanvulling was in het boekenaanbod voor kinderen. Zo is er o.m. de commentaar van Bart
Demyttenaere, auteur van "De last van het leven" met daarin een overzicht van alle kinder- en
                                                          
1 Het verhaal werd geschreven door Nathalie Slosse na de ontmoeting met een Franstalig meisje in Redu.
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jeugdboeken die over dit onderwerp verschenen zijn: "De visjes van Océane is een invoelend
en waardevol boek om het verlies na zelfdoding voor jonge kinderen bespreekbaar te maken.
Dergelijke initiatieven zijn levensnoodzakelijk."
- Eind 2012 organiseerde de Werkgroep Verder een evaluatie over het prentenboek2. Het
besluit van deze evaluatie luidt:
" De Visjes van Océane is duidelijk een boek dat zeer bewust aangekocht wordt met het doel
het te lezen en te gebruiken. Alle respondenten hebben het gelezen en zelfs de mensen die het
nog niet gebruikt hebben, geven aan dat ze dat zeker zullen doen zodra de situatie daar
geschikt voor is.
Over het algemeen wordt het boek zeer goed onthaald: het maakt een gesprek met jonge
kinderen gemakkelijker en ook de praktische activiteiten op het einde van het boekje helpen
om aan de slag te gaan met kinderen.
Mensen kiezen ook zeer bewust het moment waarop ze met het boekje aan de slag gaan: als
ze het zelf aankunnen om het gesprek aan te gaan en als ze merken dat het kind zelf met
vragen zit.
De leeftijdsgroep van de kinderen wordt wel breder genomen dan wij zelf gezien hadden:
waar wij vooropstellen dat het boek geschikt is voor kinderen van 4 tot 7 jaar, blijkt het
gebruikt te worden tussen 5 en 12 jaar."
- In twee hogescholen werken studenten uit de lerarenopleiding aan een eindwerk over "De
visjes van Océane", enerzijds om het boek toegankelijker te maken voor andere culturen en
anderzijds om gebruik in de klas te faciliteren.

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.
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.
Het verhaal “Hannibal, de boekenworm” werd geschreven door Nathalie Slosse en
geïllustreerd door Rosalie Van Waeyenberge.

3.4.1. Stand van zaken
Hannibal en Nestor kregen in 2012 hun definitieve vorm, dankzij de tekeningen van Rosalie
Van Waeyenberge, de vzw dankt haar voor haar vrijwillige inzet bij het realiseren van de
illustraties.
                                                          
2 Het volledige verslag en de methode van de evaluatie zijn te lezen op  de website van Werkgroep Verder.
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Het museum voor natuurwetenschappen in Brussel toonde zich reeds bereid om mee te
werken aan het project, bijvoorbeeld door de verdeling van de boekjes bij de klasgroepen die
het museum bezoeken.
Een subsidiedossier bij het Triodosfonds werd niet geselecteerd voor financiering. Er dient
dus verder gezocht te worden naar financiële steun.

3.5. Nachtwensjesautomaat
(in ontwikkeling)
3.5.0. 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
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. Ook in moeilijke
omstandigheden, bijvoorbeeld bij een hospitalisatie van een
kind. Daarom wil Talismanneke via sponsoring dit boekje
gratis kunnen schenken aan langdurig zieke kinderen.

3.5.1. Stand van zaken
- dummie werd uitgewerkt met Elke Broothaers (in overleg
met Lucy Elliott, illustratrice van het project "Simon & Odil")
- dossier voor de opening van een projectrekening werd ingediend bij de Koning
Boudewijnstichting, maar aangezien publicaties niet in aanmerking komen voor een
projectdossier werd het afgekeurd.
- het project werd in november 2012 besproken met Abimo en zal door hen uitgegeven
worden in 2013 (andermaal lijkt een Franstalige publicatie alleen haalbaar met een sponsor)
- sponsoring voor dit project vanwege farmaceutisch bedrijf Pfizer werd reeds gestort. De vzw
Talismanneke dankt Ann Truwant voor haar bemiddeling.
- voor de gerichte verdeling naar langdurig zieke kinderen werden contacten gelegd met
Poekie, een organisatie die handgemaakte knuffels schenkt aan jonge kankerpatiëntjes van 3
universitaire ziekenhuizen, en met Villa Rozenrood (een initiatief dat bij de Vrouw met een
missie-reeks eveneens genomineerd werd).

3.6. Milieubewust gedrag bij kinderen
(in ontwikkeling)
Abimo heeft gevraagd om een boekje uit te werken in hun reeks "lach en leer" rond
milieubewust gedrag (doelgroep: kinderen tussen 8 en 12 jaar). Een eerste deel van het
manuscript "De club van de aardigerds" werd bezorgd aan Abimo in november 2012.
Voor jongere kinderen wordt er gewerkt aan een prentenboek (voorlopige werktitel "De
milieuparel").

4. Projectoverschrijdende activiteiten

4.1. Vorming medewerker
- Een cursus over het gebruik van sociale media voor maatschappelijke doelen werd
bijgewoond door Nathalie Slosse.
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- De auteursvereniging Scam heeft een beurs toegekend zodat Nathalie Slosse kan deelnemen
aan de Kinderboekenbeurs van Bologna in maart 2013.

4.2. Fondsenwerving
Onverwacht werd Talismanneke gecontacteerd door het OCMW van Roeselare om
gezamenlijk een kerstkaartenactie op te zetten, waarbij de winst ten voordele van
Talismanneke was. Talismanneke ging graag in op dit voorstel, hoewel het veel extra werk
met zich mee bracht, maar naast de financiële opbrengst was de extra publiciteit die deze actie
met zich mee bracht mooi meegenomen. De kaarten werden gedrukt op FSC-papier. De vzw
dankt het OCMW van Roeselare van harte voor deze financiële steun, die zal aangewend
worden om de website te vernieuwen.

Dankzij opname van Nathalie Slosse in de auteurslijst van het Vlaams Fonds voor Letteren
kan voortaan een subsidie bekomen worden voor auteurslezingen. Dit kan in de toekomst
extra inkomsten voor de vzw betekenen.

4.3. Externe communicatie
Belangrijkste eigen communicatiekanaal is de website www.talismanneke.be. Deze zal in
2013 vernieuwd worden om te komen tot grotere gebruiksvriendelijkheid, vlotte
omschakeling tussen Nederlands en Frans en mooiere layout.
Dankzij regelmatige berichten op de Snuiter-Frimousse pagina op Facebook groeide het
aantal volgers tot 144. De pagina's van Talismanneke zelf en De visjes van Océane op
Facebook hebben een kleiner aantal volgers.

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


