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1. Doelstelling en aanpak
De doelstelling van de vereniging blijft sinds de oprichting onveranderd, namelijk 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 worden opgebouwd rond
speciaal voor dit doel geschreven prentenboeken.

2. Algemene Werking
De vzw heeft geen personeel in dienst. De werking steunt op vrijwillig engagement.
De Algemene Vergadering vond plaats op 21 april 2017 in Brussel. Op deze vergadering werd Gudrun
Iserentant aanvaard als effectief lid van de vereniging en daardoor toegelaten tot de Algemene
Vergadering.
Het jaarverslag en de jaarrekeningen 2016 werden gepubliceerd op de website van de vzw
(http://talismanneke.be/over-ons/).

3. Enkele blikvangers van onze werking in 2017
Er verschenen twee nieuwe publicaties bij Van Halewyck:
- Per ongeluk (maart 2017);
- Vaarwel. Mijn boekje vol herinneringen (november 2017).
Voor het prentenboek Per ongeluk werkten we samen met
ervaringsdeskundige Mary Mijnlieff bij het ontwikkelen van het
verhaal en met vzw Moderator (bemiddeling tussen daders en
slachtoffers) bij het ontwikkelen van aangepaste activiteiten rond het
thema schuld. Door Sara Madder werd een pakket uitgewerkt voor
gebruik in de klas om conflicten bespreekbaar te maken
('brokkenkaarten', te downloaden op de website van Talismanneke:
http://talismanneke.be/2017/09/brokkenkaarten-hulp-bij-conflicten-inde-klas/).
De lancering van het boek werd zowel door Mary Mijnlieff als door
vzw Moderator ondersteund. Naar aanleiding van het verschijnen van
Per ongeluk vertelde Mary Mijnlieff in de studio van Omroep Max op
de Nederlandse televisie haar persoonlijk verhaal.
De prentenboeken van vzw Talismanneke worden verdeeld via
commerciële uitgevers. Daarnaast worden boekjes in klein formaat (de
zogenaamde vouw- en rouwboekjes) in eigen beheer uitgegeven. Van
deze boekjes werden in 2017 de volgende aantallen verdeeld:
Afscheid van Grote Boom
648
Océane en haar visjes
171

Adieu Grand Arbre
35
Les poissons d’Océane
24

TOTAAL
683
195
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Het vouwboekje Afscheid van Grote Boom werd herdrukt in 2017 (opnieuw in eigen beheer).
Rond de bestaande prentenboeken werden door Nathalie Slosse verschillende auteurslezingen gegeven
voor kleuters en schoolkinderen, met name in Don Bosco Halle, bibliotheek Harelbeke, bibliotheek
Eeklo en Heilig Hart van Maria Berlaar. Nathalie verzorgde eveneens lezingen voor volwassenen bij
Palliatieve Zorg Diksmuide, Odisee hogeschool Aalst, Erasmushogeschool Brussel en AZ Alma in
Eeklo.
Talismanneke stelt een aantal hulpmiddelen om
verdriet te verwerken gratis ter beschikking van haar
doelgroep. Daartoe behoort ‘Troostpost van de
Tranenfee’: een kleine attentie (zoals een vilten
popje) vergezeld van een persoonlijke boodschap,
dat wordt opgestuurd naar kinderen die een brief,
tekening of knutselwerkje over hun verdriet stuurden
naar Talismanneke. Er werden in 2017 elf dergelijke
troostpost-pakketjes verstuurd, waarvan vier naar
schoolklassen.
Tevens werd in 2017 een schenkingsprogramma
opgezet waarmee Talismanneke organisaties
ondersteunt die haar doelstellingen in de praktijk
brengen. Via het schenkingsprogramma worden de
hulpmiddelen die Talismanneke ontwikkelt,
kosteloos aangeboden aan organisaties die gezinnen en jonge kinderen ondersteunen wanneer deze
organisaties zelf niet over voldoende financiële middelen beschikken om de materialen (in voldoende
hoeveelheid) te kunnen aankopen. Meer informatie over het schenkingsprogramma is te vinden op de
website van Talismanneke (http://talismanneke.be/2017/05/schenkingsprogramma/).
In het kader van het schenkingsprogramma ontvingen de volgende organisaties in totaal 362 boeken
(diverse titels):
- Palliatieve Hulpverlening Antwerpen;
- Ispahan;
- Pallion;
- Missing You;
- OVOK (Ouders van Overleden kinderen);
- Werkgroep Verder;
- Ankerpunt voor jonge weduwen en minderjarige kinderen;
- Zonnedekens;
- UZ Leuven kinderziekenhuis.
Op het vlak van fondsenwerving werd een mailing uitgestuurd naar
sympathisanten en vroegere donateurs. Daarnaast waren er
verschillende fondsenwervingsacties door derden ten voordele van
Talismanneke. Basisschool Ter Berken in Hofstade organiseerde een
liefdesmarkt met zelf gemaakte creaties, de kindergemeenteraad van
Merchtem deed een gesponsorde natuurwandeling, de European
Commission Cancer Support Group hield een taartenverkoop en in
het kader van Music for Life hadden de Bakero vrienden een kraampje
op de kerstmarkt van Zottegem en verkochten ze snoep tijdens de
Warmste week.
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Op verschillende manieren werd Talismanneke zichtbaar voor een breder
publiek:
- In het ziekenhuis Maria Middelares in Gent hangt voortaan een grote
wanddecoratie van de cover van Grote Boom is ziek;
- Het filmpje dat Laura De Baudringhien in 2016 maakte over Grote
Boom is ziek werd uitgezonden in tv-programma Iedereen Beroemd (2
mei);
- Agnes Loonis deed mee aan de tentoonstelling Cartes de visites met de
illustraties voor het vouwboekje Océane en haar visjes;
- Er verschenen interviews met Nathalie Slosse in de krant Het Laatste
Nieuws op 9 september en in Het Nieuwsblad op 23 december.

Financieel jaarverslag 2017
De jaarrekeningen van de vzw in bijlage.
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