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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 27 maart 2018 in Brussel. Het jaarverslag 2017 en
de jaarrekening 2017 werden goedgekeurd en zijn te vinden op de website van de vzw
(http://talismanneke.be/over-ons/).
Katrien De Decker en Sara Madder werden daar aanvaard als effectief lid en vormden samen
met Nathalie Slosse, Christiane Truwant, Agnes Loonis, Thomas Opsomer en Gudrun
Iserentant de Algemene Vergadering. De Raad van Bestuur bleven bestaan uit Nathalie
Slosse, voorzitter, Christiane Truant, secretaris, en Agnes Loonis, penningmeester.
Op 10 november 2018 is Nathalie Slosse overleden ten gevolge van een uiterst snel
uitgezaaide pancreaskanker. Vanaf begin oktober hebben Thomas Opsomer en Suzanne
Opsomer het mogelijk gemaakt om de dagelijkse werking van de vzw te handhaven. Vanaf 10
november 2018 en in afwachting van de eerst volgende Algemene Vergadering zijn alle
bevoegdheden van de Raad van Bestuur uitgeoefend door Christiane Truwant en Agnes
Loonis.
3. Enkele blikvangers van onze werking in 2018
In september 2018 verscheen bij Van Halewyck een nieuwe publicatie:
Een warm dekentje. Dit prentenboek vertelt in kindertaal over euthanasie.
Schrijfster Nathalie Slosse deed voor de illustraties een beroep op Marlies
Van Dijck. Dit boek is tevens de realisatie van een wens van de
twintigjarige Noémie die in 2016 koos voor euthanasie omdat ze te veel
pijn had door haar reuma. Van de recensie-site Pluizer krijgt dit boek vier
sterren, waarmee het wordt beoordeeld als een aanrader die men moet
gelezen hebben.
In juni 2018 besloot de Stichting tegen Kanker/Fondation contre le
Cancer 3000 boeken Grote Boom is ziek en 2000 Grand Arbre est
malade gratis ter beschikking te stellen van alle Belgische ziekenhuizen
met een oncologische afdeling. Dit is mogelijk gemaakt door de
financiële steun van de Nationale Bank. Van Halewyck verzorgde
hiervoor een speciale achtste editie in het Nederlands en Image publique
Editions een vijfde editie in het Frans. De meeste ziekenhuizen kiezen
ervoor het boek uit te lenen om zo een betere opvolging mogelijk te
maken. Bij de ziekenhuisverdeling worden ook posters geleverd.

Naast de prentenboeken van Nathalie Slosse die door de commerciële uitgevers verder zijn
verdeeld, heeft ook de vzw Talismanneke zonder onderbreking de verdeling verzorgd van
haar vouwboekjes in eigen beheer: Afscheid van Grote Boom, Adieu Grand Arbre, Océane en
haar visjes en Les poissons d’Océane.
Met de medewerking van Jorane Janssens is gestart met het mailen van een Nieuwsbrief naar
al wie dit via de website van Talismanneke aanvraagt. In april kregen de abonnees een eerste
Nieuwsbrief over schaamte, schuld en herstel bij kinderen. In juli volgde een tweede over
kinderverdriet en troost.
Anne Remijn, vanuit haar praktijk voor rouw- en verliesbegeleiding Eb en
Vloed, schreef in februari Drie Kleine Bomen als hoopgevend vervolg op
Afscheid van Grote Boom voor kinderen die bang zijn dezelfde ziekte te
zullen krijgen als één van hun ouders. In december schreef ze De Kern van
Grote Boom ter nagedachtenis van Nathalie Slosse.
Toekan uit Ronse bracht in oktober, dank zij Kom op tegen Kanker, een
theaterbewerking van Grote Boom is ziek, uitgevoerd door kinderen die
familie zijn van een kankerpatiënt.
Nathalie Slosse gaf twee auteurslezingen:
- in januari voor studenten van het derde jaar Bachelor Lager Onderwijs van de Odisee
hogeschool, Campus Dirk Martens in Aalst over hoe prentenboeken kunnen helpen om
moeilijke onderwerpen bespreekbaar te maken.
- in maart voor kleuters en kinderen van het eerste en tweede leerjaar van de Vrije
Basisschool Libos in Lippelo.
De Troostpost van de Tranenfee werd dank zij Sara Madder uitgebreid met een postadres in
Nederland: Westerweg 266, 1815 JK Alkmaar. Alle kinderen die over hun verdriet een
briefje, tekening of knutselwerkje naar Talismanneke hebben gestuurd, kregen per kerende
post gratis een vilten Tranenfeetje met een persoonlijke boodschap.
Diverse prentenboeken en vouwboekjes konden door de vzw Talismanneke worden
geschonken aan:
- Berrefonds
- Missing you
- Palliatieve Hulpverlening Antwerpen
- Werkgroep Verder
Er verschenen interviews met Nathalie Slosse in het aprilnummer Leven van Kom op tegen
Kanker, de krant Het Nieuwsblad van 22 september en het oktobernummer van ’t Vergeet-menietje van Ouders Van een Overleden Kind.
Het overlijden van Nathalie Slosse werd in de media ruim gemeld en gedeeld. Door Bruzz
werd ze bijgezet in de galerij van de 19 bekendste Brusselse overledenen van 2018. De
afscheidsviering op 22 december werd bijgewoond door bijna 250 personen.
De vzw Talismanneke dankt haar inkomsten van 2018 grotendeels aan de uitzonderlijke
giften naar aanleiding van het overlijden van Nathalie Slosse.
Ook Music for Life tijdens de Warmste Week heeft de vzw Talismanneke financieel kunnen
steunen. Prachtige initiatieven kwamen van:
- De Boomhut, Alsemberg
- Regenboog armbandjes, Erpe-Mere
- Yoga Balance, Sint-Katelijne-Waver

4. Financieel verslag 2018
Zie de jaarrekening 2018 van de vzw Talismanneke in bijlage.

