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Jaarverslag 2019
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. De vzw Talismanneke heeft een unieke aanpak waarbij projecten worden opgebouwd
rond speciaal voor dit doel geschreven prentenboeken voor kinderen.
De hoofdactiviteit van Talismanneke situeert zich op het vlak van de geestelijke gezondheidszorg (NACEcode 86904).
Als instelling die behoeftigen bijstaat is Talismanneke erkend om fiscale attesten uit te reiken die recht geven
op belastingvermindering voor giften vanaf 40 euro per jaar.

2. Algemene Werking
Talismanneke heeft geen personeel in dienst. De werking steunt op vrijwillig engagement.
De Algemene Vergadering vond plaats op 30 april 2019 in Brussel. De Algemene Vergadering besliste om
de werking van de vzw verder te zetten en het werk van Nathalie Slosse toegankelijk te houden. Agnes
Loonis, Katrien De Decker, Gudrun Iserentant, Piet Slosse, Leen Van De Velde, Christiane Truwant, Sara
Madder, Jorane Janssens, Filip Le Roy en Ingrid Adams werden aanvaard als effectief lid. Er werd een
nieuw bestuur verkozen: Agnes Loonis voorzitter, Katrien De Decker ondervoorzitter, Gudrun Iserentant
secretaris, Piet Slosse penningmeester en Leen Van De Velde medebestuurder. De maatschappelijke zetel
werd verplaatst naar de Blijdschapsstraat 107, 1070 Anderlecht. De statutaire wijzigingen zijn gepubliceerd
in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad, zie Statuten 2019.
Het jaarverslag en de jaarrekeningen 2018 werden gepubliceerd op de website van de vzw
(http://talismanneke.be/over-ons/).

3. Enkele blikvangers van onze werking
Op initiatief van de Werkgroep Verder na Zelfdoding verscheen in oktober 2019 bij Van Halewyck een
herwerkte uitgave van De visjes van Océane op basis van de tekst van Nathalie Slosse, met illustraties van
Naomi Christiaens en voorleessuggesties van Lore Vonck en Daisy Buttiens.
Naast de prentenboeken van Nathalie Slosse die werden verdeeld door Pelckmans Uitgevers en Image
publique Éditions, bleef Talismanneke zorgen voor de verdeling van de zigzagboekjes uitgegeven in eigen
beheer: Afscheid van Grote Boom, Adieu Grand Arbre, Océane en haar visjes en Les poissons d’Océane. Het
Snuiter-popje werd verdeeld zowel door Talismanneke als door Pelckmans Uitgevers.
We bleven actief op onze sites www.talismanneke.be en www.archibal.org, op onze facebook-pagina’s
www.facebook.com/Talismanneke , www.facebook.com/GroteBoomisziek.GrandArbreestmalade en
www.facebook.com/Archibal4kids, op ons digitaal prikbord www.pinterest.com/talismanneke, en op
www.instagram.com/talismanneke_vzw
Er werden drie digitale Nieuwsbrieven verzonden naar de abonnees.
Op 6 april namen we in Brussel deel aan de ontmoetingsdag ‘Angst en kanker’ georganiseerd door BOfort.
We hielden er een lezing over ‘Hoe met kinderen praten over kanker?’ en tevens een Talismanneke-stand.
De Troostpost-werking is verdergezet. De kinderen met verdriet die een briefje stuurden naar de Tranenfee
kregen per kerende post gratis een pakje van haar met een uniek handgemaakt Tranenfeetje.

Achthonderd Snuiter-popjes zijn door Talismanneke gratis geschonken aan de Stichting tegen Kanker /
Fondation contre le Cancer. Ook aan andere non-profit organisaties die onze doelstellingen hebben helpen
realiseren heeft Talismanneke materiaal en publicaties geschonken of zijn er kortingen daarop toegekend.
Over het hele jaar kwam dit overeen met 16.268,91 euro aan winkelwaarde.
Nagenoeg de helft van alle jaarinkomsten van Talismanneke waren afkomstig van uitzonderlijke
gelegenheden: een in memoriam, een geboorte en een jubileum.
Benefietinkomsten voor het volgende jaar (2020) waren te danken aan De Warmste Week. Er waren toen
zeven initiatieven ten voordele van Talismanneke:
- De Vrije Basisschool van het Sint-Lievensinstituut te Sint-Lievens-Houtem verkochten een
hartverwarmend pakje met zelfgemaakt lekkers en giften van handelaars uit de streek.
- Een vriendinnengroep van Londerzeel hield een warmste closet sale met verkoop van
tweedehandskledij, boeken, dvd’s en juwelen.
- De beroepsvereniging Assuralia te Brussel verzorgde een soepbuffet en deed ook mee aan de
Warmathon.
- Iris uit Brussel verkocht home made koekjes en armbandjes.
- De praline-zaak C-delight te Sint-Denijs-Westrem verkocht het Snuiter-popje met een zakje pralines
en plaatste in de winkel een spaarpot voor rosse muntjes
- De Bakero Friends uit Zottegem organiseerden een swingende avond met hapjes en drankjes.
- Organize for children verkocht kleurboekjes.
Talismanneke nam ook deel aan een wedstrijd voor goede doelen van het Torfsfonds. We raakten door de
voorselectie en, dank zij 445 stemmen, ook door de internetstemronde waardoor we uiteindelijk als 42ste bij
de honderd organisaties terechtkwamen die van het Torfsfonds 1.000 euro steun zullen krijgen in 2020.

