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Jaarverslag 2020
1. Doelstelling
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 bibliotheek die Talismanneke heeft geërfd van Nathalie Slosse werd volledig gerepertorieerd en
ondergebracht op het adres van onze maatschappelijke zetel. Het bestaat al uit meer dan 180 publicaties die
steeds verder worden aangevuld.
De erkenning van vzw Talismanneke als een instelling die aan donateurs fiscale attesten kan uitreiken voor
belastingvermindering werd in juni officieel verlengd tot 31 december 2025.
Wegens Corona-restricties verliep de Algemene Vergadering schriftelijk. Op zaterdag 27 juni was er van
9:00 tot 17:00 uur gelegenheid om te stemmen per mail. Jaarrekening 2019 en Begroting 2020 werden
goedgekeurd. Het Jaarverslag 2019 evenals de goedgekeurde Jaarrekening 2019 zijn te vinden op
http://talismanneke.be/over-ons/

3. Blikvangers
In januari verscheen een tiende druk van Grote Boom is ziek en in juli een derde druk van Vaarwel
boekje vol herinneringen.

Mijn

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 (tweede druk in februari), Adieu Grand Arbre, Océane en haar visjes en
Les poissons d’Océane. Het Snuiter-popje werd verdeeld zowel door Talismanneke als door Pelckmans
Uitgevers.
In oktober heeft Cartamundi een digitaal geanimeerde versie uitgebracht van De wensbloem als Fundel die
nu net als Grote Boom is ziek besteld kan worden op www.fundels.com
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 bovendien twee digitale Nieuwsbrieven verzonden naar
de abonnees.
De Troostpost-werking is verdergezet. Kinderen met verdriet die een briefje stuurden naar de Tranenfee,
kregen per kerende post en volledig gratis een pakje van haar met een uniek handgemaakt Tranenfeetje.

Er zijn ook gratis toeleveringen gedaan en kortingen toegekend aan non-profit organisaties die onze
doelstellingen helpen realiseren. Over het hele jaar kwam dit alles samen overeen met een winkelwaarde van
4.126,10 euro.
De benefietinkomsten van 2020 waren voor 80% te danken aan de Warmste Week van het jaar voordien. De
opbrengst uit verkoop is met 42% gestegen in vergelijking met 2019.
Met ‘Snuiters Schatkist’ als ‘Sterker op school’-project raakten we door de selectie van de Rode Neuzen Dag
voor het schooljaar 2020-21. Door de Corona-restricties werden uiteindelijk alle projecten uitgesteld tot
schooljaar 2021-22.
Onderhandelingen werden opgestart met Stichting tegen Kanker/Fondation contre le Cancer voor een ruime
gratis verdeling van Grote Boom is Ziek, Grand Arbre est malade, Afscheid van Grote Boom, Adieu Grand
Arbre en Snuiterpopjes in medische en zorgsectoren.

4. Verruiming
Studenten van Odisee de co-hogeschool campus Aalst hebben voor hun bachelorproef diverse
toepassingen ontwikkeld voor het basisonderwijs uitgaande van Grote Boom is ziek, De wensbloem,
Per ongeluk en De visjes van Océane.
Op Youtube zijn filmpjes gepost waarin Archibal de boekenworm, Toverdruppels, De wensbloem,
Meneer Poot zoekt werk en Grote Boom is ziek integraal worden voorgelezen ofwel uit het boek
ofwel met een Kamishibai-verteltheater en een enkele keer ook met kinderyoga. En de Tranenfee
uit Toverdruppels kon beginnen zingen dank zij tekst en muziek van Nina Van Herwegen.
De vzw TolBo, die zich inzet voor personen met functiebeperkingen, heeft het novembernummer
van haar Nieuwsbrief gewijd aan Talismanneke.
In basisschool IMI te Roosdaal werd een lindeboom een Snuiterboom voor Wats, een jongen uit de
vijfde klas die in juli is overleden.
In oktober lanceerde Netwerk Palliatieve Zorg De Mantel te Roeselare de Snuiterkoffer die kinderen en

jongeren moet helpen omgaan met thema’s als ziekte, verdriet, afscheid en dood.

