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V o o r w o o r d

Voor ‘Moeder van 12.000 kinderen’ heb ik diep in mijn verleden gegraven. Een heftige periode; niet alleen 
om het boek op tijd af te krijgen, ook om terug te blikken op mijn leven. Maar ik kijk met vreugde terug 
op het pad dat ik inmiddels heb afgelegd. Als mijn boek een beetje inspiratie kan brengen voor anderen, 
is mijn doel geslaagd. 

In januari trokken Kathleen en ik naar Haïti. Onze 3 partnerscholen zijn er nog steeds in volle opbouw. Elk 
jaar bouwen we per school 2 nieuwe klaslokalen. Anno 2014 zijn er 6 klaslokalen per school gebouwd. We 
evalueerden er ook de werking en stuurden bij waar nodig. Cuninacoördinator Tashi uit Nepal reisde met 
ons mee. Op die manier willen we aan kennisuitwisseling doen tussen onze partnerlanden. 

Een maand later trok ik met onze ambassadrice Nathalie Meskens en een cameraploeg van VTM naar de 
Filipijnen om er de nasleep van de tyfoon Haiyan te bekijken. Nathalie ontmoette er ook voor het eerst 
haar petekind Dionalyn. Voor beide dames werd het een emotionele ontmoeting. Dat was ook te zien 
in de reportage van Telefacts die meer dan 500 nieuwe peterschappen opleverde. Een groot succes! De 
Filipijnen kregen in maart opnieuw bezoek van Cunina. Toen trok peterschapsverantwoordelijke Kathleen 
er naartoe met een groep peetouders op inleefreis. 

In augustus ging ik met projectmedewerker Inge op werkbezoek in Zuid Afrika waar we met vreugde onze 
projectwerking in volle glorie konden aanschouwen. Zowel het naaiatelier als het houtbewerkingsatelier 
in Muntuyedwa School in Eshowe doen het goed! Ook de leerlingen van de computerklas in Reichenau 
Missie (Underberg) lieten zich van hun beste kant zien. Cunina maakt echt een verschil in de kansarme 
regio van Kwazulu-Natal. 

Na een succesvol pilootproject verwelkomen we Oeganda als nieuw partnerland en zijn we er gestart met 
peterschappen. Oeganda is ook het land waar Elke Vandamme naartoe verhuisde. Elke werkte 8 jaar bij 
Cunina, maar door onze werking in Oeganda blijven we met elkaar verbonden.  

In het teken van maatschappelijk verantwoord ondernemen bezocht ik in november Nepal met 
verschillende bedrijfsleiders. We huldigden de nieuwe kleuterschool van de Cunina Boarding School in 
en mochten de diploma’s uitreiken aan de eerste afgestudeerde assistent-verpleegkundigen. Daarnaast 
had ik het genoegen om een erkenningscertificaat te mogen ontvangen van de Nepalese eerste minister, 
Sushil Koirala. In het Chiwong klooster kreeg ik een beeld van de boeddhistische godin Tara uit handen 
van Holiness Sang Sang Rinpoche. Allebei zijn het waardevolle erkenningen die ik me mijn leven lang zal 
meedragen. 

In 2015 zullen we het volgende strategisch kader voor de komende 3 jaar toepassen. Ook daar hebben 
we in 2014 hard aan gewerkt. Maar laten we eerst nog terugblikken op een fantastisch 2014 met veel 
verwezenlijkingen in een sfeer van liefde en vriendschap en met veel aandacht voor de balans tussen zorg 
en wijsheid.

Sophie Vangheel
stichter-voorzitter Cunina 
algemeen directeur
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Mededogen en ‘Moeder van 12.000 kinderen’ hadden in 2014 
de overhand bij Cunina. Mededogen is de diepste wens dat 
alle levende wezens vrij zouden zijn van problemen. Het is 
een balans tussen zorg en wijsheid. Die wijsheid geeft ons het 
vermogen om helder te denken hoe we het beste hulp kunnen 
bieden. Dat doen we met Cunina elke dag opnieuw. 



  

Over Cunina

W i e  w e  z i j n 
Cunina is de bezieling en het geesteskind van Sophie Vangheel, een vrouw met een 
missie om zoveel mogelijk kansarme kinderen in de wereld een betere toekomst te geven. 

Toen Sophie in 1989 voor het eerst naar Haïti reisde werd ze enorm aangegrepen door de extreme armoede in het land. Toen ze 
terugkeerde naar België besloot ze dat ze meer kon én wilde doen voor kansarme kinderen. Cunina ontleent haar naam aan de 
Latijnse mythologie en betekent letterlijk “Godin van de wieg”. 

Cunina groeide van een vrijwilligersorganisatie tot een erkende ngo met 6 vaste werknemers in dienst en een gestructureerde 
organisatie in de 6 Cuninapartnerlanden. Cunina kiest er bewust voor om geen overheidssubsidies te ontvangen en € 0 te besteden 
aan betalende reclame. Zo kunnen we onze volledige onafhankelijkheid bewaren en snel en pragmatisch te werk gaan. Bovendien 
heeft Cunina een werkingskost van amper 9,58 %.

W a t  w e  d o e n
Miljoenen kinderen in de wereld gaan niet naar school, waardoor ze hun capaciteiten niet ten volle kunnen benutten. Armoede 
is vaak één van de belangrijkste redenen. Niet alleen het schoolgeld vormt een obstakel, maar ook het geld voor het uniform, de 
boeken en het transport.

Met haar  persoonlijke peterschappen wil Cunina de vicieuze cirkel van armoede doorbreken en de schoolcarrière van kinderen 
ondersteunen. Cunina heeft in de afgelopen 24 jaar zo al meer dan 12.000 kinderen op de schoolbanken gezet in Brazilië, de 
Filippijnen, Haïti, Oeganda, Nepal en Zuid-Afrika. Veel van die kinderen zijn vandaag leerkracht, verpleegster of boekhouder 
anderen hebben een beroep geleerd in een van onze vakklassen. Ondertussen hebben ze niet alleen voor zichzelf een verschil 
gemaakt, maar voor de hele gemeenschap.

Toegang creëren tot onderwijs volstaat niet en moet hand in hand gaan met een betere kwaliteit van dat onderwijs. Daarom 
realiseert Cunina in haar partnerscholen ook onderwijsprojecten zoals de infrastructuur van een school verbeteren, leerkrachten 
opleiden of degelijk schoolmateriaal voorzien. Cunina realiseerde al meer dan 90 onderwijsprojecten.

C u n i n a  i s  g e e n  d r u p p e l  o p  e e n  h e t e  p l a a t
Ontwikkelingssamenwerking krijgt gemakkelijk het etiket een druppel op een hete plaat te zijn. Het gaat dan om  hulp ‘die snel 
verdampt’: beperke hulp, die zo irrelevant of on duurzaam is dat ze niet helpt. Cunina kiest er bewust voor om haar werking 
kleinschalig te houden. Van  daaruit realiseren we grootse onderwijsprojecten met een minimum aan werkingskosten.
 
Cunina geeft mensen geen vis, maar leert ze vissen en brengt ze een diepe motivatie bij om te vissen. Door kinderen naar school 
te sturen, krijgen ze de instrumenten aangereikt om hun toekomst in eigen handen te nemen. De vele succesverhalen bewijzen 
dat onze aanpak werkt en dat de hulp zich niet beperkt tot dat ene petekind dat dankzij de steun van zijn peetouder naar school 
kan gaan. 

De reikwijdte van het Cuninapeterschap is veel breder. Er zijn petekinderen die na schooltijd andere kinderen leren 
lezen en schrijven, ouders van petekinderen die zelf een alfabetiseringscursus volgen, ex-petekinderen die voor de 
klas staan of de handen uit de mouwen steken na een natuurramp, petekinderen die een voortrekkersrol vervullen 
in hun gemeenschap of vandaag zelf voor een ontwikkelingsorganisatie werken en petekinderen die dankzij hun  
diploma een goede job hebben en voor hun familie een betere toekomst kunnen uitbouwen. 

Ook met onze onderwijsprojecten maken we een wezenlijk verschil omdat ze concreet zijn en direct ten goede  
komen aan kinderen die het het meeste nodig hebben. 
 
Wij zijn dus rotsvast overtuigd dat onze hulp geen druppel is op een hete plaat, maar een vonk in een hooiberg. Cunina geeft niet 
zomaar geld. De steun van Cunina is duurzaam en wordt gedragen door een hele gemeenschap.
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W a t  o n s  b i j z o n d e r  m a a k t
• De kracht en bezieling van onze stichter Sophie Vangheel. 
 
• Cunina is een erkende ngo. We ontvangen bewust geen overheidssubsidies zodat we volledig onafhankelijk kunnen werken. 

• Cunina voert een uiterst transparant financieel beleid volgens de normen van de VEF (Vereniging voor Ethiek in de Fondsenwerving).

• Cunina houdt haar werkingskosten zo laag mogelijk (9,58 % in 2014!). We zijn ervan overtuigd dat zoveel mogelijk geld naar 
onze petekinderen en onze ondewijsprojecten moet gaan. Daarom geven we ook geen geld aan reclame en zullen dat ook 
niet doen. 

• Cunina heeft een pragmatische, no-nonsens aanpak die dankzij de jarenlange ervaring toch professioneel is. Gewoon doén is 
onze filosofie.

• Cunina heeft in haar 6 partnerlanden een professionele structuur uitgebouwd onder leiding van goed opgeleide lokale verant-
woordelijken. Samen met het  team in België leiden ze de Cuninawerking in goede banen. 

• Cunina organiseert elk jaar inleefreizen om samen met peetouders en sympathisanten de gereali seerde projecten ter plaatse te 
bekijken en te evalueren. 

• Cunina heeft jarenlange ervaring in Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

•  Cunina levert al bijna 24 jaar een essentiële bijdrage aan de ‘Millennium-‘ en ‘Education for All’-doelstellingen: gratis kwaliteitsvol 
onderwijs voor elk kind, waar ook ter wereld.

• Cunina is gemachtigd om fiscale attesten uit te reiken.

O n z e  p a r t n e r s  e n  s p o n s o r s
Lang voordat ‘Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen’ of MVO een begrip werd in het bedrijfsleven, sloot Sophie  
partnerschappen af met ondernemingen om onderwijsprojecten in het Zuiden te realiseren. 

Bedrijven maken deel uit van de samenleving. Ze vormen geen geïsoleerde instituties en moeten zich volgens Sophie focussen 
op meer dan louter winst maken. Bedrijven hebben een rol te vervullen in de samenleving en MVO is vandaag meer dan ooit een 
noodzaak. Ook de consument verkiest immers ondernemingen die zich inzetten voor de medemens en het milieu. Daarom kozen 
ook in 2014 alweer heel wat bedrijven voor een partnerschap met Cunina.

D e  C u n i n a - a m b a s s a d e u r s
Om onze naamsbekendheid te vergroten doet Cunina beroep 
op haar ambassadeurs: Sabine De Vos, Luc Appermont,  
Nathalie Meskens en Wouter Torfs. Ze zetten zich in om met hun 
bekendheid het werk van Cunina onder de aandacht te brengen. 
 
De Cunina-ambassadeurs doen dit volledig op vrijwillige basis; wanneer 
ze met Cunina naar een van de partnerlanden reizen, betalen ze hun reis 
volledig zelf.
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C u n i n a  B e l g i e

Filikobbepijnegem voor Haiyan 
In Kobbegem organiseren 60 vrijwilligers 
Filikobbepijnegem, een kunstcarrousel ten 
voordele van de slachtoffers van de tyfoon 
Haiyan op de Filipijnen. 80 artiesten geven 
gratis het beste van zichzelf op 12 locaties in 
het centrum van Kobbegem. De opbrengst van 
het evenement gaat integraal naar de
heropbouw van de huisjes.

Ontmoeting op de Filippijnen 
Sophie trekt in februari met Nathalie 
Meskens naar de Filipijnen om er haar 
petekind te ontmoeten. Telefacts reist 
mee en maakt een beklijvende reportage 
over de ontmoeting tussen Dionalyn en 
Nathalie, de werking van Cunina en de 
slachtoffers van de 
tyfoon Haiyan.

februari

april
Sophie en Sabine schrijven een boek 
Cunina viert in 2015 haar 25ste verjaardag. Dat is de 
ideale gelegenheid voor Sophie om terug te kijken naar 
haar leven en wat zij én Cunina samen gerealiseerd 
hebben. Uitgeverij Lannoo beslist om met Sophie in zee 
te gaan. Wie anders dan Sabine De Vos - ambassadrice 
van het eerste uur - kan Sophies verhaal schrijven? 

mei
Strategisch kader 
In 2011 schreef Cunina haar strategie 
voor de volgende 3 jaar neer. In 
mei zijn we met sessies gestart 
om het volgende strategische 
kader te schrijven voor de periode 
2015 - 2017. Theo Hamaekers 
van “Inspiration 4 You” is onze 
begeleider en moderator doorheen 
deze reflecties. 

m
aart

Effect van Telefacts 

De Telefactsreportage heeft 

de kijkers duidelijk niet 

onberoerd gelaten. In totaal 

mogen we op heel korte 

tijd meer dan 500 nieuwe 

peetouders verwelkomen. 

juli Modeshow door Beb
BeB, de mini-onderneming 
van de leerlingen van 6 handel 
van het Koninklijk Atheneum 
Geel, organiseren eind april een 
modeshow ten voordele van Cunina. 
De kledingstukken kwamen van 
Close-up, de winkels van Katja Retsin 
en Barbara Janssens.

juni
Dwars door Geel
21 juni is niet alleen midzomernacht. 
De  Geelse Triathlon en Atletiekclub 
organiseren Dwars door Geel. Per 
ingeschreven deelnemer schenkt de 
organisatie een bedrag aan Cunina.  
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C u n i n a  B e l g i e
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Foto: Ann De Wulf 

Libelle schrijft over 

Cunina
Sophie vertelt in Libelle over 

haar drukke agenda en de 

liefde voor haar kleinkinderen.

“Sophie heeft 3 kleinkinderen: 

Michiel, Lore en Kobe. Naast 

een liefhebbende oma, is 

ze ook nog een vrouw met 

een drukke job waarvoor ze 

bovendien regelmatig naar het 

buitenland trekt.”

augustus
o
k
to

b
e
r Cunina goes Nepal 

Op 18 oktober in Mol geeft Nathalie Meskens een exclusief 
optreden met The Jerry Rat Pack Show. Omringd door 
fantastische muzikanten toont Nathalie nog een van haar 
vele talenten. Wat een stem! Het idee van The Rat Pack is 
dat we niet leven om te zwoegen maar wel om te swingen. 
Ceremoniemeester Jeroen Tilkin leidt zijn band en het 
publiek doorheen de avond en zingt samen met Nathalie 
en Ivan Pecnik jazzy versies van old school materiaal en 
hedendaagse toppers.

november

Immo Danneels viert 40ste verjaardag
Immo Danneels is een structurele partner van Cunina. In november 2014 vieren ze hun 40-jarig bestaan. Katty en Pascal roepen hun gasten op om geen cadeaus voor hen mee te brengen, maar in plaats daarvan een donatie te doen aan Cunina.  Dankzij Immo Danneels en hun gasten kunnen we nog 2 klassen bouwen in de Arun Valley Boarding School in Num, Nepal!

december
Eind 2014 krijgen 
we het nieuws dat 
Cunina het goede 
doel van de Antwerp 
10 Miles & Marathon 
is!

se
p
te

m
b
e
r Cunina en Arteveldehogeschool 

werken samen 
Cunina en de Arteveldehogeschool bundelen hun 
ervaringen voor Nepalees onderwijs. De hogeschool 
stuurt 2 studenten van de bachelor secundair 
onderwijs naar de Cunina Boarding School in Sekha, 
Nepal om er de kwaliteit van het onderwijs helpen 
verbeteren. 

MVO-reis naar Nepal 
Om onze onderwijsprojecten te realiseren, werken we samen met 
bedrijven die het belang van MVO onderschrijven. Mede dankzij hun 
financiële steun kunnen we projecten realiseren. Omdat transparantie 
uiterst belangrijk is voor Cunina, maken we er een erezaak van om  
die cijfers correct weer te geven. We gaan daarin nog een stap verder 
door ook te tonen wat we doen met het geld dat ter onzer beschikking 

staat. Daarom reizen 
bedrijfsleiders in 
november met ons 
mee naar Nepal 
en kunnen we 
de kleuterschool 
inhuldigen die we 
bouwden dankzij 
Verhaert nv, Ekol en 
Distripond. 
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Om de banden met Oeganda beter 
aan te halen, gaat Sophie op bezoek 
bij Oegandees ambassadeur 
Mirjam Blaak-Sow. Sophie 
bespreekt met haar de projecten 
die Cunina er gaat realiseren en 
hoe we op de best mogelijke 
manier een verschil kunnen maken 
voor de Oegandezen.



2014 i n  e e n  n o t e n d o p

Cunina start met eerste 
peterschappen in Oeganda! 
Met de start van het nieuwe schooljaar in 

Oeganda starten er voor Cunina ook de eerste 10 

peterschappen.  Na een succesvol schooljaar zal 

Cunina in december 2014 de samenwerking met 

de 2 partnerscholen positief evalueren en er met 

onderwijsprojecten starten. 

ja
n
u
a
ri

februari

m
e
i

m
aa

rt juni

Werkbezoek Haïti
Tashi, onze landencoördinator uit Nepal gaat met Sophie en Kathleen mee op werkbezoek in Haïti. Hij ervaart er hoe Cunina in Haïti werkt, welk  verschil Cunina er maakt en is danig onder de indruk.

v o o r  C u n i n a  i n  h e t  Z u i d e n 

Cunina Day in Zuid-Afrika 
In maart organiseert Cunina Zuid-Afrika een 
Cuninadag voor alle petekinderen van de 
Muntuyedwa School. Ze bezoeken het Dhlinza 
Forest en het Vukani Museum. Hoewel het 
woud en het museum in Eshowe liggen, is 
het voor de kinderen niet vanzelfsprekend 
om het te bezoeken. Een nieuwe wereld gaat 
voor hen open! 

Start bouw nieuwe 
kleuterschool
In Sekha start Cunina met de bouw 
van een kleuterschool bestaande 
uit 5 klassen en een polyvalente 
ruimte. Werkelijk iedereen uit de 
plaatselijke gemeenschap werkt 
mee aan de nieuwe school. 

VRT op bezoek in 
Brazilië
Voetbal zit de Brazilianen 
in de genen en het is 
daardoor ook een ideaal 
middel om straatkinderen 
op het rechte pad te houden. 
Cunina steunt in Brazilië 
Casa Familia e Vida, waar 
kinderen voetbaltraining 
én bijscholing krijgen. 
VRT-journalist Tom Van de 
Weghe bezoekt ons project, 
net buiten de miljoenenstad 
Sao Paulo.

november
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v o o r  C u n i n a  i n  h e t  Z u i d e n Missie Zuid-Afrika
Sophie en Inge trekken naar Zuid-Afrika om de 
Cuninaprojecten te bezoeken en te evalueren. 
Zoals tijdens elk werkbezoek nemen ze de 
boekhouding zorgvuldig door om te verifiëren 
dat alle investeringen goed besteed worden.

september

Nieuwe CMA-studenten 
De klas van onze CMA-opleiding zit weer vol!
40 nieuwe toekomstige assistent-verpleegkundigen  
zijn gestart met hun opleiding in Khandbari, Nepal. 
Met deze opleiding biedt Cunina hen niet alleen 
de kans op een goede job, maar krijgt de Nepalese 
bevolking ook de nodige medische zorgen.

november

Diploma-uitreiking 
En terwijl de nieuwe studenten 
nog maar pas zijn gestart 
met hun opleiding, studeren 
onze eerste lichting assistent-
verpleegkundigen af! Sophie, 
zelf verpleegkundige van 
opleiding, is supertrots om 
hen hun diploma’s uit te 
reiken!

Kleuterschool is klaar
Een half jaar na de start van de werken, kan Cunina de  
kleuterschool al inhuldigen. Een mooi voorbeeld van 
ons snel en pragmatisch handelen! 
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Uit handen van de Nepalese eerste 
minister, Sushil Koirala, krijgt Sophie 
een erkenningscertificaat. Nooit eerder 
viel een buitenlandse organisatie die 
eer te beurt. Sophie krijgt de erkenning 
voor de jarenlange inzet van Cunina in 
Nepal.

In het Chiwong klooster ontmoet Sophie His Holiness Sang Sang 
Rinpoche. Hij schenkt Sophie een beeld van de boeddistische 
godin Tara. De monniken van het klooster beschouwen Sophie 
als de reïncarnatie van de godin Tara. Zij is de godin van 
medeleven en de moeder van het Tibetaanse volk.



Z o  w e r k t  C u n i n a
De afgelopen jaren hebben veel landen inspanningen geleverd 
in het kader van de Millenniumdoelstellingen. Daardoor 
gaan steeds meer kinderen in de wereld naar school. Helaas 
gaat die toename van het aantal kinderen gepaard met een 
achteruitgang van de onderwijskwaliteit. 

In veel landen zijn er onvoldoende docenten en is de 
infrastructuur niet aangepast aan het stijgend aantal 
schoolkinderen.  Soms telt  een klas wel 100 leerlingen. Vaak 
is er ook een gebrek aan schoolmeubilair en lesmateriaal. Om 
die redenen verlaten veel leerlingen de school zonder diploma, 
waardoor zij later minder kans hebben om zichzelf uit de 
armoede te tillen. 

Cunina gelooft dat een betere toegang tot 
onderwijs hand in hand moet gaan met een 
betere kwaliteit ervan. Daarom bouwt of renoveert  
Cunina scholen, leiden we leerkrachten op en voorzien we 
didactisch materiaal.

Cunina werkt hiervoor in haar partnerlanden nauw samen 
met zorgvuldig geselecteerde partnerscholen. In die scholen 
wordt een deel van de leerlingen financieel ondersteund via 
peterschappen en via onderwijsprojecten kan Cunina de 
kwaliteit van het onderwijs verbeteren.
 
Cunina ontvangt bewust geen overheidssubsidies. Zo kunnen  
we snel, pragmatisch en kostenefficiënt werken. 

Bij nieuwe onderwijsprojecten starten we vanuit een 
situatieanalyse in de school waarbij leerlingen, ouders en 
directiecomités nauw betrokken zijn. Vanuit die situatieanalyse 
formuleren de partnerscholen hun prioriteiten en doen ze 
projectenvoorstellen. Voor Cunina is het uitermate belangrijk 
dat de gemeenschap haar steentje bijdraagt. 
 
Cunina werkt snel. Tussen het ontvangen van de 
projectvoorstellen en de start van het onderwijsproject gaat 
niet veel tijd overheen. We werken bewust samen met lokale 
mensen en bouwen met lokale materialen om de plaatselijke 
economie te steunen, werkgelegenheid te creëren en nog 
meer kinderen op de schoolbanken te krijgen. Omdat de hele 
gemeenschap de Cuninaprojecten draagt, zijn ze duurzaam 
en kunnen we ze na enkele jaren volledig in lokale handen 
overdragen. Ontwikkelingssamenwerking op zijn best!

S a m e n w e r k e n  m e t  b e d r i j v e n
 
In veel Cuninapartnerscholen liggen de onderwijskosten lager 
dan de peterschapsbijdragen. Met die restgelden van de 
peterschapsbijdragen kunnen we mooie projecten realiseren 
die ten goede komen aan een hele school.
 
De peterschaps bijdragen alleen volstaan niet. Daarom werkt 
Cunina, in het kader van Maat schappelijk Verantwoord 
Ondernemen, samen met bedrijven om haar projecten tot een 
goed eind te brengen.

Kwaliteitsvol onderwijs
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D a t  m a k e n  w e  s a m e n  m o g e l i j k !



Nepal
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Cunina breidt de onderwijskansen in Nepal uit! Zowel kinderen aan het begin van hun schoolloopbaan als 
jongeren die er bijna mee klaar zijn, krijgen van Cunina onderwijskansen! 

REALISATIES
Cunina Boarding School Sekha:
• 2014: bouw kleuterschool: 5 klassen & polyvalente ruimte 
• 2013: bouw recreatiehal 
• 2012: bouw omheining rond school, refter, sanitair & administratief blok, aankoop bouwgrond Sekha, lagere school inrichten & schilderen

• 2011-2012: bouw lagere school: 4 klaslokalen
• 2009-2010: bouw lagere school: 5 klaslokalen

Arun Valley Boarding School Num
• 2012-2012: bouw lagere school: 6 klaslokalen & sanitair blok

Khandbari 
• 2014: 40 assistent-verpleegkundigen studeren af  & 40 nieuwe studenten starten met de opleiding 
• 2013: Cuninahostel omvormen tot verpleegkundige school & start opleiding tot assistent-verpleegkundige 

In het Himalayadorp Sekha bouwde Cunina een kleuterschool voor de Cunina Boarding School. Daardoor kunnen de kinderen er 
al van hun 3 jaar naar school. De bouwwerken aan de nieuwe kleuterschool zijn in mei gestart en amper een half jaar later zaten 
de eerste kleuters er in de klas. Cunina trok naar Sekha met de bedrijfsleiders die de bouw hebben gefinancieerd. Zij konden ter 
plekke de boekhouding verifiëren. Op die manier concretiseert Cunina de transparantie die ze nastreeft. 

In Khandbari studeerden voor de eerste keer 40 assistent-verpleegkundigen af. Dat is een opleiding die Cunina organiseert in 
samenwerking met de Makalu Health Academy. Ook 40 nieuwe studenten zijn met de opleiding gestart, op weg naar medische 
zorgen voor de Nepalese bevolking en een gewaardeerde baan met een stabiel inkomen. 

G r o t e  s t a p p e n  v o o r u i t
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Haiti

Cunina is actief in het Haïtiaanse Centraal Plateau op 6 uur rijden 
van Port-au-Prince. In Mombin Crochu hebben we 3 nieuwe 
scholen gebouwd. Kinderen volgden eerst les in krotten zonder 
ramen of deuren en met gaten in het dak. In het droogseizoen 
waaide het zand hen in de ogen, tijdens het regenseizoen zaten 
ze met hun voeten in de modder. 
De eerste stenen van de nieuwe schoolgebouwen werden 
gelegd in 2011 en ondertussen zijn in elke school al 8 nieuwe 
lokalen in gebruik.

REALISATIES

Ecole Notre Dame Mombin Crochu
• 2 klaslokalen gebouwd, ingericht en geschilderd (2014) 
• muur rond school gebouwd (2011 - 2014) 
• 6 klaslokalen gebouwd, ingericht en geschilderd (2011 - 2013)

Ecole La Sagesse Mombin Crochu
• 2 klaslokalen gebouwd, ingericht en geschilderd (2014)
• 6 klaslokalen gebouwd, ingericht (schoolbanken, kasten, 

lessenaars en stoelen) en geschilderd (2011 - 2013

Ecole Dieu Seul Maître
• 2 klaslokalen gebouwd, ingericht en geschilderd (2014)
• 6 klaslokalen gebouwd, ingericht (schoolbanken, kasten, 

lessenaars en stoelen) en geschilderd (2011 - 2013

Ecole Notre Dame La Victoire
• daken van 8 klaslokalen vernieuwd (2014)
• schoolmeubilair gekocht: 100 banken (2013) 
• buitenkant van de school geschilderd (2012)
• boekenfonds opgericht (2012)

De afgelopen 4 jaar bouwde Cunina voor elk van haar 3 partnerscholen in Mombin Crochu 8 nieuwe klaslokalen. 
De verkrotte lokalen van enkele jaren geleden hebben plaats gemaakt voor ruime, nette klaslokalen met 
degelijk schoolmeubilair. 

Deze realisatie is niet alleen het werk van Cunina: de lokale 
gemeenschap, de ouders van de kinderen, de medewerkers 
van de school... werkelijk iedereen heeft - letterlijk - zijn 
steentje bijgedragen aan de bouw. De volwassenen haalden 
kiezelstenen uit de rivier die dienden als fundering. Nadien 
bakten ze alle bouwstenen handmatig in de Haïtiaanse zon. 

3  n i e u w e  s c h o l e n  g e b o u w d
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Ecole Notre Dame voor Ecole Notre Dame na 

Ecole La Sagesse voor Ecole La Sagesse na 

Ecole Dieu Seul Maître voor Ecole Dieu Seul Maître na 

In de Notre Dame school, in La Victoire, heeft Cunina de daken laten vernieuwen, de muren laten verven. Daarna hebben 
we ook in deze school, net zoals in de 3 scholen in Mombin Crochu, de klaslokalen uitgerust met nieuwe, stevige houten 
schoolbanken, kasten, lessenaars en stoelen.
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Oeganda

Zuid-Afrika

Malaria is een groot probleem in heel Oeganda. Veel kinderen in het hostel van de Adullam Primary School sliepen zonder 
bescherming. Bijgevolg waren ze een gemakkelijk doelwit voor muggen en kregen ze vaak malaria. Daardoor konden ze niet op 
regelmatige basis naar school en kwam hun schoolloopbaan in gevaar. 

Malaria is de belangrijkste doodsoorzaak bij 
kinderen. Een van de sterkste maatregelen is 
slapen onder een muskietennet dat behandeld 
is met insecticiden. Daarom voorzag Cunina 
212 muskietennetten voor haar partnerschool. 
Hierdoor is het aantal malariagevallen bij de 
kinderen drastisch gedaald. 

Door het dalend aantal malariagevallen, 
hebben we de ouders en voogden kunnen 
aanmoedigen om muskietennetten te kopen 
zodat de kinderen ook tijdens de vakanties 
beschermd blijven tegen de muggen. 
Voorkomen is beter dan genezen, dat beseffen 
zij ook. 

Het skill centre van de Muntuyedwa School in Iziphezi draait op 
volle toeren! Dat is voor een groot stuk te danken aan Mildred, 
de lerares van het naaiatelier. Ze leert de meisjes allerhande 
gebruiksvoorwerpen maken zoals huishoudshorten en rokken. 
Ondertussen maken ze ook bijna hun eigen schooluniform! 

De jongens staan hun mannetje in de houtbewerkingsklas. 
Net zoals de meisjes maken ze praktische voorwerpen voor  
dagelijks gebruik. 

De leerlingen leren in het skill centre belangrijke vaardigheden, 
voor sommigen kan het zelfs een vak worden. Het is de 
bedoeling dat de leerkrachten de gemaakte voorwerpen 
verkopen zodat dit de school werkingsmiddelen oplevert en ze 
op termijn zelfvoorzienend wordt.

S t r i j d  t e g e n  m a l a r i a

S k i l l s  v o o r  h e t  l e v e n
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Filipijnen

In 2013 trof tyfoon Haiyan de Filipijen. Ook 
het noorden van Cebu ontsnapte niet aan de 
tropische cycloon. Cebu is een Filipijns eiland 
waar Cunina 100den petekinderen naar school 
stuurt. Cunina startte een geldinzamelactie 
waarmee in 2014 tientallen gezinnen hun 
huisjes hebben kunnen heropbouwen of 
herstellen. 

Cunina doet niet aan noodhulpprojecten, maar toen we 
vernamen dat daken van huisjes van Cuninagezinnen 
verwoest waren, ondernamen we actie. En jullie deden 
mee! We zamelden fondsen in waarmee zo’n 50 
gezinnen hun vernielde daken konden vernieuwen of 
renoveren. 

We ontvingen van elk gezin dat hulp kreeg via Cunina 
foto’s en dankbrieven. Daarmee kunnen nog maar eens 
onze transparantie benadrukken. 

Er is vaak negatief nieuws over hulpverlening na een 
ramp: containers vol hulpgoederen die in de haven 
moeten blijven staan, geld dat niet terecht komt bij de 
juiste mensen… We zijn heel blij dat jullie bijdragen wél 
goed terecht zijn gekomen. Dat hebben we te danken 
aan de goede zorgen van onze Cuninamedewerker 
Sister Tessie op Cebu.

Zij heeft jullie bijdragen prima beheerd. Meer nog: bij 
elke familie die financiële steun heeft gekregen, is ze 
langs geweest en heeft ze foto’s gemaakt. Zo kunnen 
we tonen dat jullie acties een verschil hebben gemaakt 
in het leven van deze Filipijnse families. 

Filipijns huis in opbouw 

Filipijns huis in opbouw 

Gemakkelijk zal het leven voor deze mensen niet zijn, maar ze hebben nu gelukkig wel 
een dak boven hun hoofd.

H u l p  n a  t y f o o n  H a i y a n 
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In 2014 mochten we opnieuw veel nieuwe peetouders 
verwelkomen in onze Cuninafamilie. De toon werd 
gezet door de Telefactsreportage over Cunina en onze 
ambassadrice Nathalie Meskens die haar petekind 
bezocht op de Filipijnen. De emotionele ontmoeting 
tussen Nathalie en Dionalyn liet de kijkers duidelijk niet 
onberoerd. In enkele dagen tijd werden we overspoeld 
door zo’n 500 peterschapsaanvragen. 

Boost in aantal peterschappen

De vraag was zo groot dat de regioverantwoordelijken in onze 
partnerlanden niet konden volgen om ons nieuwe dossiers te 
bezorgen. Natuurlijk zijn er nog heel veel kinderen die het verdienen 
om naar school te gaan. Toch bleef het voor Cunina belangrijk om de 
vastgestelde selectiecriteria te blijven respecteren om transparantie 
te garanderen. 

Daarom verzamelden we de nieuwe peterschapsdossiers per land wanneer het schooljaar er 
begon. Omdat de uitzending in maart was en het schooljaar in Nepal in april begint, moesten onze 
regioverantwoordelijken daar enkele tandjes bijsteken om aan die grote vraag te voldoen. Het geduld 
van nieuwe peetouders met een petekind in Haïti werd meer op de proef gesteld. Net zoals in België 
begint het schooljaar er in september. Pas in de loop van augustus kregen zij alle informatie over hun 
petekind. 

Die stijgende trend in het aantal peterschappen is het hele jaar verder gegaan. Mond-tot-mondreclame 
speelt daar ongetwijfeld een rol bij. Waarschijnlijk was nog belangrijker dat de Telefactsreportage 
toonde hoe een Cuninapeterschap een verschil kan maken in het leven van een kind en bij uitbreiding 
zijn hele familie. 



“De beelden en woorden raakten 
me emotioneel: we moesten en 
zouden een aantal kinderen via 
Cunina op weg helpen naar een 
betere toekomst!”
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Soms is het bij een organisatie niet helemaal duidelijk of het 
gekregen geld en de middelen op de juiste plaats terecht komen. 
Daarom stonden mijn vrouw en ik meewarig om organisaties te 
steunen. Tot een vriendin van ons in het voormalige Zaïre ging 
lesgeven aan kansarme kinderen. Bij haar waren we zeker dat 
alles goed terecht zou komen. Dus gaven we haar viltstiften, 
ballonnen, schrijftabletten, krijt en ander schoolmateriaal 
mee. De reacties waren heel fijn: foto’s van kinderen die met 
weinig blij zijn. Dat kennen we in onze luxueuze maatschappij 
haast niet meer. Blijdschap, respect en vriendelijkheid lijken te 
vervreemden uit onze cultuur. Jammer genoeg eindigde dit 
Zaïrese project na een jaar. 

Toen werd het maart 2014 en zagen we de Cuninareportage 
met Nathalie Meskens op Telefacts. Nathalie mag het hart op 
de tong hebben, die reportage was zo intiem, eerlijk en oprecht. 
Ik kreeg er kippenvel van. De beelden en woorden raakten me 
emotioneel: we moesten en zouden een aantal kinderen via 
Cunina op weg helpen naar een betere toekomst! Uiteindelijk 
zijn we peetouders geworden van 6 kindjes ….. 

Cunina bereikt haar doel met een minimum aan kosten en 
een maximum voor het welzijn van haar petekinderen. Van 
elke € 30 gaan er € 25 rechtstreeks naar de schoolkosten van 
een petekind. Zo krijgen de Cuninapetekinderen de kans om 
zich te ontwikkelen en zich te wapenen tegen onderdrukking. 
Onderwijs is de basis van alles: ontwikkeling, begrijpen hoe de 
wereld in elkaar zit en kansen krijgen die niet door politiek zijn 
bepaald. De vrijheid om te studeren is daardoor de basis van 
een goede toekomst en uiterst belangrijk voor deze kinderen. 

De luttele euro’s die we misschien moeten inbinden aan luxe, 
gaat nu naar een veel grotere luxe: een enorme rijkdom voor de 
toekomst van kinderen die de pech hadden om op de verkeerde 
plaats te zijn geboren. Wij kunnen 6 kinderen steunen en het 

geeft ons een fijn gevoel, daar moeten we niet flauw over doen. 
Iedereen die het zich kan veroorloven, zou een Cuninapetekind 
moeten steunen. Geloof me, er is niets mooiers dan je hulp te 
bieden. 

Bovendien kost het niet veel moeite en in de plaats krijg je 2 keer 
per jaar brieven, foto’s, schoolrapporten én veel dankbaarheid 
van je petekind. Dan besef je echt hoe goed wij het hebben en 
hoeveel voldoening een Cuninapeterschap je schenkt. 

Ik ben geen wereldverbeteraar, ik ben een mens van vlees en 
bloed die niets te kort komt, ik slaap in een goed bed en kan 
de hele dag eten en drinken. Elke avond ga ik slapen met een 
fijn gevoel, wetende dat ik mijn best doe om andere kinderen 
een beter leven te schenken. Dat gevoel kan ik nergens kopen!

Als secretaris van de businessclub Scota heb ik onze voorzitter 
kunnen overtuigen om een Cunina-avond te organiseren. Het 
mooie resultaat is een nieuw klaslokaal op Haïti en 19 nieuwe 
peterschappen. Dat zijn 19 kinderen die dankzij de inzet van 
Scota een nieuwe toekomst krijgen, kinderen die eindelijk op 
een schoolbank kunnen zitten in een klaslokaal. 

Daarom stellen we de website van Scota ter beschikking om 
Cunina in de kijker te zetten en via De Zondag maak ik met mijn 
bedrijf, Belgium Wine Watchers, mee publiciteit voor Cunina.

Sophie, je bent een kanjer van een moeder voor 12000 kinderen. 
Hoe gelukkig moet jij je voelen?!

Ik bedankt echt iedereen van Cunina om te laten zien dat 
een goed doel vanuit het hart komt en niet alleen vanuit een 
bankrekening.

G e t u i g e n i s  p e e t o u d e r  C h r i s  T h i r a n

Sophie en Chris tijdens de Cunina-avond van 
businessclub Scota

Met de 
financiële 
steun van 
Scota kon 
Cunina dit 
klaslokaal 
in Haïti 
bouwen 



 

Cunina in cijfers
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b a l a n s  2 0 1 3 - 2 0 1 4  ( i n  e u r o )

R e s u l t a t e n r e k e n i n g  2 0 1 3 - 2 0 1 4  ( i n  e u r o )
KOSTEN 2013 2014 OPBRENGSTEN 2013 2014

Projecten, peterschappen, 
activiteiten excl.bezoldigingen 830.449,77 1.013.845,67

Particuliere giften  
en bedrijfsmecenaat 1.085.467,56 1.254.846,64

Fondsenwerving  
excl. Bezoldigingen

18.108,02 21.447,42 Legaten 35.707,18 339.686,68

Informatie, sensibilisering en 
educatie excl. Bezoldigingen

11.100,34 10.879,96 Lidmaatschapsbijdragen 0,00 0,00

Algemene kosten,  
excl. Bezoldigingen

103.349,75 103.948,94 Opbrensten uit activiteiten, spon-
soring, evenementen en inleefreizen 89.472,06 93.129,51

Bezoldigingen, sociale lasten 
pensioenen

194.403,59 228.943,09 Overheidssubsidies  
( gemeenten en provincies) 3.362,00 4.380,00

Afschrijvingen en waarde- 
verminderingen

15.375,60 17.838,37
Andere  
bedrijfsopbrengsten

14.426,61 14.328,55

Voorzieningen voor risico’s  
en kosten

0,00 0,00 Financiële opbrengsten 4.374,78 4.900,64

Andere bedrijfskosten 1.669,27 777,67
Uitzonderlijke 
bedrijfsopbrengsten

6.258,82 0,00

Financiële kosten 4.943,91 5.387,85

Uitzonderlijke kosten 0,00 316,01

Saldo boekjaar 59.668,76 307.887,04

TOTAAL VAN DE KOSTEN 1.239.069,01 1.711.272,02 TOTAAL VAN DE OPBRENGSTEN 1.239.069,01 1.711.272,02

2013 2014 2013 2014

ACTIVA 647.270,91 937.940,48 PASSIVA 647270,91 937940,48

VASTE ACTIVA (20/28) 38.183,80 33.113,40 EIGEN VERMOGEN 462500,64 770387,68

Oprichtingskosten 0,00 0,00 Fondsen van de onderneming 136568,15 136568,15

Immateriële vaste activa 0,00 0,00 Herwaarderingsmeerwaarden 0 0

Materiële vaste activa 38.183,80 33.113,40 Bestemde fondsen 0 0

Financiële vaste activa 0,00 0,00 Overgedragen winst/verlies 325932,49 633819,53

Kapitaalsubsidies 0 0

VOORZIENINGEN 0 0

Voorzieningen 0 0

VLOTTENDE ACTIVA (29/58) 609.087,11 904.827,08 SCHULDEN (17/49) 184770,27 167552,8

Vorderingen op meer dan 1 jaar 0,00 0,00 Schulden op meer dan 1 jaar 0 0

Voorraden/bestellingen in uitvoering 7.930,29 6.667,37 Schulden op ten hoogste 1 jaar 18814,68 29452,92

Vorderingen op ten hoogste 1 jaar 3.663,75 2.860,00

Geldbeleggingen 0,00 0,00

Liquide middelen 562.372,53 572.602,50

Overlopende rekeningen 
(te ontvangen opbrengsten)

35.120,54 322.697,21
Overlopende rekeningen 
(te betalen kosten + over te 
dragen opbrengsten)

165955,59 138099,88



 

T r a n s p a r a n t i e  e n  c o n t r o l e
Cunina voert een open financieel beleid en gaat transparant om met de beschikbare fondsen. Iedereen 
heeft het recht om te weten hoe zijn bijdrage besteed wordt. De resultaten van Cunina worden jaarlijks 
gepubliceerd op de websites van ngo Openboek, Donorinfo en de Vereniging voor Ethische Fondsenwerving. 
De jaarrekening van Cunina is opgesteld volgens de boekhoudkundige principes en methodes die in 
overeenstemming zijn met algemeen geldende boekhoudkundige normen. De jaarrekening wordt opgemaakt 
door onze boekhoudster in samenwerking met een externe accountant. Ze wordt bovendien gecontroleerd 
door bedrijfsrevisor Van Havermaet Groenweghe en goedgekeurd door de Raad van Bestuur en de Algemene 
Vergadering. 

F i s c a l e  a t t e s t e n 
Cunina is door de Federale Overheidsdienst Financiën van 2013 tot en met 2018 gemachtigd om fiscale 
attesten uit te reiken aan haar donateurs en dit volgens artikel 145.33,§1,eerste lid,2° van het Wetboek van 
de Inkomstenbelasting 1992. Vanaf het aanslagjaar 2013 geldt voor de personenbelasting een forfaitaire 
belastingvermindering van 45% op het totaal van de giften (met een minimum van € 40 op jaarbasis en per 
begunstigde.) Voor giften van bedrijven is de wetgeving op de vennootschapsbelasting in acht te nemen.

R e s u l t a t e n r e k e n i n g
Inkomsten
Ondanks de economische crisis wist Cunina haar inkomsten aanzienlijk te verhogen ten opzichte van boekjaar 
2013. Deze verhoging is grotendeels te verklaren door een uitzonderlijk legaat van € 339.686,68 dat Cunina 
kreeg. De inkomsten uit legaten fluctueren jaarlijks. Opmerkelijk is dat Cunina haar projecten realiseert 
zonder federale overheidssubsidies. 

Uitgaven
Cunina houdt haar werkingskosten zo laag mogelijk, zodanig dat ze maximaal kan investeren in het Zuiden. 
De Raad van Bestuur bewaakt de beperking van kosten met betrekking tot tot bezoldigingen, diverse 
leveringen en diensten.

Cunina is lid van de ngo-federatie, de Vereniging voor Ethische Fondsenwerving en Donorinfo en voldoet 
daarom ook aan de voorwaarden die deze  overkoepelende organisaties opleggen. De wetgeving bepaalt 
dat een erkende ngo 20 % van haar totale inkomsten mag besteden aan eigen werkingskosten in 
het noorden. Cunina is bijzonder fier dat zij hieraan slechts 9,58 % besteedde in 2014. De kosten voor 
fondsenwerving bedroegen slechts 0,64 % van de totale inkomsten. Cunina zette haar eigen mediakanalen 
in als promotiemiddel en speelde volop haar perscontacten uit, zodat betalende publiciteit tot € 0 herleid 
werd.

B a l a n s
Het boekjaar 2014 werd afgesloten met een positief resultaat van € 307 887,04. Dit saldo wordt overgedragen 
om later te besteden aan projecten voor onderwijsverbetering in onze partnerlanden. In 2015 zal Cunina           
€ 1 000 000 uitbetalen voor de heropbouw en uitbouw van onderwijsprojecten in Nepal na de aardbevingen 
van 25 april en 12 mei 2015.

Resultaten 2014
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B e s t e d i n g  i n k o m s t e n  2 0 1 4

U i t g a v e n  o n d e r w i j s p r o j e c t e n  2 0 1 4

U i t g a v e n  p e t e r s c h a p p e n  2 0 1 4

Hoe besteedde Cunina je bijdragen?

20

%

Nepal 147.252,08 48

Haïti 67.433,57 22

Filippijnen 20.182,48 7

Zuid-Afrika 35.040,11 11

Brazilië 4.000,00 1

Uganda 31.000,00 10

Totaal bedrag van de 
bestedingen onderwijsprojecten 304.908,24 100

22%

10%
7%

11%
48%

1%

%

Onderwijsprojecten, peterschappen, 
werkbezoeken, inleefreizen & 
communicatie met zuiden 
excl. bezoldigingen

1.013.845,67 59

Algemene kosten 
excl.bezoldigingen 103.948,94 6

Bezoldigingen, sociale lasten 
en pensioenen 228.943,09 13

Financiële kosten, andere bedrijf- 
kosten, afschrijvingen en  
waardeverminderingen, informatie,
sensibilisering en educatie, 
fondsenwerving excl.bezoldigingen

56.647,28 3

Saldo boekjaar 307.887,04 18

Totaal van de bestedingen 1.711.272,02 100

6% 3%

13%

18%
59%

%

Nepal 229.436,99 37,000

Haïti 84.615,10 14,000

Filippijnen 249.041,92 41,000

Zuid-Afrika 32.590,51 5,000

Brazilië 12.722,49 2,000

Uganda 4.402,21 1,000

Totaal bedrag van  
de bestedingen peterschappen 612.809,22 100,000

5% 2%

14%

41%

37%

1%



Hoe meer mensen Cuninapeetouder worden, hoe meer kinderen in het Zuiden een kans 

krijgen om op dagelijkse basis naar school te gaan. We zijn verheugd dat we de stijgende 

trend van 2013 konden verderzetten. 

De grootste stijging kunnen we wijten aan de naklank van de reportage in Telefacts  

(03-2014) waarin Cunina-ambassadrice Nathalie Meskens haar petekind op de Filipijnen 

bezocht. 

Peterschappen in cijfers 

2 0 1 2 - 2 0 1 4

Actieve  peterschappen 

➞ Aantal petekinderen: 2625

➞ Aantal partnerscholen: 29

➞ Aantal partnerlanden: 6 

➞ Aantal afgestudeerde petekinderen: 120

➞ Aantal gerealiseerde projecten in de partnerscholen: 23

R e a l i s a t i e s  2 0 1 4
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Aantal peterschappen 
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D e  C u n i n a - a m b a s s a d e u r s
Van links naar rechts:

Nathalie Meskens

Wouter Torfs

Sabine De Vos 

Luc Appermont  

R a a d  v a n  b e s t u u r
Van links naar rechts:

Notaris Luc Moortgat  bestuurder

Sophie Vangheel  voorzitter-gedelegeerd bestuurder

Prof. Luc Dekeyser  ondervoorzitter

Kathleen Op de Beeck  bestuurder 

Bernard Lootens  secretaris-penningmeester

Organisatiestructuur 2014

S t r u c t u u r  i n  o n z e  p a r t n e r l a n d e n 
In elke regio werkt Cunina nauw samen met 
plaatselijke regioverantwoordelijken die de lokale 
werking beheren. Ze werken nauw samen met 
vrijwilligers, leerkrachten, ouders en directies. In 
totaal kan Cunina rekenen op de medewerking van 
meer dan 100 vrijwilligers. 
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Met dank aan: 

O n z e  p a r t n e r s

O n z e  s p o n s o r s

O n z e  d o n a t e u r s  i n  2 0 1 4

Linkinvest

TRENDY & BETAALBAARTRENDY & BETAALBAAR

CLOSE
TRENDY & BETAALBAAR

UPCLOSE UP
WWW.CLOSE-UP.BE
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Aan dit jaarverslag werkten mee:
Inge Bollen, Nick Mathé, 

Kathleen Op de Beeck, 

Els Vandervoort, Lut Verheyen,

bedrijfsrevisor Van Havermaet 

Groenweghe

Redactie & vormgeving:

Griet Geebelen 

Eindredactie:

Sophie Vangheel

Foto’s & illustraties:

Alle foto’s werden gebruikt met 

toestemming van de betrokkenen

Druk

Maxevent

Verantwoordelijke uitgever:

Sophie Vangheel

Retieseweg 77 

 2440 Geel

Contactgegevens:

Cunina vzw

Retieseweg 77 - 2440 Geel

Tel 014 58 01 01

Fax 014 59 16 15

info@cunina.org

www.cunina.org

IBAN BE29 2300 3660 2564 

BIC GEBABEBB

btw-nummer: BE 0443.434.411

Cunina is lid van:

Hoe kan je Cunina steunen?

Word partner 
Met je bedrijf kan je maatschappelijk verantwoord ondernemen omzetten in 
daden door partner te worden van Cunina. Wij werken een partnerschap uit 
op maat.

Meer info: 
www.cunina.org

www.facebook.com/cuninavzw

Ons rekeningnummer: IBAN BE29 2300 3660 2564 

Je gift is fiscaal aftrekbaar vanaf € 40 op jaarbasis.

Voor info over de besteding van je giften surf naar www.cunina.org

Word
peetouder 
Als peetouder kan je voor 30 euro per 
maand een kind naar school sturen 
en de kwaliteit van het onderwijs in 
die school verbeteren.

Duo-legaat 
Nalaten aan Cunina kan een 
meerwaarde betekenen voor 
je erfgenamen. Neem contact 
op met je notaris of vraag de 
informatiefolder aan.

Kom in actie 
Een wafelverkoop, een sponsortocht 
of een ander leuk idee? Jouw actie 
telt!

Doe een gift 
Met jouw gift kan Cunina kwaliteitsvol 
onderwijs wereldwijd toegankelijk 
maken. Wens je een concreet project 
te steunen, vermeld dan de naam van 
het project in je mededeling. Wend 
je voor een bestendige opdracht tot 
je financiële instelling.


