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De Koning Boudewijnstichting en Child Focus:
een duurzame en sterke band!

INTERVIEW DOOR STÉPHANIE LEYN

De Koning Boudewijnstichting is al een partner van Child Focus sinds haar oprichting in 1998. Ze hebben een sterke
band, gebouwd op vertrouwen en bewondering. We spraken met directrice Françoise Pissart.
Kunt u ons vertellen welke doelstellingen de Koning Boudewijnstichting
nastreeft? Waarvoor dient dit type
van Stichting?
De Koning Boudewijnstichting is een onafhankelijke organisatie van openbaar nut die in 1976 werd
opgericht dankzij schenkingen van de bevolking
aan haar vorst ter ere van de 25ste verjaardag van
de troonsbestijging van Koning Boudewijn. De
Stichting moet bijdragen tot veranderingen in
de maatschappij. Elk jaar helpen we bijna 1800
projecten in uiteenlopende domeinen zoals armoedebestrijding, gezondheid, de bescherming van
het erfgoed ... We steunen de projecten financieel,
maar we bouwen ook 'platformen' voor uitwisselingen over een bepaalde problematiek tussen
deskundigen en andere belanghebbende partijen.

De Koning Boudewijnstichting ondersteunde de oprichting van Child
Focus en steunt ze al van de eerste
dag, dus al meer dan 15 jaar. Hoe
verklaart u die duurzame band?
Destijds vroeg de regering Dehaene aan de
Koning Boudewijnstichting om een haalbaarheidsstudie te voeren naar de oprichting van
een centrum voor vermiste en seksueel uitgebuite kinderen, zoals Child Focus. Vervolgens
kregen we de opdracht om het op te richten
als Stichting. We stelden onze knowhow ter
beschikking. Sindsdien is de financiële steun
van bijna 100.000 euro niet meer gestopt en
ondersteunen we ook bepaalde projecten,
zoals de meest recente: 'kwetsbare kinderen en
online veiligheid'. We werken graag mee aan
projecten waarin belangen en bezorgheden samenvloeien. Zolang Child Focus haar missie op
een professionele manier vervult, voldoet aan
de verwachtingen van de maatschappij en haar
eerste roeping trouw blijft, namelijk de aanpak
van kinderverdwijningen of de problemen die
aan de basis daarvan liggen, blijven we de
organisatie steunen.

Welke aspecten van Child Focus
koestert u het meest?
Child Focus verricht een opmerkelijk werk in het
leveren van psychologische steun aan ouders van
een vermist kind. Jullie beschikbaarheid, 24 uur
op 24 en 7 dagen op 7, is maatschappelijk gezien
enorm geruststellend.

Wat wenst u Child Focus toe voor

de toekomst?
Ik hoop dat Child Focus blijft luisteren naar ouders,
en bekend blijft onder alle ouders, in al hun
diversiteit. De generaties volgen elkaar op. Het is
belangrijk dat Child Focus haar bekendheid blijft
behouden. Child Focus moet hand in hand blijven
samenwerken met de vrijwilligers, want die hebben veel slagkracht als het aankomt op efficiëntie
en maatschappelijke steun.

