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Het welzijn van de kinderen 
ontwikkelen 

Hun zelfvertrouwen ontwikkelen en hun 
glimlach terug geven 

“Onze wens is dat onze Stichting de gulle gaven van onze teams 
begeleidt met concrete acties ten gunste van kinderen wereldwijd” 

DE  KRACHT  V A N  O P T I M I S M E  DE ENERGIE VAN HET 
DELEN 

HET DOEN EN SAMEN VOORUIT  
KOMEN 

Hun talenten tot uiting laten komen 

De roeping van de Stichting is het begeleiden van projecten bestemd voor 
kinderen en jonge volwassenen in Frankrijk en daarbuiten, waarvan de 

medewerkers constateren dat zij zich in een moeilijke situatie bevinden. Dat 
betekent je open stellen en samen integreren in ons ecosysteem 



In 2016 is de Stichting Tape à l’œil… 

Aantal uitgevoerde 
acties 

Aantal partner-
stichtingen 

Aantal betrokken 
medewerkers 

Aantal begunstigde 
kinderen 

11 
4.347 

20 
170 



De acties De Vêtements du coeur 

“Vêtement du cœur in Hem door 
het team 
Audit/Managementcontrole 
#delen 
#reactievermogen 
Dank u allen voor uw gulle gaven” 
 
Nicolas 

Sinds 2013 heeft de Stichting Tape à l’œil een 
partnerschap met Les Restos du cœur voor de operatie 
Les Vêtements du coeur 

Principe: afhankelijk van het distributiecentrum en de 
begunstigden bereiden wij vooraf setjes van 2 
kledingstukken per kind voor, waarbij wij natuurlijk goed 
op de maat en de behoefte letten. 

In 2016 hebben 5 medewerkers meer dan  400 
outfits gedistribueerd in de centra van de Restos du 
cœur van Hem (59)  



De acties Warsaw Fashion Street 

“Wij hebben met veel plezier de TAO modeshow 
georganiseerd tijdens de Warsaw Fashion Street! 
Onze kinderen hebben meegelopen met Poolse 
bekendheden: actrices, journalisten, enz. Via de 
stichting Colour Your Life hebben wij een jongen 
van 19 jaar geholpen die 2 jaar in coma heeft 
gelegen. Hierbij enkele foto’s :) “ 
 

Paulina 

Tape à l’oeil is sinds 2013 te vinden in Polen met 10 winkels.  
In 2016 hebben de Poolse teams zich concreet willen inzetten voor de Stichting. 
De teams hebben samengewerkt met de Warsaw Fashion Street, een evenement dat sinds 11 jaar 
ieder jaar ten gunste van een stichting georganiseerd wordt. 

De kinderen van de medewerkers showden kleding van Tape à l’œil en de Stichting kon een 
cheque van 6.000 PLN aan de stichting Przyjaciółka overhandigen. Dit bedrag zal gebruikt worden 
voor de behandeling en materiaal voor het herstel van Sebastien, om hem zo te helpen een goede 
motoriek terug te krijgen.  



“Hallo. Arnaud en ik hebben met veel plezier vrijdag meegeholpen 
bij de inzameling voor de voedselbank in Englos. Zoals elk jaar een 
mooi moment! » 
 

Eric 

De acties De Voedselbank 

“Hartelijk DANK aan iedereen voor uw waardevolle hulp, uw glimlach, uw enthousiasme en uw motivatie. 
Dankzij u hebben we dit jaar 11 ton voedsel opgehaald voor de Auchan winkel in Englos. Dat is een volume van 
24 pallets en 1150 dozen, en dit resultaat was iets beter dan vorig jaar (10,5 T) 
Geef vooral deze goede resultaten door aan uw kinderen, uw collega’s en uw partners, die in steeds grotere 
getalen komen en terugkomen, en dat doet ons plezier 
Wij herinneren u er aan dat de Nationale inzameling voor de Voedselbank altijd plaatsvindt in het laatste 
weekend van november, dus laten we zeggen tot volgend jaar...” 
 

De organisatoren van de inzameling van de Voedselbank Auchan Englos 

“Life vanuit Auchan Englos 
voor de Voedselbank, 
Damien en zijn kinderen, 
Axel en Paul :-) Een mooi 
gezinsmoment, dank jullie 
wel, jongens! » 
 

Marie 

Principe: Sinds 2013 helpen de teams van TAO de vrijwilligers mee gedurende de 2 inzamelingsdagen. 
Zij begeleiden tevens de middelbare scholieren die meedoen met de inzameling. 



De acties De creatieve workshops 

“Onze hartelijke dank aan Dominique, Marion, Victoria, Mathilda, Guillaume, 
Charlotte en Marie, die deze geweldige workshop organiseerden!!!  
Alles was TOP... de kinderen waren in de wolken toen ze weer vertrokken! » 
 

Laurie 

“Hello, iedereen, over een paar uur begint onze 2e workshop!!! Fun, lol en plezier!!!” 
 

Dominique 

Principe: 1 middag per week tijdens de schoolvakanties worden er creatieve workshops of uitjes 
georganiseerd voor kinderen die niet op vakantie gaan, niet naar huis kunnen. 
Met een bijzondere aandacht voor het maken van creaties waarmee zij hun kamer in de instelling kunnen 
decoreren.  

Sinds 2011 heeft de Stichting Tape à l’œil een partnerschap met het Home des Flandres in Tourcoing. 
Het is een instelling waar een twintigtal door de familierechter geplaatste kinderen opgevangen worden. 
Het idee is om goede, aangename momenten te delen in een kind/volwassene relatie die bij hun over 
het algemeen vrij gecompliceerd is 



De acties Vliegtocht Rêves de gosses 
De stichting Les Chevaliers du Ciel heeft tot doel bij te dragen aan het accepteren van het verschil 
tussen “bijzondere” kinderen en “gewone” kinderen, via de actie Rêves de Gosse. 
Ieder jaar ontmoeten de kinderen elkaar in diverse steden in een sfeer van respect en tolerantie, rondom 
een pedagogisch project dat afgesloten wordt met een grote luchtdoop. 
 

Tape à l’œil is bij iedere etappe aanwezig en biedt de kinderen de mogelijkheid om één dag een ster te zijn, 
in een grappige, bijzondere fotostand! 

9 etappes 
 

27 vliegtuigen waarvan 1 van 
TAO 
 

30 uren voorbereiding 
 

10 dagen voor een rondje 
Frankrijk 
 

30 ingezette medewerkers 
 

1500 begunstigde kinderen Na een uitzonderlijk 
positief resultaat met de 
stichting doet de Stichting 
Tape à l’Œil ook in 2017 
weer mee! 

“Laatste etappe: Toulouse !!! Na wat 
regen aan het begin van de dag was 
de middag mooi zonnig!!! Een 
geweldig moment!!!! Bedankt 
TAO!!! » 
 

Sylvie 

“Een geweldige etappe van Rêves de Gosse in Lille 
en ook de zon was aanwezig. Dank aan het hele 
team voor deze geslaagde middag met een TAO 
stand en fotoshoots, die zeer in de smaak vielen 
bij onze Originals Kids. Wij wensen jullie evenveel 
plezier als wij vandaag in Les Mureaux en in de 
volgende etappesteden. ;) » 
 

Guillaume 



De acties De Rêve bleu 

“Dit jaar hebben wij het geluk deel te nemen aan de 
activiteiten (maaltijd, BBQ,..) en kinderen onder 
medische behandeling een uitstapje aan te bieden voor 
"le rêve bleu", dankzij onze stichting #coloryourlife :) ! 
Het doel van deze stichting is enkele dromen te doen 
uitkomen van kinderen, ondanks hun ernstige, 
chronische ziekte, kanker of andere aandoeningen. 
Men organiseert voor hen uitstapjes om hun nieuwe 
culturele en/of ludieke werelden te ontdekken. 
#loveandshare #tapealoeil #taobelgium 
#allemaalsamen #revebleu #thanksforthem Bedankt 
TAO! » 
 

Winkel in Nijvel 

De inzet van een heel land: België 
 

In 2015 mobiliseerden de Tape à l’œil teams in België zich op persoonlijke titel voor Margaux, een 
meisje dat aan een weesziekte lijdt en regelmatig in de winkel komt. Door tussenkomst van de 
stichting werd Margaux, die gek is op de mode, uitgenodigd voor de Tape à l’œil modeshow en namen 
de teams deel aan de door Le Rêve bleu georganiseerde benefietmaaltijd.  

Het doel van deze in 1997 door 4 gespecialiseerde 
verpleegsters opgerichte stichting is aan ernstige 
en/of weesziekten lijdende kinderen even uit hun 
dagelijkse sleur te halen 

In 2016 werd er rechtstreeks contact opgenomen met de 
stichting en zijn bestuurders, om de stichting te kunnen 
en al zijn begunstigden te kunnen begeleiden.  

De Stichting Tape à l’œil financiert twee door Le Rêve bleu georganiseerde vliegreizen. 



De acties Amitié Partage 

“Wij hebben het record van 200 stuks ingepakt speelgoed 
overtroffen!! Dit alles met een glimlach, gulle gaven en de 
medewerking van de afdeling HR en de stylisten voor 
babyjongens- en jongenskleding! 
#mooimoment!! » 
 

Barbara 

“De jaarlijkse bijeenkomst bij Amitié Partage om 
de cadeaus in te pakken voor de kinderen en hun 
een magisch moment te schenken! » 
 

Gaëlle 

Principe: Voor het 3e jaar worden de medewerkers van Tape à 
l’œil uitgenodigd om de vrijwilligers van de stichting Amitié 
Partage te helpen bij het voorbereiden van het 
Sinterklaasfeest. 
Op het programma: Het speelgoed sorteren, schoonmaken, 
inpakken en installeren! 

De vrijwilligers doen er alles aan om cadeaus te schenken aan kinderen die er geen krijgen. Het is voor 
hun verder bijzonder belangrijk dat de cadeaus mooi ingepakt worden, dat de “merch” verlangen 
oproept, dat de zaal mooi versierd is en ieder kind de mogelijkheid heeft iets te “kiezen” dat hem 
plezier doet. 
Men wil niet alleen de kinderen een cadeautje geven, maar ook  en vooral de gezinnen die het niet 
gemakkelijk hebben, hun waardigheid teruggeven… 



De acties Wedloop Noel Heureux 

“Onze hartelijke dank aan alle deelnemers van de Noël Heureux wedloop. Wij waren een dertigtal 
(tao+familie+vrienden) en wij hebben goed gerend, gelopen en ons ingespannen! 
We hebben zelfs een prachtige beker gewonnen als beloning voor onze inzet ;) 
Dit alles, ten gunste van de stichting Noël Heureux die kinderen in moeilijkheden in Noord-Frankrijk bijstaat. 
See you next year ;)” 
 

Evelyne 

17 medewerkers van Tape à l’œil namen de uitdaging aan, met 13 gezinsleden en legden in totaal 
240 kilometer af! 

Principe: na een eerste initiatief van medewerkers in 2015 werd het project in 2016 herhaald, met de 
deelname aan een wedloop ten gunste van de stichting Noël Heureux. 

Er werd een inzamelingsactie voor speelgoed georganiseerd, dat 
aan het einde van de wedloop aan de stichting werd overhandigd. De 
stichting financierde de inschrijving voor de wedloop en beloofde 
bovendien 1 € te schenken voor iedere door het TAO team afgelegde 
kilometer! 



De acties Kerst voor iedereen met Noel pour 
tous 

“Op woensdag 23 november zette de hele regio rond Nantes zich in voor 
de stichting "Noel pour tous": gedurende een maand werd er veel 
speelgoed ingezameld in onze winkels. In totaal wel dertig dozen!! De 
cliëntes waren nauw betrokken bij onze inzamelingsactie. Vandaag zijn 
we in actie met de 32 vrijwilligers van de stichting om het speelgoed 
schoon te maken en in te pakken. Het speelgoed zal uitgedeeld worden 
door lokale verenigingen in  
Nantes. Een mooie dag in het teken van delen en uitwisselen; onze dank 
aan de hele regio voor hun mobilisatie, zonder Sonia (AL West) en 
Steeve (VM) te vergeten, die onze deze dag vergezelden. » 
 

Céline 

De winkelteams namen vervolgens deel 
aan een dag gewijd aan het reinigen en 
voorbereiden van de pakjes, samen met 
de vrijwilligers van de stichting, 
alvorens ze uit te delen aan de 
minderbegunstigde gezinnen van 
Nantes. 

Principe: voor het 2e jaar hebben alle teams van de regio Nantes zich 
ingezet ten gunste van de stichting Noël pour tous. 
Van half oktober tot half november zamelden de winkels uit de regio 
speelgoed in, een mooie manier om de teams en cliëntes te 
verenigen in dit project. 



De acties Bijlessen 

Principe: Iedere woensdag 1 uur huiswerkbegeleiding , 
behalve tijdens de schoolvakanties 
Een steeds wisselende medewerker van TAO gaat naar het 
Home des Flandres om, samen met de aanwezige 
vormingswerker, de kinderen te begeleiden bij hun huiswerk. 

Hierdoor profiteren de kinderen van 
een ware begeleiding die verder 
kan gaan dan het huiswerk en 
waarbij moeilijkheden verder 
uitgediept kunnen worden 

“Lees-/schrijf-
/tekenworkshop met de 
kinderen van het Home des 
Flandres en Morjane. 
Dankjewel, Sarah, voor deze 
prachtige tekening ;) 
Een geweldige ervaring die ik 
met plezier zal herhalen! » 
 

Valentin 

“Nog een geweldig moment, 
vanmiddag, tijdens de 
huiswerkbegeleiding in het Home 
des Flandres met Margaux! De 
kinderen hebben hun rapport 
gekregen en wachtten vol 
ongeduld om ze ons te laten zien 
:-)” 
 

Marie 

Sinds 2011 heeft de Stichting Tape à l’œil een partnerschap met het Home des Flandres in Tourcoing. 
Het is een instelling waar een twintigtal door de familierechter geplaatste kinderen opgevangen worden. 
Het idee is om goede, aangename momenten te delen in een kind/volwassene relatie die bij hun over 
het algemeen vrij gecompliceerd is 



De acties Friends for the poor people 

“Giving smiles to Bangladeshi kids! 
Vandaag hebben wij TAO kleding overhandigd voor de arme kinderen van 
een wijk in Dhaka die les krijgen van de stichting Friends for the Poor! 
#sharing #smile #Bangladesh” 
 

Fabrice 

De belangrijkste fasen van het project: 
 

Augustus 2015: eerste bezoeken van de TAO FAST Dhaka teams aan de stichting Friends for the poor 
people 
December 2015: er wordt besloten in Bangladesh aan het werk te gaan 
Januari 2016: de ambassadeurs van de stichting maken een “verkenningstocht” en bezoeken de school 
April 2016: het Directiecomité bezoekt de school en het weeshuis. De stichting verplicht zich officieel tot 
de ondersteuning van FFTPP 

Financiële verbintenis: Een ruimte bieden die beter geschikt is voor de ontvangst van de 200 kinderen 
van 2 tot 15 jaar 

Menselijke verbintenis: De kinderen schoolactiviteiten voorstellen, met de inzet van het kantoor FAST 
Dhaka en de medewerkers van Tape à l’œil tijdens de reizen naar Bangladesh 

Voor juni 2016: 2 leslokalen, 2 zalen voor diverse activiteiten, 1 keuken, 1 kantoor, 1 computerzaal/bibliotheek 
Sinds juni 2016: 9 leslokalen, 2 zalen voor diverse activiteiten, 1 keuken, 2 kantoren, 2 computerzalen, 
1 bibliotheek,  
1 muzieklokaal 



De acties ARELI Emergence 

“Een avond met de gediplomeerden van Areli 
Emergence . 
Het is altijd een aangenaam moment, wanneer de 
sponsors en hun beschermelingen elkaar 
terugzien. 
Tape à L’œil begeleidt op dit moment 3 
gediplomeerden. En de taak van sponsor geeft 
Joannes, Jb en mijzelf veel voldoening. Wij 
proberen Nawel, Adidi en Faouizi te steunen bij 
hun project. 
Ieder jaar worden er 50 nieuwe gediplomeerden 
opgenomen in het programma, en deze zijn op 
zoek naar sponsors. 
En wat, als de nieuwe gediplomeerden TAO nodig 
zouden hebben? 
En wat, als er zich bij TAO in 2017 nieuwe 
sponsors zouden aandienen?... 
Kom naar Joannes , Jb en mij toe, wij zullen u hier 

       
 

 

Het donatiefonds ARELI Emergence heeft de roeping om de hogere studies te 
begeleiden  en te bevorderen van jongeren uit bescheiden immigratiegezinnen die 
hun middelbare schooldiploma met hoge cijfers gehaald hebben. 

Principe: Areli en de Stichting Tape à l’œil zetten zich samen in  voor de “gediplomeerde” gedurende zijn 
studie en zijn eerste stappen in het beroepsleven en bevorderen alle voorzieningen die zouden kunnen 
bijdragen aan zijn persoonlijke ontwikkeling.  
3 mentors ontmoeten regelmatig 3 gediplomeerden om de verschillende beroepen en de werkwijze van 
hun onderneming te presenteren en hen te laten deelnemen aan belangrijke evenementen hiervan, zodat 
zij het bedrijfsleven leren kennen en eenvoudiger hun plek op de arbeidsmarkt kunnen vinden. 

Het partnerschap houdt in dat de stichting de hogere studies van een gediplomeerde financiert ter hoogte 
van 20.000 €. 



Van alle aangekondigde onderwerpen (in aanwezigheid van de medewerkers van de centrale afdelingen, de Manager en de adjunct-
managers van de winkels van Frankrijk, België en Polen, de medewerkers van China en Bangladesh, onze geaffilieerde partners in Frankrijk en onze 

internationale partners, de Raad van Toezicht, de vertegenwoordigers van de AFM, de partners van de onderneming en de cliëntes en blogsters), 
viel het onderwerp van de Stichting het meest in de smaak. 

De communicatie De medewerkers informeren 
De Internationale Conventie van Tape à l’œil vond plaats in februari 2016. De Stichting staat als 
hoofdpunt op de agenda. De stichting nam dan ook het woord in een zaal met 600 personen, om 
nogmaals de roeping van de stichting en het vastgestelde kader toe te lichten en meer in detail de 4 
acties te beschrijven, d.w.z. het partnerschap met het Home des Flandres en ARELI, de actie Rêves de 
Gosse en onze inzet in Bangladesh. 

Het was tevens de gelegenheid 
de actie I LOVE I SHARE te 

starten 

Marie (TAO) en Houari 
(vormingswerker Home des 
Flandres) 

Nawel (door ARELI gesteunde 
studente) en Barbara (TAO) 

Farida en Thibault (TAO, 
betrokken bij Bangladesh) 

Gaëlle (TAO), Jean-Yves en Christiane (Voorzitter 
en Vicevoorzitter van Les Chevaliers du Ciel) 



De communicatie Onze cliëntes bij onze acties 
betrekken 

Het principe: 7 producten die tijdens onze Internationale 
Conventie door de TAO medewerkers en onze cliëntes 
geselecteerd werden. 
Voor ieder tussen 20 en 26 mei gekocht product schenkt Tape 
à l’œil 5€ aan de actie Rêves de Gosse van de stichting Les 
Chevaliers du Ciel. 

De opgezette communicatie: POS-materiaal, newsletter, info op de website, Facebook 

Onze cliëntes zijn receptief en waarderen het initiatief 

Het resultaat: Een schenking van 19.000 € om de actie Rêves de Gosse in 
2017 te kunnen vervolgen 

“Wat een mooi initiatief!!! I 
love I share and I buy ;)”  
 

Anne-Cécile 

“Een mooie stichting, een mooi doel, een artikel 
kopen als bijdrage aan deze actie :) “  
 

Gina 



De communicatie 

96 posts en even 
zoveel keer gedeeld 

Een community creëren en laten 
leven 

123 foto’s 

1330 likes 

111 commentaren 

Delen, plannen, documenten… Een community voor alle medewerkers van Tape à l’oeil 

Link us is onze nieuwe tool voor ons interne sociale netwerk. In 2015 werd de community van de Stichting Tape 
à l’œil opgericht. 

Link Us in 2016:  



Je hebt een project:  
 

Je kunt een dossier aanvragen om je project voor te stellen. De leden van de Raad van 
Bestuur staan voor je klaar en kunnen je begeleiden bij het nadenken over en uitvoeren 
van het project. 
 

Je hebt geen project, maar je wil meedoen met een actie:  
 

Wij delen regelmatig op Link us projecten waar iedereen aan kan meedoen. Ga naar de 
community van STICHTING TAO. 
 

Zet je in teamverband in voor de projecten die we opstarten, neem de uitdaging aan, 
deel je ideeën!! 

STICHTING TAPE A L’ŒIL  03 59 30 57 85 
24 avenue du Grand Cottignies I 59290 Wasquehal I fondation@t-a-o.com 

Medewerker TAO: ook jij kunt actief zijn binnen de Stichting! 

Stichting Tape à l’œil / De Raad van Bestuur 

Joannes Soënen  Antoine Leclercq Gaëlle Derbesse Nathalie Ferreira  Marie Playoust  

Presenteer de acties waar onze medewerkers een bijdrage aan zouden kunnen 
verstrekken en wij zullen ze met je delen. 

Stichtingen: neem contact met ons op en kom kennis maken! 
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