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"De Stichting is de weerspiegeling van wat er leeft in de onderneming: passie, zin om te delen en om bij te
dragen aan het welzijn van kinderen. In de lijn van onze activiteit hebben we ervoor gekozen om kinderen in
kwetsbare situaties te helpen.

We zetten ons in voor onze projecten en betrekken er ook onze medewerkers en soms zelfs onze klanten bij. In
alle nederigheid zetten we samen met onze partnerorganisaties acties op het getouw die kinderen, al was het
maar voor enkele uurtjes, de moeilijkheden moeten doen vergeten waarmee ze elke dag opnieuw
geconfronteerd worden, en we begeleiden hen ook met duurzamere projecten.

Ook intern heeft onze Stichting een grote impact: ze zet het collectieve avontuur kracht bij, schept een band
tussen ons en onze omgeving en mobiliseert ons om te werken aan een beter leven voor de kinderen.

We mogen trots zijn op onze acties en op het feit dat ze ons stimuleren om onszelf te overtreffen, om meer
aan te durven ten gunste van de kinderen!"

"Ik ben trots op al onze TAO-medewerkers in dit activiteitenrapport, waaruit blijkt hoe goed onze
acties het doen: ze helpen ouders en kinderen in moeilijkheden en laten hen ook plezier beleven!

Ik kon aan twee stappen van Kinderdromen meewerken! Dat zijn onvergetelijke herinneringen en
fantastische ontmoetingen!
Ons budget zal fors toenemen, dankzij de gulle steun van onze klanten!

Door in te zetten op het engagement van ieder van ons, wordt het nu tijd voor een bredere, nog
ambitieuzere visie!

Die visie zullen we samen uitschrijven en delen met ons ecosysteem, met één enkel doel voor ogen:
het welzijn, vertrouwen en de superkracht van kinderen ontwikkelen."

HOOFDARTIKEL

Gaëlle Derbesse
Voorzitter Stichting TAO

Edouard Blanchon
Algemeen Directeur TAO 



We leiden de edelmoedigheid van onze teams in goede banen om concreet actie te ondernemen 
voor het welzijn van kinderen wereldwijd. 

IN DE ESSENTIËLE BEHOEFTEN VOORZIEN
Voedsel, kleding, huisvesting 

HUN VERTROUWEN ONTWIKKELEN
Creëren, dromen, feesten 

HUN SUPERKRACHT AAN HET LICHT 
BRENGEN 

Leren, kennen, bouwen 

De drie grondvesten 

Sinds 2013 breken wij een lans voor kwetsbare kinderen, overal ter wereld en op lange termijn. Onze acties, die 
we altijd samen met onze partners en dankzij de inzet van onze medewerkers van Tape à l'oeil realiseren, 

ontsluieren mee de talenten van de kinderen die we begeleiden. 
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A bras cadabra is het hele jaar door actief om het dagelijkse leven
van baby's, kinderen en hun ouders aangenamer te maken door
kleding en kinderverzorgingsaccessoires te vervaardigen op basis
van oeko-texstoffen, specifiek voor de noden van te vroeg
geboren baby's.

Om de vereniging te steunen en zelf de handen uit de mouwen te
steken schonk de Stichting TAO een GRATIS patroon voor een
speelpakje, met instructies en een video.

Het speelpakje werd zo ontworpen dat het door kinderen en
beginnende naaitalenten vervaardigd kan worden!

We lanceerden ook een uitdaging voor onze medewerkers en
klanten: voor elk vervaardigd speelpakje waarvan vóór 31 maart
2021 op Instagram een foto werd gepost met de hashtag
#madebymewith<3andtao, stort de Stichting TAO 5 € op de
rekening van A bras cadabra.

A Bras Cadabras
1 actie80 kinderen 4000 €



Un Petit Bagage D’amour helpt zwangere vluchtelingen
en extreem arme vrouwen die niet de middelen hebben
om een degelijk koffertje te kopen voor een waardig
ziekenhuisverblijf of om hun baby in goede
omstandigheden te kunnen verwelkomen.

Omdat ze zelfs het hoogstnoodzakelijke voor hun baby
niet kunnen aanschaffen, schonk de Stichting aan de
vereniging dat wat het meest ontbrak, nl. fysiologisch
serum en babydraagzakken.

Un Petit Bagage D’amour
1 actie50 kinderen 2000 €



1 actie15 kinderen 1800 €

Vzw Les Petits Sapins

De vzw Les Petits Sapins uit Waterloo is een algemene
residentiële dienst (RSG) en werd in 1982 opgericht. Op
verzoek van de Diensten voor hulpverlening aan de jeugd
(SAJ), de Diensten voor gerechtelijke bescherming (SPJ) of
de jeugdrechtbanken van Nijvel en Brussel worden kinderen
en jongeren hier opgevangen als hun ouders tekortschieten
(alcoholisme, psychiatrische problemen van de ouders, enz.).

Met deze actie konden we een groep van 15 kinderen een
cheque van 100 euro schenken waarmee ze enkele outfits
konden aanschaffen. Onze Belgische medewerkers droegen
hun steentje bij door de kinderen te helpen met kleren kiezen.



De vereniging DO l'Enfant Dom werd opgericht om
ouders te helpen om beroeps- en gezinsleven op
elkaar af te stemmen, door voor hun kinderen te
zorgen daar waar de traditionele structuren voor hen
geen oplossing zijn.

De Stichting wilde eenoudergezinnen in precaire
situaties steunen met financiële hulp voor de
aanwerving van een extra hulp aan huis.

De bedoeling is om ervoor te zorgen dat de ouders
hun baan kunnen behouden, dankzij kinderopvang
aan een lager tarief.

Do l’enfant DOM
1 actie30 kinderen 6000 €



La Sauvegarde du Nord wil tegemoetkomen aan de noden
van kinderen, maar ijvert ook voor mensen en groepen in
kwetsbare situaties.

De Stichting werkt al enkele jaren met deze vereniging
samen aan tal van projecten voor kinderen en jongeren. Dit
jaar wilden de Stichting en onze medewerkers hun een
kerstcadeau geven en ze renoveerden een kamer in een
opvangcentrum voor meisjes, in Rijsel.

Deze kamer is voor 12 jonge meisjes een ontspannings-
ruimte, waar ze tijd met elkaar kunnen doorbrengen, en een
werkruimte, om samen te studeren of huiswerk te maken.

La Sauvegarde Du Nord
1 actie12 kinderen 1114,12 €📍Foyer Concert Rijsel 



De vereniging is al vele jaren lang partner van de Stichting en jaar-
lijks wordt onze medewerkers gevraagd om voor de allerkleinsten
van de vereniging cadeautjes in te pakken en uit te delen.

Ze is gevestigd in een van de armste steden van Frankrijk, Roubaix.
Dit jaar vroeg ze of de Stichting geen kerstmand wou financieren,
die dan aan alle begunstigden van de vereniging werd uitgedeeld.

Bij Amitié Partage worden kwetsbare gezinnen opgevangen, er
wordt naar ze geluisterd en ze krijgen er hulp. De voornaamste
bedoeling is om 500 van deze gezinnen noodhulp te bieden, niet
alleen met voedsel, maar ook met sociale en professionele bege-
leiding. Verder worden voor de jongsten workshops voor cultuur-
initiatie en voor de groteren schoolondersteuning georganiseerd.

Amitié Partage Roubaix
2 acties100 kinderen Humanitaire hulp



Na twee woelige COVID-jaren werden twee pop-upwinkels
gecreëerd - in Dijon (5/11) en Desseaux (28/10) - waar de begun-
stigden van Les restos du coeur een aangenaam shopping-
moment konden beleven. Naar jaarlijkse gewoonte mochten ze
dankzij een puntensysteem nieuwe kleding uit de vorige collectie
van Tape à l'oeil "kopen". De kinderen kleden en de mama's in het
zonnetje zetten: dat is de missie van de Stichting en de
medewerkers van TAO!

Les Vêtements Du Cœur 

De Restos du cœur willen minderbedeelden
helpen en op vrijwillige basis bijstaan, met name
op het vlak van voedselvoorziening in de vorm
van gratis maaltijden; verder helpt de vereniging
bij hun maatschappelijke en economische
integratie, en bij elke actie die de strijd aanbindt
tegen om het even welke vorm van armoede.

1 actie800 kinderen Schenking van kleding 



Humanium staat ten dienste van de menselijke
ontwikkeling. De prioriteit van deze vereniging is de
bescherming van het kind en zijn welzijn in India.

Onderwijs garanderen voor alle kinderen van het dorp
en een einde maken aan kinderarbeid; zo moet
Kaliyampoondi een kindvriendelijk oord worden door
de gemeenschap te mobiliseren en de kinderrechten
te beschermen.

Dankzij dit project kunnen echt vorderingen worden
gemaakt voor wat betreft de toegang tot
(kwaliteits)onderwijs op de schaal van een dorp;
bovendien helpt het inzien hoe belangrijk het is dat
kinderen in een school ingeschreven zijn en naar school
blijven gaan.

Humanium
1 actie790 kinderen 7500 €



Viva For Life zet in het Waalse Gewest en in Brussel
elke dag opnieuw zijn beste beentje voor, voor
kinderen en gezinnen in armoede.

Dit jaar lanceerde de Stichting een uitdaging om
deel te nemen aan het evenement van Viva for Life:
voor elk eco-designproduct dat in onze Belgische
winkels werd aangekocht, werd 1 euro doorgestort
naar Viva for Life.

In totaal werd zo 10.000 euro ingezameld om
kinderen en hun gezin te helpen.

Viva For Life
1 actieX  Kinderen 10 000 €



Rejoué

De vereniging Rejoué geeft speelgoed een tweede leven,
dankzij het werk van vrouwen en mannen die begeleid worden
naar duurzaam werk en sociale integratie.

Het speelgoed en de boeken worden voornamelijk ingezameld
bij burgers en bij ondernemingen. Vervolgens worden ze
gesorteerd (op basis van de veiligheidsnormen), getest,
aangevuld en ecologisch schoongemaakt en daarna worden
ze voor een spotprijsje (50% van de prijs nieuw) verkocht aan
mensen die professioneel met kinderen bezig zijn, of aan
gezinnen, of ze worden dankzij de steun van partneronder-
nemingen geschonken aan kinderen die ze nodig hebben.

Voor het eerst besliste de Stichting om, samen met de
vereniging Rejoué, haar inzameling van speelgoed op
nationale schaal te lanceren, en dat tweeëneenhalve week
lang. 80 winkels namen aan deze actie deel en meer dan 282
dozen werden ingezameld. Dankzij deze actie kan de
vereniging vier keer meer kinderen gelukkig maken: een kind
geeft, een volwassene renoveert, een ander kind ontvangt en
het speelgoed doorloopt nog een cyclus.

1 actie300 kinderen 20.000 €



Restos Du Cœur België

De Restos du cœur willen minderbedeelden helpen en
op vrijwillige basis bijstaan, met name op het vlak van
voedselvoorziening in de vorm van gratis maaltijden;
verder helpt de vereniging bij hun maatschappelijke en
economische integratie, en bij elke actie die de strijd
aanbindt tegen om het even welke vorm van armoede.

Vlak na de grote overstromingen in België hielp de
Stichting gezinnen en kinderen uit de brand door de
hoogst noodzakelijke aankopen voor kinderverzor-
ging, zoals luiers en melk, te financieren.

1 actie500 kinderen 11.500 €
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Op 27 november namen vier medewerksters van
TAO België in La Sucrerie in Waver (België) deel aan
een magische feestdag ter gelegenheid van
Sinterklaas. Het thema van de dag was de wereld
van de beroemde kleine tovenaar "Harry Potter", die
die dag zowat 200 zieke of gehandicapte kinderen
gelukkig maakte. Op het programma: stands,
spelletjes, verkleedpartijtjes, cadeaus en spektakel.

Dankzij deze actie beleefden de kinderen een
droomdag en vergaten ze voor even hun zorgen.

Ohana

OHANA wil ernstig zieke en gehandicapte kinderen, maar ook hun broers
en zussen ontspannende activiteiten en reizen aanbieden. Hun prioriteit:
kinderen voor even uit hun vaak fors gemedicaliseerde wereld weghalen.

1 actie200 kinderen 3000 €



Bee Forest

Bee Forest schakelt ondernemingen, gemeenschappen en hun belangheb-
benden in om natuurlijke boseilandjes aan te leggen; het is immers meer dan
hoog tijd dat actie wordt ondernomen voor het klimaat en de biodiversiteit.

Ook de Stichting pleit voor de milieuzaak en stak de
handen uit de mouwen om natuurlijke bossen aan te
planten in twee wijken van de Europese metropool
Rijsel. Op het programma: workshops om kinderen en
onze medewerkers te sensibiliseren, en bomen planten.
De bedoeling is om voor de kinderen van deze wijken
een aangename, groene omgeving te creëren.

1 actie150 kinderen 5176,5 € 



Om de Clowns de L’espoir te steunen namen onze medewerkers deel
aan een verkoop van artikelen voor kinderen (kleding, speelgoed,
boeken, kinderverzorgingsaccessoires, decoratie, enkele connected
producten) afkomstig van schenkingen van ondernemingen of
handelaars, maar ook van particulieren. Hiervoor werden stands
opgesteld, die opengehouden werden door leden en vrienden van de
vereniging Clowns de l'Espoir. Een mooie gelegenheid om de
optredens van de clowns en zandmannetjes in ziekenhuizen te
financieren.

De clowns en zandmannetjes verschijnen wekelijks in de ziekenhuis-
kamers om er de kinderen te vermaken, zodat ze even niet aan hun
ziekte hoeven te denken. De vereniging bestaat uit een team van
professionele en opgeleide artiesten die de kwaliteit van het verblijf van
kinderen in een ziekenhuis van de Franse regio Hauts-de-France willen
verbeteren.

Les Clowns de l’espoir
1 actieX  Kinderen Humanitaire hulp



LÉA begeleidt niet alleen zieke kinderen en/of kinderen
met een stoornis of handicap tijdens hun gezond-
heidstraject, maar ook hun gezin, dat eveneens door
de situatie van het kind wordt getroffen. De vereniging
verbetert het zorgtraject en dagelijkse leven van deze
kinderen door in de ziekenhuisomgeving tussenbeide
te komen met activiteiten en aanvullende therapieën,
maar ook met spel- en kinderverzorgingsmateriaal.

Om ook een steentje bij te dragen financierde de
Stichting decoratieve dekzeilen voor wachtzalen in de
Franse ziekenhuizen. Op deze manier ervaren de
kinderen een beetje vreugde en amusement als ze
naar het ziekenhuis moeten voor een onderzoek of
verblijf.

Léa 
1 actieX  Kinderen 2640 €



Het medisch-educatief instituut Ensoleillade verwelkomt
kinderen en jongeren (6-20 jaar) met een verstandelijke
beperking, met of zonder daaraan verwante stoornissen.

De voorbije maanden waren ze door de gezondheidscontext
genoodzaakt om binnen de muren te blijven, omdat ze geen
buitenactiviteiten konden organiseren. "We konden niet rekenen
op onze externe partners en interveniënten om in de aangeboden
activiteiten een evenwicht te behouden en het welzijn te bevor-
deren. Daarom hebben we besloten om in "snoezelmateriaal"
(ontspanning en welzijn) te blijven investeren voor ons
doelpubliek, welke moeilijkheden deze mensen ook ervaren."

De Stichting financierde een Snoezelzaal, een ruimte die speciaal
wordt ingericht, verlicht is met een gedempt licht, waar zachte
muziek weerklinkt en waar het de bedoeling is om een
aangename sfeer te scheppen. Tijdens de sessies worden de vijf
zintuigen geprikkeld. Een ruimte waar 53 kinderen terechtkunnen.

IME Ensolleilade
1 actie53 kinderen 2861 €



Solfa 

SOLFA - "Solidarité Femmes Accueil" - begeleidt en/of
herbergt jaarlijks vrouwen die het slachtoffer zijn van
huiselijk geweld. Zo heeft de vereniging een cluster
"Enfance-Famille" voor vrouwen alleen met hun kind, en een
sociale woning, waar dagelijks meisjes en jonge moeders
met grote moeilijkheden, een onderdak en begeleiding
krijgen.

Met de Stichting TAO als partner wil Solfa voor de kinderen
in de centra van de vereniging en hun ouders lees-
momenten organiseren. Met het oog daarop zette de
Stichting in onze lokalen op regionaal niveau een boeken-
inzamelingsactie op stapel. Elke medewerker kon een of
meer boeken meebrengen, waarin hij op een bladwijzer
een tekstje had geschreven dat het kind dan kon lezen voor
het aan het boek zelf begon. Deze actie werd in heel ons
netwerk gehouden: elke regio zamelde boeken in en
besliste zelf aan welke vereniging deze boeken geschonken
zouden worden.

3 actiesX  Kinderen Schenking van 
boeken 

📍 De kracht van woorden 



Het project Terre d’Ados wil hulp bieden bij opvoeding
en ouderschap en wil gezinnen en in het bijzonder 10- à
15-jarigen een ruimte bieden waar ze zich kunnen uiten
en een luisterend oor en steun vinden.

Per actie gaat het om twintig jongeren tussen 10 en 15,
die enkele keren per jaar genieten van een eet- of
spelletjesavond, een activiteitendag of een verblijf.

Solfa 

📍 Terre d’ados  4 acties20 kinderen 7500 €

Solfa 



Na enkele jaren van samenwerking besliste de Stichting 
om in het centrum HERA mee een snoezelzaal in te 
richten. 

Een snoezelzaal is een ruimte waar mensen enkele 
uren kunnen doorbrengen en die speciaal werd 
ingericht en verlicht is met een gedempt licht, waar 
zachte muziek weerklinkt en waar het de bedoeling is 
om een aangename sfeer te scheppen. Tijdens de 
sessies worden de vijf zintuigen geprikkeld.

📍 Snoezelzaal 4 acties17 kinderen 2857 €

Solfa 



📍 Minderjarigen in de prostitutie 4 acties30 kinderen 25.000 €

Solfa 

Om de vereniging Solfa nog meer te begeleiden en te
steunen met projecten die ons na aan het hart liggen,
draagt de Stichting bij tot een project voor meisjes
met moeilijkheden in hun leven: ze zijn het slachtoffer
van geweld, prostitutie en/of armoede.

Met dit project wordt voor minderjarige meisjes die in
de prostitutie terecht zijn gekomen, een gespeciali-
seerde instelling gecreëerd.



Rode Kruis 
1 actie80 kinderen 6500 € 

Het Franse Rode Kruis is al meer dan 150 jaar op tal van fronten actief in
de strijd tegen armoede; deze vereniging zonder winstoogmerk
verstrekt diensten op het vlak van gezondheid, medisch-sociale
diensten en opleidingen.

De Stichting heeft beslist om alleenstaande minderjarigen van 15 tot 18
jaar oud te begeleiden met theaterworkshops waar ze zichzelf beter
leren kennen en hun leven leren verinnerlijken.

Om nog een stapje verder te gaan in de begeleiding, worden voor deze
jongeren fietsuitstappen en sport- en educatieve projecten gefinan-
cierd, maar ook er wordt ook een krantje of een maandelijkse newsletter
uitgegeven en activiteiten gerealiseerd rond kunst(beoefening) en
kennismaking met smaken van hier en elders. In workshops kunnen de
kinderen spelenderwijs hun talenten ontwikkelen.



Bajo el Mar is een cultuurvereniging met als fundamentele
waarde: cultuur als essentieel bindmiddel voor het “samen
leven”; de vereniging wil cultuur ook voor iedereen
toegankelijk maken. De missie van Bajo el Mar is dan ook
duidelijk: kunst en cultuur promoten.

De Stichting hielp bij de workshops kunstinitiatie •
Kennismaking met de hiphopbeweging • Hiphop dansen •
Rap schrijven • Franse gebarentaal • Gebarendans •
Beatbox • Beatmaking (creatie van computer-
ondersteunde muziek) • Liedjes schrijven • Graffiti •
Skateboard • Videoclips maken.
Kinderen uit achtergestelde buurten kunnen hier terecht en
hun creativiteit de vrije loop laten tijdens deze activiteiten.

Bajo El Mar  
1 actie15 kinderen 2400 €



Nos enfants cardiaques brengt ouders van kinderen met
een hartaandoening en leden van de afdeling
pediatrische cardiologie van de CLINIQUES UNIVERSITAIRES
SAINT-LUC samen.
De bedoeling is dat er banden gesmeed worden tussen

de gezinnen en dat ze elkaar helpen, maar ook dat de
ouders een handje kunnen toesteken op de afdeling
pediatrische cardiologie.

Om de kinderen een hart onder de riem te steken bij hun
soms angstwekkende onderzoeken, financierde de
Stichting halssnoeren voor de hartchirurgieonder-
zoeken. Deze halssnoeren bestaan uit 16 à 18 kralen, zijn
allemaal anders - van hout, gekleurd of met een motief -
en hebben elk een eigen betekenis.
Bijvoorbeeld: hospitalisatie / bloedafname /
preoperatieve onderzoeken, enz.

Nos Enfants Cardiaques
1 actie300 kinderen 6000 €"Ik heb dat van mijn dochter gisteren gekregen en daarom wou ik iedereen die zich inzet voor 

de stichting TAO, van harte danken; dank ook aan de grote TAO-familie, want dankzij jullie heb 
ik nu dit mooie souvenir voor mijn dochter.🥰😍 " Aurore , verkoopconsulent in Froyennes



Om gehospitaliseerde kinderen vreugde en geluk te brengen, hebben de
Stichting en de winkelteams van Tape à l'oeil met veel trots de vereniging Tout
le monde contre le cancer een handje toegestoken met de actie: TOQUES EN
TRUCK! Deze actie bracht gehospitaliseerde kinderen en hun gezin samen
voor een lekkere maaltijd, wat hen kan helpen om hun ziekenhuisopname
beter te "verteren". Een gastronomische maaltijd, een overheerlijk vieruurtje,
lekkere gerechtjes en een smulmoment om te delen, dat alles in het
ziekenhuis bereid door grote sterrenchefs met "toque" (koksmuts).

Tout Le monde Contre Le Cancer

De vereniging Tout le monde contre le cancer realiseert al vijftien
jaar lang jaarlijks meer dan duizend acties in 170 ziekenhuizen en
huizen van ouders, om patiënten en hun gezin, maar ook het
verzorgend personeel bij te staan in hun strijd tegen kanker. Eén
overtuiging staat daarbij centraal: "Zolang er vreugde is, is er leven!"

1 actie200 kinderen 8000 €
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FACE MEL werd in 1996 opgericht en wil alle mogelijke vormen
van uitsluiting, discriminatie en armoede voorkomen en
verhelpen. Wij staan jonge meisjes bij in hun dagelijkse leven en
bij hun zoektocht naar werk, van school tot onderneming.
FACE MEL werkt volgens drie basisprincipes: mobiliseren,
begeleiden, experimenteren.

Vijftien medewerkers van Tape à l’Œil die deze vorm van inclusie
in het hart dragen, hebben beslist om meter te worden van
meisjes van 14-15 jaar en hen te helpen bij hun studiekeuzes,
door toedoen van coachings en begeleiding, zodat ze in de
toekomst de juiste keuzes maken.

FACE MEL
1 actie25 kinderen Humanitaire hulp



La Cordée is een school van het nationale netwerk Espérance
banlieues en is gevestigd in het hart van Roubaix. La Cordée
is een associatieve en onafhankelijke school die haar eigen
pedagogie bepaalt en voor 100% wordt gefinancierd door
privéschenkingen.

Ze werd in 2015 opgericht door leden van de burger-
maatschappij, stuk voor stuk vrijwilligers, en dankzij het
enthousiaste en vrijgevige partnership van ondernemingen
en stichtingen, voornamelijk uit de regio Nord.

De Stichting steunt deze school en haar projecten rond
wereldervaring door gedurende twee jaar een klas van de
tweede graad lager onderwijs te begeleiden, en met
educatieve en culturele workshops.

La Cordée 
2 acties76 kinderen 16.521 €



Al twintig jaar lang is Sport dans la Ville de voornaamste
vereniging in Frankrijk voor integratie door sport. Alle
programma's moeten de sociale en professionele integratie van
de 7000 ingeschreven jongeren in de hand werken, door actief
bij te dragen tot hun vorderingen en persoonlijke ontwikkeling.
De vereniging is actief in de kern van bepaalde wijken van
steden, in "enclaves" met veel economische en sociale
moeilijkheden. Dat de aanwezigheid van sport in de stad voor
deze wijken belangrijk is, hoeft geen betoog.

Sport Dans La Ville 

De Stichting was ook aanwezig bij de eerste editie van Parions
Job, georganiseerd door de vereniging Sport dans la Ville, om
via de sport voor onze winkels nieuwe talenten aan te werven. In
totaal namen 100 jongeren tussen 15 en 25 jaar oud aan deze
eerste editie deel.

1 actieX  Kinderen Humanitaire hulp



Collège de L’intention  

Het Collège de l’Intention biedt een alternatief voor het
traditionele onderwijssysteem. Dankzij hun inzet kan een
onderwijssysteem worden opgebouwd dat twee onlos-
makelijk verbonden ambities nastreeft: een algemeen
hoger niveau en een grotere sociale rechtvaardigheid.
De leerlingen worden ook beter voorbereid op de
uitdagingen van de digitalisering.

De Stichting financierde aangepaste meubelen: modu-
leerbare tafels en stoelen voor een ludiek leerproces
voor kinderen die een aangepast schooltraject nodig
hebben.

1 actie48 kinderen 10.960 €



La voix de l’enfant

De verenigingen die deel uitmaken van La voix de
l’enfant dragen bij tot de bescherming, ontplooiing en
het hogere belang van het kind. Elke vereniging is
onafhankelijk en heeft haar eigen interventiesectoren, in
Frankrijk en/of de rest van de wereld.

Voor het begin van het nieuwe schooljaar financierde de
Stichting in september schoolkits voor kinderen en
jongeren die in armoede leven. Dankzij die kits konden ze
het jaar beginnen met al het materiaal dat ze nodig
hadden.

1 actie70 kinderen 5000 €



Lef For Life 

Lef For Life is een partnervereniging van de Stichting TAO
in Bangladesh. Hun voornaamste missie is het onderwijs
van kinderen in de arme wijken van Dhaka bevorderen.
Toen de lockdown werd uitgeroepen, organiseerden Lef
for Life en de Stichting de inzameling van voedsel voor de
mensen in de sloppenwijken van de hoofdstad. Het land
lag stil en dus streefde de vereniging ernaar dat elk gezin
toch minstens één maaltijd per dag zou hebben.

De Stichting TAO wilde hen steunen bij hun fraaie
initiatieven, o.a. bij de eerste fase van het terrein en de
eerste verdieping van de schoolcampus in Motbari
Gazipur, in Dhaka - Bangladesh. Deze campus creëert
voor de jonge studenten goede studie- en leefomstan-
digheden. Verder financierde de Stichting tijdens de hele
maand september mee de maaltijden van de kinderen.

2 acties100 kinderen 5500 €



La Sauvegarde Du Nord

La Sauvegarde du Nord is een vereniging die de noden
van kinderen wil verlichten, maar ook ijvert voor mensen
en groepen in kwetsbare situaties.

Hélice werd bedacht en bestaat om in te spelen op
behoeften en situaties die door La Sauvegarde begeleide
jongeren verhinderen om voor zichzelf een zelfstandig
levenstraject uit te werken. In dat verband begeleidt de
Stichting tien jongeren bij concrete handelingen uit hun
leven: rijbewijs halen, het nodige materiaal bekomen
voor een beroepsopleiding, een computer kopen, enz.

1 actie10 kinderen 3000 €📍Programma Hélice 



Udaf van de Loire

De Udaf van de Loire is de officiële instelling die de
200.000 gezinnen van het departement Loire vertegen-
woordigt. In heel het departement Loire is de Udaf goed
voor 92 gezinsverenigingen. Deze verenigingen tellen
samen 10.000 gezinnen die lid zijn.

De Stichting verbindt zich ertoe om de Udaf te helpen bij
de begeleiding van de minderjarige en meerderjarige
jongeren in moeilijkheden van Loir-et-Cher, bij hun
schooltraject en professionele integratie. Met deze
financiering worden professionele projecten gesteund
voor minderbedeelde jongeren die begeleid worden door
de maatschappelijk werkers van de MDCS van Sud-Loire.

1 actie10 kinderen 10.000 €
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Break Poverty
1 actie90 kinderen 20.000 €

Break Poverty Foundation is een Franse hulporganisatie die de strijd tegen
armoede aanbindt door de oorzaken aan te pakken. Zo wil ze met name
kinderen en jongeren uit hun armoede helpen.

Tijdens de lockdown lanceerde de Stichting een
uitdaging voor heel de gemeenschap van Tape à
l'oeil: ten voordele van de stichting Break Poverty
100.000 kilometer afleggen met behulp van de
applicatie Km for change. De bedoeling was om de
digitale kloof bij duizenden jongeren te dichten door
hun toegang te geven tot informaticamiddelen, zoals
een computer.

Voor elke afgelegde km stortte de Stichting TAO 0,10
euro aan de vereniging. We hebben zelfs de som nog
verdubbeld opdat zo veel mogelijk kinderen van dit
project zouden profiteren.



Punt 
Com



Fan van mode en booster van talent Tape à l'oeil zorgt 
voor de kinderen van vandaag die morgen de wereld 
zullen maken. 

Sinds de oprichting in 2019 en dankzij u, verkochten we 
1 MILJOEN Shopping Bags. 

Shopping Bag 

1 € 0,50 € 
*Aan de Stichting 



Interne communicatie
📍 Medewerkers   

LINK US is ons interne sociale netwerk. De
gemeenschap van de Stichting biedt de
medewerkers de kans om hun ideeën te delen,
meer te lezen over acties en de newsletters van
de Stichting TAO te raadplegen.

Los van dit netwerk nemen we alle gelegenheden
te baat om over de Stichting TAO te praten:
tijdens vergaderingen, kick-offs, conventies, enz.
van de onderneming. Zo wordt van de leden van
de stuurgroep verwacht dat ze de medewerkers
sensibiliseren.



Externe communicatie
📍 Klanten-Verenigingen-Partners-Kandidaten/sollicitanten 

Door zich verder te ontwikkelen hoopt de Stichting TAO zich nog meer open te kunnen stellen, nog
zichtbaarder te worden bij zijn klanten, partners en de verenigingen. Daarom heeft ze beslist om haar externe
communicatie naar een hoger niveau te brengen (omdat ze trots is op haar acties, maar vooral ook omdat
ze zo veel mogelijk mensen bij dit mooie avontuur wil betrekken: "Samen gaan we veel verder"). Klanten en
partners kunnen uitgenodigd worden om deel te nemen aan de acties van de Stichting TAO.

Onze klanten kunnen surfen naar de
webpagina van de Stichting TAO op de
website van Tape à l’oeil. In de acht
marketingnewsletters die in 2020
werden verstuurd, werd naar deze
pagina doorverwezen.

Linkedin is het meest gebruikte
sociale netwerk. De Stichting TAO ge-
bruikt het om te communiceren bij
verenigingen, mogelijke sollicitanten
van Tape à l'oeil, de medewerkers
van de onderneming, ...

Instagram is het netwerk waarop de
Stichting coulissemomenten als story
post.



Saamhorigheidsfeesten 
Tape à l’œil en de Stichting vervangen de Black Friday door
solidariteits- en vrijgevigheidsacties. Vier dagen lang, van 26
tot 29 november, stort TAO 3% van de verkoop door om meer
dan 5.000 kinderen te helpen! Hoe? Via de Stichting TAO en de
partnerverenigingen.

Dankzij deze actie overstijgt het ingezamelde bedrag 
ruimschoots onze verwachtingen: 85.000 € 

Met deze som werden drie projecten gesteund: 

De inrichting van een leeszaal voor de vereniging Solfa
Solidarité Femmes Accueil

De organisatie van danssessies voor autistische kinderen, via 
de vereniging L’ELAN RETROUVE

En honderden stukken speelgoed ingezameld ten voordele van 
het Réseau Rejouons Solidaires



Getuigenissen



Enkele markante feiten 

1 miljoen shopping bags verkocht sinds de lancering 
in 2018 

Project "Challenges des assos étudiantes": de beste projecten voorgesteld door de 
studentenverenigingen van scholen uit de regio en gefinancierd door de Stichting 

Saamhorigheidsfeesten
1% van de omzet van het weekend dat traditioneel aan de Black Friday gewijd is, wordt doorgestort aan verenigingen 

Project met een andere stichting 
Stichting Kiabi en Idkids met Hope in Bangladesh 
Oprichting van een school voor beroepsopleiding 



Enkele markante feiten 

Om onze medewerkers in de winkels te 

begeleiden en bij onze klanten de Stichting 

bekend te maken, creëerden we een folder, 

waarin onze acties en kerncijfers van het jaar 

uiteen worden gezet. 

Zo reageren we op een vraag van de 

winkelteams, die zich ook voor onze Stichting 

inzetten. 



Een nieuwe rekruut

Meer dan twee jaar geleden nam de Stichting 
iemand met leercontract in dienst en dat was 
een gigantisch succes. Thibaut Demeestere
vatte dit nieuwe avontuur als eerste aan. 

Hij is erin geslaagd om van alle uitdagingen van 
de Stichting een succes te maken! Na twee jaar 
lang kwaliteitswerk te hebben geleverd, stond hij 
zijn plaats af aan Ines Mellouki, sinds september 
onze nieuwe projectverantwoordelijke van de 
Stichting. 

Hartelijk dank aan Thibaut voor zijn betrokken-
heid en harde werk en welkom aan Ines bij de 
grote familie die de Stichting TAO is. 



De leden van onze stuurgroep 

Nicolas Bultel

Edouard Blanchon Marie Playoust Danaé Carmiaux Inès MelloukiGaelle Derbesse

Babou Check Fabrice Bouley Leonor Gravey Evelyne Querard

Zij nemen mee de beslissingen van de Stichting, valideren de projecten, 
zijn actief bij de verenigingen en het aanspreekpunt voor de medewerkers van Tape à l'oeil. 



Verenigingen in actie! 

De Stichting steunt acties van verenigingen zonder winstoogmerk (wet 1901) of van
structuren van algemeen belang die al minstens twee jaar bestaan. Vul gerust ons
projectoproepdossier in. U vindt dit dossier op de website van de Stichting.

Ontvankelijkheidscriteria voor een project: 

- Kinderen (0-16 jaar) in een kwetsbare situatie rechtstreeks steunen; 
- Niet afgelopen zijn op het ogenblik dat het dossier wordt ingediend. 
- Plaatsvinden in een van de landen waar de onderneming gevestigd is 

(winkels, partners of kantoren; 
- Op de lange termijn gericht zijn en de bedoeling hebben om de activiteiten 

duurzaam te maken. 

Contacteer ons zodat we elkaar beter kunnen leren kennen. 

fondation@t-a-o.com



CONTACTPERSOON:

Gaëlle Derbesse 
– gderbesse@t-a-o.com – Voorzitter 

Inès Mellouki
– Stichting@t-a-o.com –
Projectverantwoordelijke 

Waar kunt u ons vinden 

https://www.linkedin.com/company/tape-l'oeil/mycompany/
https://www.instagram.com/tapealoeil/?hl=fr
https://fr-fr.facebook.com/tape.a.loeil/


DANK U, VERENIGINGEN, PARTNERS, 
MEDEWERKERS EN KLANTEN, VOOR UW INZET 


