
Oostmalle, 12 oktober 2019 

 

 

 

Beste ouders, 

Via deze brief willen we jullie informeren over een PANO-reportage die aanstaande woensdag 16 

oktober om 21u25 op één zal worden uitgezonden. De reportage richt zich op misbruik van 

fotomateriaal dat via diverse online media wordt verspreid. Dit onderwerp zal aangekaart worden 

vanuit een breed maatschappelijk probleem dat zich zowel in de familiale (het gezin) als in de 

georganiseerde (sportclub, jeugdbeweging…) sfeer afspeelt. 

Recent kregen wij als groep bezoek van PANO-reporter Thomas De Graeve met de vraag om onze 

medewerking te verlenen voor de reportage. Hij confronteerde ons met oude foto’s van onze 

dagelijkse werking die nog op fotosites stonden. Enkele huidige leidsters werden om een reactie 

gevraagd en we willen jullie daar dus graag van op de hoogte brengen. De reporter heeft ons 

gegarandeerd dat de oude foto’s waarover het gaat niet getoond zullen worden en dat ook de naam 

van onze groep niet in de reportage zal verschijnen. 

Na de opnames van deze reportage namen wij contact op met de koepel van KSA om ons te laten 

ondersteunen bij deze situatie. Zij hebben op hun beurt advies ingewonnen bij bevoegde instanties 

met expertise op vlak van privacy en digitale media. Van daaruit werd ons aangeraden om de foto’s te 

verwijderen van dergelijke fotosites. We hebben die actie ondertussen uitgevoerd. Daarnaast dachten 

we ook al na over hoe we in de toekomst met fotomateriaal willen omgaan. Gezien veel ouders nog 

steeds vragende partij zijn om foto’s van de activiteiten te bekijken, zullen we de foto’s enkel nog 

verspreiden via afgesloten platformen waarop de privacy gegarandeerd wordt. 

We willen er met deze brief vooral voor zorgen dat jullie voorbereid zijn op het feit dat enkele leidsters 

in de reportage te zien zullen zijn. Dankzij deze communicatie weten jullie ook meteen welk gevolg we 

als groep aan dit maatschappelijk probleem geven. Indien jullie na de reportage alsnog met vragen 

zouden zitten over dit onderwerp, dan mogen jullie steeds contact opnemen met ons. Na de activiteit 

van zondag 20 oktober zijn er zeker ook leidsters bereikbaar om nog te antwoorden op eventuele 

vragen.  

We hopen alvast blijvend op jullie vertrouwen te mogen rekenen en blijven in de toekomst onze 

uiterste best doen om een vlekkeloze werking te garanderen. 

 

Met vriendelijke KSA-groeten, 

Namens de voltallige leidingsploeg van KSA - Roodkapjes Oostmalle 

Voor vragen kan u ons altijd bereiken via:   

 

 

Lisse Peeters (0493497810) 

Lotte Van Dyck (0487387944) 

Amber Willekens (0495263246) 

ksaoostmalle@gmail.com 


