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1.  Inleiding 

 
Stichting Care4theKids is opgericht vanuit de gedachten om iets te betekenen voor 

kansarme kinderen. Care4theKids zet zich in voor kleinschalige projecten in Azië. 

 

Het werk van de stichting kenmerkt zich door intensieve, liefdevolle begeleiding van 

kinderen, goede zorg en scholing. 

Care4theKids organiseert en/of ondersteunt activiteiten en zet projecten op om het leven en 

de toekomst van deze kinderen te verbeteren. 

Voor kansarme kinderen is goed en stimulerend onderwijs essentieel om een kans te maken 

op een beter leven. Met goed onderwijs is de kans op zelfredzaamheid en onafhankelijkheid 

groter. 

 

 Mede daarom hebben we in het jaar 2013 besloten om, als stichting, ons vooral te richten 

op onderwijs- en voedselprogramma’s. Onderwijs is immers belangrijk voor je toekomst. Maar 

om onderwijs te volgen is een goede gezondheid van groot belang. De juiste voeding 

draagt hieraan bij. Met de activiteiten en programma’s van Care4theKids hopen we hieraan 

bij te dragen. 

 

Dit alles wordt mede gerealiseerd doordat Care4theKids zich ook als vrijwilligersorganisatie 

inzet voor de projecten waar we mee samenwerken. Care4theKids organiseert 

vrijwilligersreizen met als doel de projecten fysiek en financieel te ondersteunen. 

De inzet van vrijwilligers, het sponsorgeld en donaties komen geheel ten goede aan de 

projecten en daarmee de kinderen. 

 

Het jaar 2013 stond vooral in het teken van de samenwerking met de partnerorganisaties te 

intensiveren en op een hoger niveau te brengen. Binnen de projecten zijn we met elkaar 

nieuwe ontwikkelingen en afspraken aangegaan. Daarnaast is er intensief gewerkt aan het 

werven van fondsen en donaties, maar ook  aan het vergroten van de naamsbekendheid. 

Dit verslag geeft de belangrijkste gebeurtenissen weer van Care4theKids in 2013 en een 

financieel jaarverslag, zodat iedereen kan zien wat er aan middelen bij ons is 

binnengekomen en hoe wij met deze middelen omgaan. 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

Henriëtte Dijkstra (voorzitter) 

Wilma Gul (secretaris) 

Klaas Honing (penningmeester) 

Ronald Croese (bestuurslid) 

 
 

 

 

 

 

 

Dit jaarverslag is vastgesteld op 12 mei 2014 door het bestuur van Stichting Care4theKids. 
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2. Stichting Care4theKids in 2013 

 
Het jaar 2013 stond in het teken van intensivering van de contacten en samenwerking  met 

de partnerorganisaties van Care4theKids om de toekomst van kansarme kinderen te 

verbeteren.  Maar naast dit, en fondsenwerving voor de projecten, zijn ook  het vergroten 

van de naamsbekendheid en de uitstraling van het vertrouwen belangrijke aspecten 

geweest. Verder is het een jaar van professionalisering geweest. Er wordt continu bekeken of 

we op de juiste weg zitten of er verbeteringen nodig zijn en of we ons verder moeten 

professionaliseren. 

  

Een greep uit de gebeurtenissen: 

 

Beleidsplan 2013 en projectplannen 

Begin 2013 heeft Care4theKids haar beleidsplan aangescherpt en de komende 

ontwikkelingen op de projecten verder beschreven. Gezien Care4theKids nog een jonge 

organisatie is verlopen de ontwikkelingen in een hoog tempo en is het plan alleen voor het 

jaar 2013 geschreven. Daarna zal worden bekeken of er een meerjarenplan kan worden 

gemaakt. 

 

Voor de projecten waar we een samenwerking mee zijn aangegaan hebben we 

projectplannen opgesteld over hoe de samenwerking eruit zal zien. In 2013 zijn er een aantal 

deelplannen/bijlagen, behorend bij het Projectplan Cu Chi Free Education Project, 

geschreven over de nieuwe afspraken die zijn gemaakt over ondersteuning van kinderen. 

 

ANBI 

Stichting Care4theKids is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). 

Met ingang van 1 januari 2014 heeft de belastingdienst als voorwaarde gesteld dat een 

goed doel/stichting via internet bepaalde informatie zoals het beleidsplan, jaarverslag, 

beloningsbeleid etc. moet verstrekken voor het behoud van de ANBI-status. Dit om vanuit de 

goede doelen meer transparant te zijn. Als Care4theKids willen we ook graag transparant zijn 

over onze werkzaamheden en hoe we sponsorgelden en donaties inzetten.  

Care4theKids heeft hiervoor in 2013 een aparte pagina aangemaakt op haar website 

(www.care4thekids.nl/anbi.html) waar de genoemde documenten te downloaden zijn. 

 

Beloningsbeleid 

In 2013 heeft Care4theKids haar beloningsbeleid geschreven. Alle werkzaamheden 

uitgevoerd door bestuursleden en/of vrijwilligers zoals administratie worden uitgevoerd op 

basis van vrijwilligheid. Reizen naar de projecten zullen door henzelf worden betaald. 

Het beloningsbeleid is te downloaden op de ANBI-pagina op de website van Care4theKids. 

 

Projectleider Onderwijs 

In oktober 2013 heeft Care4theKids een Projectleider Onderwijs aangetrokken om met name 

het educatieprogramma op het project “The Center of Rehabilitation and Support for 

Handicapped Children” te begeleiden. Floor Oostendorp, vrijwilliger op dit project in de juli 

2013, zal dit op zich nemen. In Nederland heeft zij veel ervaring als coach binnen het 

onderwijs. 

http://www.care4thekids.nl/anbi.html
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Wanneer het mogelijk is om ook op het Cu Chi Free Education Project, tijdens de middagen, 

onderwijs te verzorgen zal Floor hierin meedenken. 

 

 

Boek Sống, Kinderen in Vietnam, leven met toekomstperspectief 

In het najaar van 2012 is er bij fotografe Ineke van Weele een idee ontstaan waarbij 

Care4theKids fondsen kan binnenhalen, maar waarbij de mensen die doneren ook iets moois 

in handen hebben. Het zou een boek worden over het dagelijkse leven van Vietnamese 

kinderen, dat laat zien waarom deze kinderen ondersteuning nodig hebben en waarom 

Care4theKids kansarme kinderen ondersteunt. 

Dit plan is uitgewerkt door Ineke van Weele, Marwin Stenekes en de bestuursleden Ronald 

Croese en Henriëtte Dijkstra. In februari 2013 zijn Ineke en Henriëtte samen op reis naar 

Vietnam geweest om een fotoreportage te maken. In samenspraak met gemeente-

ambtenaren in Ca Mau (Zuid-Vietnam) en 5 gezinnen, hebben we deze gezinnen gevolgd in 

hun dagelijks leven. Van deze fotoreportage, de interviews en gesprekken, is een boek 

samengesteld dat eind september 2013 is verschenen. Tijdens een feestelijke bijeenkomst 

voor donateurs en sponsors is het boek gepresenteerd. 

Het boek is geheel gesponsord waardoor de gehele opbrengst ten goede komt aan 

Care4theKids en daarmee de projecten waar Care4theKids mee samenwerkt. Iedereen die 

aan het boek heeft meegewerkt heeft dit op vrijwillige basis gedaan en de evt. kosten die 

het voor deze personen met zich mee heeft gebracht hebben zij zelf op zich genomen (zie 

donaties in natura). Er zijn 1000 boeken gedrukt. De verkoopprijs is €25,00 

Tot en met 31 december 2013 waren er 139 verkocht. 

 

Website 

Dit jaar is er gewerkt aan het professionaliseren van de website. Alle informatie die nodig is 

over Care4theKids wordt digitaal gepubliceerd. Zo is er een verplichte ANBI pagina 

toegevoegd. De website is zowel Nederlandstalig als Engelstalig en wordt regelmatig up to 

date gehouden. De Engelse site bevat alleen de informatie die nodig is voor mensen buiten 

Nederland. 

 

Nieuwsbrieven 

Eén keer per twee maanden verschijnt er een digitale nieuwsbrief waarin de ontwikkelingen 

van Care4theKids en de projecten waar we mee samenwerken worden beschreven. De 

nieuwsbrief heeft een aantal vaste items zoals, doneren, vrijwilligerswerk, presentaties, 

verkoop boek en contactgegevens. Deze nieuwsbrief wordt verstuurd aan 

sponsors/donateurs, vrijwilligers en een ieder die heeft aangegeven de nieuwsbrief te willen 

ontvangen.  

Daarnaast worden er nieuwsflitsen verstuurd op het moment dat er bijzondere 

gebeurtenissen zijn. Deze nieuwsflitsen geven alleen korte informatie over deze 

gebeurtenissen. 

 

Promotie en communicatiemiddelen 

Op het gebied van promotie zijn de volgende activiteiten uitgevoerd: 

- De website is doorontwikkeld 

- Het WEBLOG met ontwikkelingen over Care4theKids, de projecten en het werk van 

vrijwilligers is regelmatig bijgehouden. Hier vindt men ook de reisverslagen wanneer 

men vanuit Care4theKids de projecten bezoekt. 
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- Er is ieder twee maanden een digitale nieuwsbrief, zowel Nederlands als Engels, 

verschenen voor de vrienden van Care4theKids. In september is er ook een nieuwsflits 

verschenen. 

- Er is mailing verstuurd aan hogescholen en PABO’s m.b.t. het werven van vrijwiligers. 

- De brochure over Care4theKids en de projecten is regelmatig verspreid en uitgedeeld 

(o.a. tijdens evenementen en overleggen met donateurs, bedrijven en  vrijwilligers) 

- Via Social Media (Facebook en Twitter) zijn regelmatig berichten verschenen met 

informatie over de ontwikkelingen van Care4theKids, de projecten en het werk van 

vrijwilligers. 

- Care4theKids armbandjes zijn aan vrijwilligers en kinderen uitgedeeld. 

- Presentatieboeken zijn getoond tijdens evenementen en gesprekken met donateurs, 

bedrijven en vrijwilligers. 

- Care4theKids Banner is ingezet tijden evenementen. 

 

Donaties 

In 2013 zijn de inkomsten van particuliere donateurs en bedrijven: € 14.419,49. Particuliere 

donateurs zijn vrienden en familie (en wijzelf natuurlijk). Het grootste gedeelte wordt gestort 

door mensen, bedrijven en stichtingen die eenmalig doneren, of bijvoorbeeld één keer per 

jaar.  

Daarnaast zijn er inkomsten van betalende vrijwilligers. Een gedeelte van het bedrag dat 

vrijwilligers betalen gaat naar de projecten waar zij werkzaam zijn en een klein gedeelte 

wordt door Care4theKids gebruikt voor het werven van vrijwilligers, communicatie, werven 

van fondsen, promotiemateriaal enz. 

De laatste drie maanden van het jaar zijn er gelden binnengekomen door de verkoop van 

het boek Sống. Mede hierdoor hebben we een behoorlijk positief saldo (zie jaarrekening).  

Dit zullen we aankomend jaar hard nodig hebben om het lunchprogramma op het Cu Chi 

Free Education Project te continueren. De vaste sponsors voor de kinderen van dit project en 

het lunch- en educatieprogramma heeft zich (te) minimaal uitgebreid waardoor we zonder 

andere inkomsten het lunchprogramma zouden moeten stoppen. 

 

Fondsenwervende evenementen 

Dit jaar zijn er een aantal evenementen geweest waar Care4theKids bij aanwezig is geweest 

met als doel de naamsbekendheid te vergroten: 

- 18 aug:  bijeenkomst Vietnamese Tempel te Nederhorst den Berg (opbrengst €683,50,   

6 boeken verkocht €150,00 en losse donaties €533,50) 

- 04 okt:   onderwijsbeurs Almere (opbrengst €25,00, 1 boek verkocht) 

- 20 nov: CollegeTourPurchasing (opbrengst €475,00) 

 

Daarnaast zijn er een aantal sponsoracties georganiseerd: 

 

Jozefschool Nederhorst den Berg 

Eind februari/begin maart heeft groep 7 van de Jozefschool in Nederhorst den Berg 

spontaan een actie opgezet voor Care4theKids. De kinderen hebben o.a. klusjes gedaan 

waarvoor ze een klein bedrag kregen, ze hebben cupcakes gemaakt en verkocht. De 

opbrengst hiervan was € 237,00. 

 

 

 

 



 
 

7 
 

Bruiloft 

In mei 2013 hebben we een mooie donatie  van een bruidspaar ontvangen. De opbrengst 

van de collecte € 249,00 hebben zij gedoneerd aan Care4theKids 

 

Muziekspektakel Bergen 

Op 29 juni  is in Bergen een muziekspektakel georganiseerd. Een deel van de opbrengst van 

het evenement zou naar een goed doel gaan. Care4theKids is hierbij als goed doel gekozen. 

Helaas is de opkomst minimaal geweest en zijn de organisatoren niet uit de kosten gekomen 

waardoor er geen opbrengst is overgebleven voor Care4theKids. 

 

Benefietdiner 

Floor Oostendorp heeft 19 oktober 2013 een benefietdiner georganiseerd voor vrienden en 

familie. De opbrengst van dit diner, €1252,-, ging in z’n geheel naar Care4theKids. 

 

 

Donaties in natura 

We hebben een flink aantal donaties in natura ontvangen van zowel particulieren als 

bedrijven. Hieronder een uiteenzetting van deze donaties: 

 

Kleding en speelgoed 

Van een aantal particulieren hebben we kleding en speelgoed ontvangen voor de kinderen 

binnen de projecten. 

 

Boek Sống 

De werkzaamheden en uitgaven die alle medewerkers rondom de uitgave van het boek 

Sống hebben gedaan, zijn volledig gedoneerd. Daarnaast is door een aantal bedrijven het 

drukwerk gesponsord. Zo ook de presentatie van het boek. 

Het gaat om een totaalbedrag van €16.357,50.  

Hiervoor willen we de volgende personen en bedrijven hartelijk bedanken: Ineke Vernimmen 

Fotografie, Marwin Stenekes, Autobedrijf K. Honing, Drukkerij Zalsman, Restaurant ’t Swaentje. 

De bestuursleden Ronald Croese en Henriëtte werken en reizen op vrijwillige basis voor 

Care4theKids (zie beloningsbeleid). 

Mineraalwater 

Voor het muziekevenement in Bergen is, speciaal voor Care4theKids, mineraalwater 

gebotteld. De flesjes hebben een etiket met het logo van Care4theKids.  

Ronald Croese heeft het mineraalwater, een bedrag van €954,00 incl. BTW, gedoneerd. 

Het overgebleven water wordt via de website en evenementen verkocht. De opbrengst 

hiervan is voor Care4theKids. 

 

T-shirts 

Autobedrijf K. Honing heeft t-shirts, in de kleur en met het logo van Care4theKids, paars met 

oranje, gedoneerd die we kunnen gebruiken ter promotie van Care4theKids op 

evenementen en bijeenkomsten. Het bedrag dat hiermee gemoeid is, is €222,03 incl. BTW 

 

Armbandjes 

Van Klaas Honing heeft Care4theKids 100 armbandje gehad in Care4theKids-kleuren, paars 

en oranje, waar Care4theKids op staat. Gezien dit zelfgemaakte bandjes zijn, is hier geen 

bedrag van bekend. 
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Vrijwilligersprogramma                                                                                                                            

Het vrijwilligersprogramma dat is opgezet om betalende vrijwilligers uit te zenden naar de 

projecten waar we mee samenwerken is aangescherpt. Dit programma is terug te vinden op 

de website met een aanmeldingsformulier. Wanneer iemand zich, of meerder personen, zich 

aanmeldt om als vrijwilliger binnen één van de projecten te gaan werken zal via het 

aanmeldformulier (of een aanvullend gesprek) worden besloten of iemand wordt toegelaten 

tot het vrijwilligers programma. Er is een ‘Vrijwilligers Informatiepakket’ samengesteld dat 

vrijwilligers ontvangen na aanmelding. Daarnaast worden vrijwilligers uitgenodigd voor een 

informatiebijeenkomst of een individueel gesprek.                                              

Vrijwilligers die zich aanmelden geven aan akkoord te gaan met de “Voorwaarden 

Deelname Vrijwilligersprogramma Care4theKids”.                                                                           

In het jaar 2013 is middels dit programma één vrijwilliger aan de slag geweest. Al eerder is 

een vrijwilliger aan de slag geweest om het onderwijs aan kinderen met een beperking vorm 

te geven.  

 

Vrijwilligers 

Voor de informatiebijeenkomsten voor vrijwilligers heeft Jeannet de Jong aangegeven zich 

hiervoor te willen inzetten. Zij heeft zelf veel ervaring als vrijwilliger. Gezien er in 2013 één 

vrijwilliger werkzaam is geweest voor Care4theKids heeft Henriëtte Dijkstra dit nog zelf 

opgepakt. 

In Vietnam hebben we twee vrijwilligerscoördinatoren, ms. Thi en ms. Binh, die de 

uitgezonden vrijwilligers begeleiden en ondersteunen. Eén van de medewerkers van ms. Binh, 

ms. Ngoc, wordt ook ingezet ter ondersteuning van vrijwilliger. Alle drie zijn zij op de hoogte 

van de projecten en hebben kennis gemaakt met mensen op de projecten. Daarnaast 

hebben zij regelmatig contact met Henriëtte Dijkstra. 

Ms. Binh verzorgt het verblijf van de vrijwilligers in één van de hotels Happy Inn in Ho Chi Minh 

City. 

 

Trainingen en cursussen t.b.v. professionalisering 

Voor de start van Care4theKids heeft Henriëtte Dijkstra al een aantal trainingen gevolgd over 

het opzetten particuliere initiatieven met de daarbij behorende aspecten als projectplan 

schrijven, evaluatie, financiën en samenwerking met partnerorganisaties. 

Dit jaar heeft zij hier een vervolg aan gegeven door een training “Reframing the Message; 

communicatiestrategie” te volgen. Ook is Henriëtte naar een bijeenkomst geweest over 

“Verantwoord vrijwilligerswerk met kinderen”. 

Zoveel mogelijk rechtstreeks naar de doelstelling 

We zijn een stichting die zoveel mogelijk financiële middelen (wij streven naar minimaal 95%) 

rechtstreeks ten behoeve van de doelstelling/projecten ten goede wil laten komen. Dat 

betekent dat Care4theKids niet wil overkomen als een stichting met een groot percentage 

aan overheadkosten, of zelfs als een stichting met betaalde mensen in dienst.  

Omdat wij veel werken met sponsoren, die doneren in natura, kunnen wij onze overhead in 

Nederland runnen met relatief weinig financiële middelen. Daarnaast werken het gehele 

bestuur en de Projectleider Onderwijs, maar ook de vrijwilligerscoördinatoren in Vietnam, op 

vrijwillige basis voor Care4theKids. Hierdoor hebben we niet met loonkosten te maken.  
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3. Projecten  

 
3.1 The Center of Rehabilitation and Support for Handicapped 

Children 

 
3.1.1 Het project in het kort: 

 

The Center of Rehabilitation and Support for Handicapped Children (CORSCH) is  

een medisch/sociaal opvangcentrum dat gestart is in 1978. CORSHC valt direct onder het 

management van het “Ministery of Labour, Invalids and Social affairs” and the supports of 

many humanitarian organization and benefactors in and out of the country. 

De laatste jaren heeft het ministerie CORSHC een belangrijke opdracht gegeven. Men vangt 

kinderen op met Cerebrale Parese, kinderen met Down Syndroom en Autistische kinderen tot 

10 jaar. 

Het onderwijs binnen CORSHC is van een lage kwaliteit. Tijdens het eerste bezoek van 

Care4theKids in februari 2012 waren de klassen niet ingericht en er is weinig tot geen 

onderwijsmateriaal. Er zijn geen speelvoorzieningen. Daarnaast zijn de medewerkers hier 

onvoldoende voor getraind en zeker wanneer het gaat om kinderen met beperkingen. 

 

 

3.1.2 Wat is er gedaan in 2013 

In het najaar van 2012 is het projectplan voor dit project, in samenspraak met Dr. Thang 

(directeur) en Ms. Thanh (vice-directeur), bijgesteld. Het plan gaat over de samenwerking 

tussen Care4theKids en The Center of Rehabilitation and Support for Handicapped Children, 

met als inhoud de inzet van vrijwilligers en de ondersteuning bij het geven van educatie. In 

het plan staat beschreven dat men binnen het project graag vrijwilligers in wil zetten met 

ervaring in de specifieke doelgroep van het project, kinderen met autisme, kinderen met 

Syndroom van Down en /of kinderen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking. 

We proberen met de inzet van vrijwilligers hier rekening te houden. Toch zijn vrijwilligers die in 

de klassen de handen uit de mouwen willen steken en met de kinderen aan de slag gaan 

ook van harte welkom. Het projectplan bestaat uit: 

1. Het aanbieden van een educatieprogramma 

2. Het trainen en ondersteunen van de “teachers” bij het geven van onderwijs. 

3. Inzet van vrijwilligers 

Deze stappen zijn in 2013 uitgevoerd en er is veel resultaat geboekt, maar het zeker nog niet 

klaar. Er valt nog veel te ontwikkelen binnen dit project. 

Nadat Care4theKids in juli/augustus 2012, samen met de medewerkers van het project, een 

onderwijsprogramma is gestart, hebben we hier in juli/augustus 2013 een vervolg aan 

gegeven. Dat wat we in 2012 zijn gestart is herhaald en verdiepend opgepakt. Er is hard 

gewerkt aan klassenmanagement, een dagprogramma en  het omgaan met kinderen met 

gedragsproblemen. Floor Oostendorp, vrijwilliger in juli en augustus, heeft dit op zich 

genomen in de periode dat zij op het project werkzaam was. Haar eigen coaching- en 

onderwijservaring sloot aan bij de vragen die men binnen het project had. Floor heeft veel 
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geobserveerd in de klassen. Hierbij werd vooral gekeken naar het gedrag van de 

begeleiders in de klas. Hoe spreek je kinderen met gedragsproblemen aan, hoe reageer je 

naar kinderen toe, hoe ziet de volgorde van de les eruit? Na de observatie was er altijd een 

evaluatie en/of coachingsgesprek.  Verder waren er in die vier weken dagelijks 

bijeenkomsten met alle medewerkers om ervaringen te delen en van elkaar te leren, maar 

ook om nieuwe items aan te leren zoals, hoe stel je een dagprogramma samen, hoe zorg je 

voor een doorgaande lijn in je lesprogramma etc.  De leidinggevende van de “teachers” 

waren hier altijd bij aanwezig. 

Het doel van de activiteiten was om het onderwijsniveau binnen het project, maar ook om 

het niveau van lesgeven van de medewerkers te vergroten. Ook al valt er nog een hoop te 

ontwikkelen, er is in 2013 zeker resultaat geboekt. De “teachers” pakken het dagprogramma 

nu zelf op en zijn meer gericht op de leerlingen. Daarnaast is er meer aansturing vanuit de 

leidinggevenden. 

In oktober heeft Henriëtte Dijkstra, als voorzitter van Care4theKids, het project nogmaals 

bezocht. Tijdens dit bezoek konden we constateren dat wat de “teachers” hebben geleerd 

nog steeds wordt ingezet. Er worden  meer kleine klassen gevormd waarbij de kinderen 

gericht aandacht krijgen. Binnen het project wordt nog steeds om ondersteuning gevraagd 

op specifieke gebieden als ontwikkelingsniveau, leerlijnen en omgaan met moeilijk gedrag. 

De ontwikkeling van de kinderen maakt een enorme groei door. 

 

3.1.3 Hoe verder: 

De directie van CORSHC geeft aan graag te blijven samenwerking om het 

onderwijsprogramma verder te verdiepen en het niveau van de “teachers” te vergroten. 

Daarnaast geven ze aan nog steeds ondersteuning te willen op het gebied van autisme, 

Down Syndroom en verstandelijke beperkingen. Hoe deze kinderen te begeleiden zodat ook 

zij mee kunnen doen aan het onderwijsprogramma?  

Met de inzet van vrijwilligers, zowel met als zonder de expertise van de specifieke doelgroep, 

zullen we de ondersteuning aan CORSHC voortzetten. 

Care4theKids samen met Passend Onderwijs Zuid Kennemerland (POZK) aan het 

onderzoeken of er een samenwerking mogelijk is waarbij we vrijwilligers, met 

onderwijservaring, uitzenden naar Vietnam om dit project te ondersteunen. Floor 

Oostendorp, inmiddels projectleider onderwijs bij Care4theKids en werkzaam bij POZK, heeft, 

na haar vrijwilligersperiode (juli 2013) het idee geopperd om een onderwijsorganisatie uit 

Nederland te verbinden aan CORSHC, om het onderwijsniveau binnen het project te 

vergroten en verder te ontwikkelen. 

Henriëtte Dijkstra, voorzitter,  heeft tijdens haar bezoek (okt. 2013) aan het project hier met de 

directie over gesproken. Zij waren gelijk enthousiast en hopen dat de samenwerking tot stand 

gaat komen. 

Floor Oostendorp is haar idee met haar werkgever (POZK), gaan bespreken en heeft hiervoor 

een plan geschreven dat is voorgelegd aan alle schoolbesturen vallend onder POZK. In 

november is dit plan goedgekeurd en is er fiat gegeven dit verder uit te werken. 

Het doel van deze samenwerking is het verbeteren en ontwikkelen van het onderwijs en te 

leren van elkaars expertise. 
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Hiervoor zullen vrijwilligers worden ingezet, werkzaam bij POZK, die ervaring hebben binnen 

het onderwijs. Ook vrijwilligers die zich rechtstreeks aanmelden bij Care4theKids en 

onderwijservaring hebben kunnen deelnemen aan dit programma. Het doel is dat het 

programma start in juli 2014 en dat de eerste vrijwilligers van POZK in oktober worden 

uitgezonden.  

In februari 2014 zal het uitgewerkte projectplan worden besproken met de directie van 

CORSHC (door Henriette en Floor). 

 

 

3.2 Cu Chi Free Education Project 

 
3.2.1 Het project in het kort: 

Het Cu Chi Free Education Project, een school voor gratis onderwijs, is gevestigd Cu Chi in 

een gebouw wat behoort tot de The Congregation of Sisters of Our Lady of Missions in 

Vietnam. Cu Chi (district) is één van de armere regio’s buiten Ho Chi Minh, het oude Saigon.  

Op deze school krijgen de kinderen gratis onderwijs.  De ouders van deze kinderen hebben 

niet voldoende middelen om de kinderen naar een Public School te laten gaan. Daarnaast 

hebben veel van deze kinderen geen geboortecertificaat en/of verblijfsvergunning 

waardoor kinderen niet worden toegelaten op de Public School.  

Deze school is in het leven geroepen vanuit de katholieke kerk, maar is inmiddels wel erkend 

door de regering. Dit houdt in dat het lesprogramma dat wordt aangeboden moet voldoen 

aan de eisen van het ministerie van onderwijs in Vietnam.  

Op de school zitten 150 kinderen in de leeftijd van 8 tot 15 jaar. Binnen het project wonen 4 

meisjes permanent. De families van deze meisjes wonen in geïsoleerde gebieden worden en 

zij worden binnen dit project opgevangen. Zij krijgen onderwijs op de public school. De 

kinderen zijn verdeeld over 5 klassen (van niveau 1 tot niveau 5) met 4 leerkrachten en één 

zuster. Daarnaast zijn er twee zusters die het project leiden en een kok voor de leerkrachten 

en kinderen die er wonen. De zusters wonen op het terrein van de school. 

Het project bestaat door giften en donaties. Vanuit de overheid krijgt men geen middelen. 

De Katholieke Kerk bekostigt bijv. een gedeelte van de salarissen, maar voldoende is het niet. 

De school heeft te weinig middelen om de kinderen de hele dag naar school te laten gaan. 

De kinderen gaan echter maar een halve dag naar school. Buiten het vaste leerprogramma 

wordt er niets gedaan aan creatieve vaardigheden, sport en spel en/of bijv. computerlessen 

etc. Engels krijgen de oudste kinderen op het moment dat er iemand aanwezig is die Engels 

kan spreken en schrijven.  

De klassen zijn zeer verschillend van grote. De ene klas heeft bijna 40 kinderen, in de leeftijd 

van rond de 8 jaar en een andere heeft maar12 kinderen. Dit zijn de oudste kinderen van 

rond de 14 jaar.  

Vanuit de school wil men graag dat de kinderen de hele dag naar school komen. Zodra de 

kinderen ‘s middags naar huis gaan verandert hun gedrag en leven veel kinderen op straat 

of ze moeten werken voor hun familie bijv. in bars of loterij-loten verkopen om een beetje 

geld voor een maaltijd te verdienen. Het straatleven is overleven, dus kinderen stelen en 

bedelen. 
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Wanneer de kinderen de hele dag naar school gaan worden ze beschermd binnen de 

muren van de school en verminderd het ziektes omdat ze een voedzame en gezonde lunch 

krijgen. Bovendien is er meer ruimte om de kinderen uit te rusten met meer sociale en 

levensvaardigheden. Ze krijgen meer kansen hun talenten te ontwikkelen waardoor er meer 

zicht is op een beroepsopleiding en uiteindelijk een baan. Kortom meer kans op een goede 

toekomst 

Om de kinderen een hele dag naar school te laten gaan is het belangrijk dat de er een 

goede lunch wordt verzorgd. 

Daarnaast moet er een lesprogramma worden opgezet waar de kinderen aan kunnen 

deelnemen. Het gaat hier om sport en spel, creatieve vaardigheden, sociale vaardigheden, 

muziek, drama, Engelse les en computerlessen. Voor de lunch en de lessen zijn middelen 

nodig die de school niet heeft. 

 

3.2.2 Wat is er gedaan: 

Samen met de zusters van het project, en in overleg met het hoofd van de “The 

Congregation”,  is er eind 2012 een projectplan opgesteld om een lunch- en 

educatieprogramma te starten. De missie van Care4theKids samen met de school is de 

kansen van de kinderen binnen dit project te vergroten. De zelfstandigheid en 

zelfredzaamheid te vergroten waardoor zij meer kansen hebben binnen de maatschappij. 

Hiervoor willen we de kinderen de hele dag naar school laten gaan. 

Om dit te realiseren is samenwerking en ondersteuning nodig op de volgende gebieden:  

1. Het realiseren van een lunch voor de kinderen 

2. Het verbreden van het onderwijsaanbod 

3. De lokale bevolking inzetten om de verbreding van het onderwijsaanbod te 

realiseren. 

 

Punt 1 is gedeeltelijk gerealiseerd. Punt 2 en 3 zijn nog niet gerealiseerd, al is punt 3 in zoverre 

gerealiseerd dat de plaatselijke bevolking is ingezet om de lunch voor de kinderen te 

bereiden.  

 

De totale realisatie van de doelen heeft nog niet plaats kunnen vinden i.v.m. het benodigde 

budget. Het plan is in september 2012 definitief tot stand gekomen en vanaf die tijd is 

Care4theKids hard aan het werk met het vinden van sponsors. 

Om aan het benodigde budget te komen heeft Care4theKids, samen met de zusters van het 

project, een beschrijving gemaakt voor mogelijkheden van ondersteuning. Dit is op de 

website van Care4thekids geplaatst. 

Inmiddels zijn er een aantal vaste sponsoren voor kinderen en voor het lunch- en educatie 

programma. Daarnaast heeft Care4theKids een aantal donaties gekregen die aan dit 

project zullen worden besteed. Helaas is dit niet voldoende om alle genoemde gebieden te 

realiseren.  

De school is in 2013 van 110 naar 150 kinderen gegroeid waardoor het huidige budget niet 

voldoende was om de kwaliteit van de maaltijden op het gebruikelijke niveau te houden. 

Hierdoor hebben we het budget, beschikbaar voor de lunch, aangepast naar 150 kinderen. 

Dit is beschreven in “Bijlage 1 Cu Chi Free Education Project Lunchprogramma (okt. 2013)” bij 

het Projectplan Cu Chi Free Education Project(sept. 2013). 
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We zijn ontzettend trots dat we een start hebben gemaakt met het lunchprogramma. De 

kinderen krijgen, vanaf februari 2013, twee dagen per week een lunch op school. 

In januari 2013 is de keuken opgeknapt en zijn alle keukenbenodigdheden, borden, bestek, 

tafels en krukjes en overige benodigdheden aangeschaft. 

Eind februari, de 21e, was de eerste lunch een feit. Care4theKids, voorzitter Henriette Dijkstra, 

was hierbij aanwezig. Het was een geweldig gezicht om alle 110 kinderen te zien smullen van 

een maaltijd waarvan veel kinderen dit thuis niet krijgen. Zij krijgen vaak alleen droge rijst. En 

na bijna een jaar kunnen we zeggen dat de lunch zijn vruchten afwerpt. Ook al is het nog 

niet voldoende en krijgen de kinderen maar twee keer per week een lunch, ze zien er 

gezonder uit en lijken op school minder moe te zijn en zich beter te kunnen concentreren. 

Een resultaat waaraan gezonde voeding bijdraagt. 

Voor de boodschappen en het bereiden van de maaltijd is een kok aangesteld. Zij is iemand 

van de plaatselijk bevolking en weet als geen ander hoe arm de meeste gezinnen in deze 

regio zijn. Zij krijgt hulp van een andere vrouw uit de omgeving. Daarnaast helpen twee 

oudere meisjes van het project. Zij zijn eigenlijk al te oud om hier naar school te gaan, maar 

kunnen, vanwege het ontbreken van een verblijfsvergunning, niet naar de Public School. Op 

deze manier krijgen ze toch nog wat onderwijs , maar doen ook werkervaring op in een 

beschermde omgeving. Zij ontvangen hiervoor een kleine vergoeding. 

 

Verder samenwerking met The Congregation: 

Care4theKids ondersteunt in de gemeenschap Cu Chi vier meisjes door het schoolgeld te 

betalen waardoor de kinderen gewoon naar de Public School kunnen. 

Meisjes die daar voorheen al op school zaten, maar door omstandigheden binnen het gezin, 

werkloosheid ouders en/of armoede, niet meer naar school gaan. De ouders kunnen de 

school niet meer betalen.  

Na overleg in het bestuur van Care4theKids hebben we besloten om voor het schooljaar 

2013-2014 voor deze vier kinderen het schoolgeld te betalen.  

In ‘Bijlage 2 Cu Chi Free Education Project Schoolgeld (okt. 2013), behorend bij Projectplan 

Cu Chi Free Edication (sept. 2013) is beschreven om welke kinderen het gaat en welke 

afspraken er zijn gemaakt. 

 

In oktober heeft Care4theKids, in overleg met de zuster van The Congregation binnen het Cu 

Chi Free Education Project, om voor 3 kinderen op de Public Secondary School een 

voedselprogramma te starten en te bekostigen. 

Er gaan twaalf kinderen, die van het Cu Chi Free Education Project komen, naar de 

Secondary School. The Congregation betaalt voor deze kinderen het schoolgeld (zij zaten 

immers niet voor niets binnen het Free Education Project). Drie van deze twaalf kinderen zijn 

volledig op zichzelf aangewezen omdat zij geen familie meer hebben of geen familie die 

voor hen kan zorgen. Deze kinderen moeten voor hun eigen levensonderhoud zorgen. 

Vanwege hun studie is werken niet mogelijk. Deze kinderen ondersteunt Care4theKids d.m.v. 

een voedselprogramma. Zij krijgen via de zusters binnen het project wekelijks een vergoeding 

waarvan zij voor hun eigen eten kunnen zorgen. Dit is tegelijkertijd een leerprogramma 

waardoor de kinderen leren omgaan met geld. Dit wordt verzorgd door zuster Dominque. 

Het voedselprogramma is beschreven in Bijlage 3 Cu Chi Free Education Project (okt. 2013) 

behorend bij Projectplan Cu Chi Free Education (sept. 2012). 
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3.2.3 Hoe verder: 

Om de doelen werkelijk te realiseren hebben we meer sponsoren nodig. Er zal door beide 

organisaties, Care4theKids en “The Congregation” nog meer bekendheid worden gegeven 

aan het project. 

Vooralsnog hebben we een budget (mede uitgaande van de donaties die nog binnen 

moeten komen) waarmee we voor150 kinderen tot december 2014 de lunch voor twee 

dagen kunnen continueren. Dit is belangrijk omdat de kinderen vaak zonder eten naar 

school komen en de meeste kinderen vitaminegebrek hebben waardoor zij hoofdpijn 

hebben en moe zijn. Ondertussen proberen we meer (vaste) sponsoren en donateurs te 

vinden waardoor we het programma na de zomer kunnen uitbreiden.  

Om het vitaminegebrek van de kinderen sneller te verminderen willen we de kinderen naast 

de lunch melk aanbieden. De zusters van het project zullen onderzoeken welke 

mogelijkheden en zijn en de prijzen. We hopen dit, afhankelijk van de donaties die 

binnenkomen, in 2014 te realiseren. 

In overleg met de zusters van The Congregation zullen we in september 2014 bekijken of er 

nog financiële middelen nodig zijn voor de vier kinderen die naar de Public School gaan. We 

gaan er niet zomaar vanuit dat Care4theKids deze kosten op haar neemt.  

Het voedselprogramma voor de drie studenten van de Public Secondary School zullen we in 

het schooljaar 2014-2015 continueren. Onderwijs draagt bij aan de toekomst van een kind. 

Wanneer we het voedselprogramma loslaten zullen zij moeten werken voor hun onderhoud 

en geen tijd meer hebben om naar school te gaan.  

 

3.3 Trung Tam Bao Tro Xa Hoi (project voor sociale bescherming) 

 
3.3.1 Het project in het kort: 

In het zuiden van Vietnam, in Bac Lieu, ligt dit project waar ongeveer 80 kinderen en ouderen 

wonen. De kinderen zijn wees en de ouderen hebben geen familie en kunnen niet voor zich 

zelf zorgen. Het is een sober project waar niet genoeg middelen zijn om iedereen goed te 

verzorgen. Binnen dit project heeft men dringend behoefte aan voedsel, kleding speelgoed.  

Daarnaast had men dringend behoefte aan een wasmachine omdat voor al deze 80 

bewoners de was op de hand werd gedaan. 

De oudere kinderen gaan naar de Public School. 

 

3.3.2 Wat is er gedaan: 

Tijdens een bezoek aan Vietnam, in juli 2012, hebben we kennis gemaakt met dit project. Op 

dat moment bleek dat het project dringend behoefte heeft aan voedsel, kleding en 

speelgoed. De toenmalige directeur gaf aan het liefst goederen in natura te willen omdat 

wanneer men geld geeft, hij het moet melden en overhandigen aan de overheid. De vraag 

is of het dan werkelijk bij het project, en daarmee de bewoners, terecht komt. 
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In 2013  heeft Henriëtte twee keer, tijdens haar reizen naar Vietnam, een grote koffer vol 

kleren en speelgoed meegenomen voor dit project. Deze koffer is door een neef van één 

van de vrienden van Care4theKids van Ho Chi Minh naar het project gebracht. 

De kleding en speelgoed hebben we gekregen door een oproep op facebook en via familie 

en bekenden.  

 

3.3.3 Hoe verder: 

Dit project zullen we blijven ondersteunen door er kleren en speelgoed heen te sturen. 

Daarnaast is het plan om tijdens het volgende bezoek met de directeur te overleggen in 

hoeverre zij fysieke ondersteuning kunnen gebruiken bij de begeleiding van de jonge 

kinderen. Dit om te verkennen of zij een soort peutergroep willen starten waarin kinderen 

wordt geleerd met materialen om te gaan. De kinderen zijn niet gewend met speelgoed en 

materialen om te gaan. Het is daarbij als verkenning bedoeld om evt. hier vrijwilligers te 

plaatsen.  

(Dit hebben we afgelopen jaar al geprobeerd, maar door communicatieproblemen 

vanwege de taal is dit niet verder opgepakt. Dit jaar wordt bekeken of we dit alsnog kunnen 

oppakken). 
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3.0 Financieel jaarverslag 2013 

Stichting Care4theKids 

Het financieel verslag wordt door ons opgemaakt op basis van het kasstelsel. 

 

 

31-12-2013 

 

31-12-2012 

  

31-12-2013 

 

31-12-2012 

 

 

€ 

 

€ 

  

€ 

 

€ 

 
Bezittingen 

    

Ontvangsten 

    
Financiële middelen 9.850,47 

 

7.488,83 

 

Algemeen 10.705,99 

 

8.795,47 

 

 

  

 

  

 

Cu Chi Free Education Project 2.823,50 

 

787,50 

 
TOTAAL 9.850,47 

 

7.488,83 

 

CORSHC Project 890 

 

0,00 

 

 
 

 
 

 

Project Bac Lieu 0 

 

119,97 

 

 
 

 
 

 

Overig (vrijwilligers) 0 

 

600,00 

 
Reserves  

 
 

  

14419,49 

 

10.302,94 

 
Urgentiefonds/continuïteitsres. 1.000,00 

 

500,00 

      
Algemene reserves 8.850,47 

 

6.361,96 

 

Uitgaven 

    

 

9.850,47 

 

6.861,96 

 

Algemeen  110,09 

 

180,98 

 

     

Cu Chi Free Education Project 9.199,81 

 

760,63 

 

 
 

 
 

 

CORHSC Project 1.042,05 

 

516,21 

 
Fondsen  

 
 

 

Project Bac Lieu 0 

 

239,94 

 
Cu Chi Free Education Project 0,00 

 

26,87 

 

Overig (vrijwilligers) 815,79 

 

  

 
CORSHC Project 0,00 

 

0,00 

  

11167,74 

 

1.697,76 

 
Project Bac Lieu 0,00 

 

0,00 

    
 

 
Overig (vrijwilligers) 0,00 

 

600,00 

 

Kosten/baten lasten en werving 890,11 

 

1.116,35 

 

 

0,00 

 

626,87 

  

890,11 

 

1.116,35 

 

        
 

 
TOTAAL 9.850,47 

 

7.488,83 

 

RESULTAAT JAAR 2361,64 

 

7.488,83 
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Toelichting op kostenposten 

         
De meeste donaties ontvangt Care4theKids voor algemene bestemming waardoor, naar inzicht van het bestuur, we zelf kunnen bepalen voor welk 

 project de gelden worden ingezet. 

        

          Ontvangsten 

 
 

       Onder algemeen zijn opgenomen donaties,  voor algemene bestemming, van particulieren en bedrijven, o.a. opbrengsten van de verkoop van het boek 

en gelden die we ontvangen van vrijwilligers die in Vietnam werkzaamheden gaan verrichten. 

    Uitgaven 

 
 

       Onder algemeen zijn opgenomen kosten die zijn gemaakt voor het doneren van rijst etc. aan gezinnen waar Care4theKids te gast is. 

  Onder overig vrijwilligers zijn opgenomen de kosten voor de huisvesting, vervoer en begeleiding van vrijwilligers. 
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