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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. 

 

Als stichting richten we ons met name op onderwijs- en voedselprogramma’s, en de faciliteiten die 

daarvoor nodig zijn, in samenwerking met de partners van de projecten die we ondersteunen en 

waar we werkzaam zijn. Hiermee proberen we continuïteit te waarborgen. 

De samenwerking met de partnerorganisaties in Vietnam is er op gericht om ervoor te zorgen dat zij 

de programma’s, die we nu ondersteunen, straks zelf kunnen oppakken en daar waar mogelijk 

bekostigen. Met de activiteiten en programma’s van Care4theKids hopen we bij te dragen aan de 

ontwikkeling binnen de projecten waar vooral de kinderen profijt van hebben als het gaat om 

gezondheid en onderwijs. 

 

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. 

 

In het jaar 2017 is er gestart met een soort studiefonds. Een fonds dat het mogelijk maakt jongeren te 

laten studeren die hier de kans vanuit hun huidige levensomstandigheden niet hebben. 

Wederom is er gewerkt aan het werven van fondsen en donaties, maar ook weer aan het vergroten 

van de naamsbekendheid. Dit verslag geeft de belangrijkste gebeurtenissen weer van Care4theKids 

in 2017. Tevens is het  financieel jaarverslag toegevoegd zodat iedereen kan zien wat er aan 

middelen 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 18 juni 2018 door het bestuur van Stichting Care4theKids. 
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2. Stichting Care4theKids in 2017 

 
Het jaar 2017 stond in het teken van het voortzetten, intensiveren 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, blijven ook  het 

vergroten van de naamsbekendheid en de uitstraling van het vertrouwen belangrijke aspecten. 

Verder wordt er continue 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 2014-2015-2016-2017 en projectplannen 

Het bestuur van de stichting heeft begin 2014 al besloten de komende jaren de samenwerking met 

de huidige partnerorganisaties/projecten aan te houden en te continueren en dit niet verder uit te 

breiden met andere organisaties. Dit om de continuïteit van de ondersteuning te kunnen 

waarborgen. Hier staan we als stichting nog steeds achter. We hebben een meerjarenbeleidsplan, 

voor de jaren 2014-2015, geschreven. Echter volstaat dit plan nog met de huidige werkzaamheden 

en ontwikkelingen en is het beleidsplan met twee jaar verlengd. In het jaar 2018 zal een nieuwe 

beleidsplan worden opgesteld. 

 

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

opgesteld over hoe de samenwerking vormgegeven wordt.  

In 2017 is er een projectplan opgesteld voor het studiefonds waar we mee zijn gestart. Verderop in 

het verslag leest u hier meer over. 

 

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, jaarverslagen, 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 een aparte pagina op haar website (www.care4thekids.nl/anbi.html) waar de 

genoemde documenten te downloaden zijn. 

 

Beloningsbeleid 

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. 

Dit beleid, beschreven in het document ‘beloningsbeleid’ (november 2013) blijft van kracht. 

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

 

Website 

Alle informatie die nodig is over Care4theKids wordt digitaal gepubliceerd. 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. 

Op de website is o.a. informatie over onze missie en visie, het vrijwilligersprogramma, ANBI en 

jaarverslagen, samenwerkingspartners en de projecten te vinden. 

http://www.care4thekids.nl/anbi.html
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Nieuwsbrieven en social media 

Eén keer per kwartaal 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. Dit gebeurt ook via het 

BLOG op de website. 

Wanneer één van de bestuursleden, of vrijwilligers, aanwezig is op de projecten wordt hiervan 

verslag gedaan via het BLOG, social media en de nieuwsbrief. 

Eén keer per half jaar wordt er een Engelstalige nieuwsbrief verstuurd aan alle contacten buiten 

Nederland, Deze heeft nagenoeg dezelfde inhoud als de Nederlandstalige nieuwsbrief. 

Daarnaast worden er regelmaat (nieuws)berichten op Facebook, Twitter en Linked-in geplaatst over 

actuele ontwikkelingen en acties. 

 

Promotie en communicatiemiddelen 

Op het gebied van promotie zijn de volgende activiteiten uitgevoerd: 

- De website is doorontwikkeld en up to date gehouden. 

- Presentaties (power point) en films zijn samengesteld voor voorlichtingen over Care4theKids. 

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

is regelmatig bijgehouden. Hier vindt men ook reisverslagen wanneer men vanuit 

Care4theKids de projecten bezoekt. 

- Er is regelmatig een digitale nieuwsbrief verschenen voor de vrienden en contacten van 

Care4theKids.  

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

- Via Social Media (Facebook, Twitter en Linked-in) 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, en het boek Sổng, zijn getoond 

tijdens gesprekken met donateurs en vrijwilligers. 

- Presentaties (power point) en films zijn getoond tijdens 

voorlichtingen en presentaties over Care4theKids 

- Care4theKids Banner is ingezet tijdens evenementen. 

- Schrijven van artikelen voor in kranten en het 

personeelsblad van Nic, Oud Direct Mail. 

 

 

 

Donaties 

In 2017 zijn de inkomsten van particuliere donateurs en bedrijven: € 26.573,25. Particuliere donateurs 

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

bedrijven en stichtingen die eenmalig doneren, of bijvoorbeeld één keer per jaar.  

Daarnaast waren er inkomsten van deelnemers aan het vrijwilligersprogramma. 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. 
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Met de verkoop van het boek Sống! Kinderen in Vietnam, leven met toekomstperspectief, krijgen 

we gelden binnen die geheel door Care4theKids worden ingezet bij de ondersteuning van de 

projecten. Echter is dit in 2017 zeer minimaal geweest. 

 

We hebben eind 2017 met  een positief saldo (zie jaarrekening) afgesloten. De uitgaven liggen dit 

jaar hoger dan de inkomsten. Dit heeft te maken met de inkomsten van het studiefonds (verder leest 

u hier meer over) terwijl de uitgaven hiervan nu nog minimaal zijn. Echter zal dit aankomend jaar 

worden uitgegeven aan de studie van twee studenten.  

Aankomend jaar zullen we nieuwe donaties 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 en sponsoracties 

Dit jaar zijn er geen evenementen geweest waar Care4theKids bij aanwezig is geweest  

 

Gerichte fondsenwervende activiteiten in 2017 waren: 

Samenwerking reisbureau Vietnam á la carte 

Veel mensen die door Vietnam reizen, willen graag een project voor kinderen bezoeken. 

Sinds de zomer van 2015 heeft Care4theKids hiervoor een samenwerking met Vietnam á la carte en 

het Cu Chi Free Education Project. Geheel georganiseerd kunnen reizigers het project bezoeken en 

gaan daarbij, op een eenvoudige manier, aan de slag om een steentje bij de te dragen op het 

project. 

Via reisbureau Vietnam á la carte kan, al dan niet in combinatie met een andere excursie, een trip 

worden geboekt naar het Free Education Project. De gasten blijven hier eten waarbij een nacht 

verblijven, bij de zusters van het project, ook tot de mogelijkheden behoort. 

Aan de trip naar het project zijn kosten verbonden. Een gedeelte hiervan doneert Vietnam á la 

carte aan Care4theKids. De kosten die op het project worden gemaakt, bijv. voor maaltijden en het 

verblijf, worden vergoed aan het project. De overige middelen worden in overleg met het project 

ingezet. 

In 2017 heeft het Free Education Project vier keer (totaal 22 personen) een bezoek gehad van 

reizigers waarbij drie keer  de gasten zijn blijven slapen. Als dank krijgen de gasten (per gezin één 

exemplaar) het boek Sổng cadeau. 

Meer informatie is te vinden op de website van Vietnam á la carte en de website van Care4theKids. 

 

 

 

Boek Sống! Kinderen in Vietnam, leven met 

toekomstperspectief 

 

Het boek Sống!, dat speciaal voor 

Care4theKids is gemaakt, is nog steeds 

beschikbaar voor verkoop. In 2017 is er 

helaas maar één boek verkocht met een 

opbrengst van € 15,00. 

Reizigers die een bezoek brengen aan het 

Cu Chi Free Education Project, 

georganiseerd door reisbureau Vietnam a la 

carte, krijgen een boek cadeau, evenals 

vrijwilligers en donateurs. 

 

 

http://www.vietnamcarte.nl/
http://www.care4thekids.nl/vietnam-reizen.html
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Donaties in natura 

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

Hieronder een uiteenzetting van deze donaties: 

 

Kleding, speelgoed en schoolmaterialen 

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

de projecten. Dit is verdeeld over de projecten ‘The Center of Rehabilitation and Support of 

Handicapped Children’ en het ‘Cu Chi Free Education Project’.  

 

Koffers 

Voor het vervoeren van kleding en speelgoed heeft Care4theKids koffers nodig. Om kosten te 

besparen gaan er, wanneer bestuursleden of vrijwilligers naar Vietnam gaan, koffers vol materialen 

voor de kinderen mee naar Vietnam.  

Dit jaar hebben we weer een aantal koffers mogen ontvangen van particulieren. 

 

 

                  
Vrijwilligersprogramma                                                                                                                            

Care4theKids heeft een vrijwilligersprogramma om de projecten waar we mee samenwerken extra 

te ondersteunen. Wanneer iemand zich, of meerdere personen, aanmeldt om als vrijwilliger binnen 

één van de projecten te gaan werken zal via het aanmeldformulier (en een aanvullend gesprek) 

worden besloten of iemand wordt toegelaten tot het vrijwilligers programma. Er is een ‘Vrijwilligers 

Informatiepakket’ beschikbaar 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”.    

Het vrijwilligersprogramma is terug te vinden op de website.                                                                        

In het jaar 2017 is er middels dit programma één vrijwilliger aan de slag geweest op het project in Ho 

Chi Minh City. Deze vrijwilliger heeft zich ook ingezet op het Cu Chi Free Education. Daarnaast  heeft 

nog een vrijwilliger zich ingezet op dit project. Verder zijn er nog vier vrijwilligers werkzaam geweest 

via de samenwerking met Passend Onderwijs Zuid Kennemerland (zie hieronder). In oktober 2017 zijn 

zij werkzaam geweest op het project ‘The Center of Rehabilitation and Support for Handicapped 

Children’ in Ho Chi Minh.  

 

 

Samenwerking Passend Onderwijs Zuid Kennemerland 

Sinds 2014 heeft Care4theKids een samenwerking gehad met Samenwerkingsverband Passend 

Onderwijs Zuid Kennemerland (POZK).  

Nadat  een vrijwilliger van Care4theKids kennis had gemaakt met het project The Center of 

Rehabilitation and Support for Handicapped Children (CORSHC) is de wens ontstaan om  beide 

organisaties te laten samenwerken, met als doel samen het onderwijs te verbeteren en te leren van 

elkaars expertise. Dit vormde de basis van de samenwerking tussen POZK, CORSHC en Care4theKids, 

uitgewerkt in een projectplan, Education Development Program (EDP). 

http://www.care4thekids.nl/vrijwilligerswerk.html
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POZK en Care4theKids hebben nauw samengewerkt in het ondersteunen en verbeteren van het 

onderwijs binnen CORSHC door middel van expertise uitwisseling. Aan de ondersteuning en 

verbetering liggen concrete en meetbare doelstellingen ten grondslag. 

 

 

Vanuit POZK zijn er in 2017 vier vrijwilligers 

gedurende twee weken op het CORSHC in 

Ho Chi Minh City geweest om te werken aan 

genoemde doelstellingen uit het EDP. Deze 

vrijwilligers zijn via een wervingsprocedure 

door POZK geselecteerd. Vanuit POZK gaat 

er altijd een vrijwilliger als coördinator mee. 

 

 

In 2017 hebben we, buiten de vrijwilligers van POZK, geen extra vrijwilligers gehad voor het EDP. 

Eind 2017 is de samenwerking met Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Zuid Kennemerland 

afgerond. Samen zijn we tot de conclusie gekomen dat er voldoende kennis is overgedragen 

waarmee de medewerkers binnen het project aan de slag kunnen. Care4theKids zal contact met 

het project houden. 

 

Vrijwilligers 

Wanneer vrijwilligers zich rechtstreeks via Care4theKids aanmelden vindt er altijd een 

informatiebijeenkomst of een kennismakingsgesprek plaats voordat een vrijwilliger definitief wordt 

aangenomen voor het vrijwilligersprogramma. Gezien het aantal vrijwilligers nog niet heel groot is 

pakt de voorzitter van Care4theKids dit zelf op.  

In Vietnam hebben we twee vrijwilligerscoördinatoren, ms. Thi en ms. Binh, (of één van haar 

medewerkers ms. Ngoc) die de vrijwilligers begeleiden en ondersteunen. Zij zijn allen op de hoogte 

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

regelmatig contact met Henriëtte Dijkstra. 

 

In 2016 is er een ander locatie voor het verblijf van de vrijwilligers gezocht. Het gebruikelijke 

guesthouse is door verhuur een stuk duurder geworden. Vanaf oktober 2016 verblijven de vrijwilligers 

in Kim Hotel, 40/28 Bui Vien, District 1, Ho Chi Minh City. De voorzitter heeft rechtstreeks contact met 

de eigenaar, ms. Kim, van het hotel. Van deze locatie hebben we ook in 2017 gebruikt gemaakt 

voor de vrijwilligers. 

 

Trainingen en cursussen t.b.v. professionalisering 

Ieder jaar verdiepen bestuursleden van Care4thekids zich weer in het werken als goed doel. 

Via nieuwsbrieven van goede doelen organisaties zoals Better Care Network, Bis Bureau 

Internationale samenwerking etc.  of organisaties, geef.nl en Pifworld en waar Care4theKids is bij 

aangesloten, blijven we op de hoogte van de ontwikkelingen. Wanneer het nodig is worden er 

trainingen gevolgd. Dit laatste was in 2017 niet het geval.   

 

Bezoek bestuursleden aan projecten 

In 2017 is de voorzitter van het bestuur een aantal keer in Vietnam geweest om de projecten te 

bezoeken. Het doel van deze bezoeken is om te bekijken welke ontwikkelingen er zijn, of de 

afspraken zijn nagekomen en of de financiële ondersteuning op de juiste manier is ingezet. 

Daarnaast gaan we in gesprek over het vervolg van de ondersteuning. Met elkaar bekijken we wat 

er nodig is, wat we willen ontwikkelen en welke ondersteuning, fysiek en/of financieel we kunnen 

bieden. Dit wordt in samenspraak met de mensen van het project in een plan gezet. 
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De voorzitter, Henriëtte Dijkstra, is in februari en 

oktober in Vietnam geweest. Alle keren heeft zij  de 

twee projecten, ‘Free Education Project’ in Cu Chi 

en ‘The Center of Rehabilitation and Support for 

Handicapped Children’ in Ho Chi Minh City bezocht. 

In oktober is zij mee geweest op schoolreisje, 

gesponsord door Care4theKids, met de kinderen 

van het Cu Chi Free Education Project. 

 

                     

 

Zoveel mogelijk rechtstreeks naar de doelstelling 

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

rechtstreeks aan doelstellingen/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 werkt het gehele bestuur, 

maar ook de vrijwilligerscoördinatoren in Vietnam, op vrijwillige basis voor Care4theKids. Hierdoor 

hebben we niet met loonkosten te maken.  

 

 

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. 

De educatie binnen CORSHC is van een lage kwaliteit. Tijdens het eerste bezoek van Care4theKids in 

februari 2012 waren de klassen niet ingericht en was er geen onderwijsmateriaal. Er zijn geen 

speelvoorzieningen. Daarnaast zijn de medewerkers hier onvoldoende voor getraind en zeker 

wanneer het gaat om kinderen met beperkingen. 

Inmiddels zijn er 9 groepen, waaronder twee speciaal voor autistische kinderen, en worden er volop 

activiteiten gedaan. 

 

3.1.2 Wat is er gedaan? 

Het projectplan (2012) voor dit project, dat in samenspraak met Dr. Thang (directeur) en Ms. Thanh 

(toenmalige vice-directeur), is opgesteld, gaat over de samenwerking tussen Care4theKids en The 
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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 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 2017 verder uitgevoerd 

en er is veel resultaat geboekt. 

Nadat Care4theKids in juli/augustus 2012, 

samen met de medewerkers van het project, 

een onderwijsprogramma is gestart, hebben 

we hier de navolgende jaren een vervolg 

aan gegeven. Alle aspecten van educatie 

die we de laatste jaren hebben opgepakt, 

zijn steeds herhaald en verdiepend 

opgepakt. Er is hard gewerkt aan 

klassenmanagement, een dagprogramma 

en  het omgaan met kinderen met 

gedragsproblemen.  

 

          

In samenwerking met samenwerkingsverband Passend Onderwijs Zuid Kennermerland en vanuit het 

Education Development Plan is er in 2017 gewerkt aan de doorontwikkeling van educatie 

activiteiten en de ontwikkeling van de kinderen binnen het project. Dit steeds weer in samenspraak 

met de directie van CORSHC en de vragen die er liggen binnen het project.  

In 2017 is binnen dit plan, en op vraag, vooral 

gewerkt aan de spelontwikkeling van de 

kinderen en het bieden van structuur binnen 

de klassen. Dit was een voortzetting van de 

activiteiten in 2017. Op welk niveau 

functioneren de kinderen en wat bied je aan 

om de ontwikkeling te stimuleren en binnen 

welke structuur bied je dit aan?  
          

 

De leerlijnen die hiervoor beschikbaar zijn in Nederland zijn al eerder in het Engels en Vietnamees 

vertaald zodat de begeleiders op het project deze in hun eigen taal kunnen gebruiken. 

De vrijwilligers hebben iedere dag een bijeenkomst georganiseerd, in kleine groepjes, waarin de 

aspecten van de ontwikkeling van een kind is uitgelegd en hoe je de ontwikkeling kan stimuleren. In 

de klassen is gewerkt aan de hand van observaties en het voor en nadoen bij de begeleiders. Het 

doel was dat de begeleiders gaan leren en inzien hoe je met bijv. materialen de ontwikkeling van 

kinderen kunt stimuleren. Hierin zien we een enorme groei bij de begeleiders.  

Ook in 2017 is er weer veel aandacht besteed aan ontwikkelings- en spelmaterialen. Voor welke 

ontwikkelingsleeftijd zet je welke materialen in? Daarnaast is er gewerkt aan de structuur in de klas. 

Hoe krijgen alle kinderen evenveel aandacht en hoeven zij niet eindeloos te wachten binnen de 

activiteiten? 
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Dit project is met name ondersteund door het overbrengen van kennis en vaardigheden. De 

middelen/materialen die ingezet worden zijn veelal gekregen. 

Wanneer er vrijwilligers werkzaam zijn op het project zijn er vanuit het project tolken beschikbaar.  

 

Na  zes jaar ondersteuning op dit project hebben we in overleg besloten de intensiviteit van de inzet 

van vrijwilligers af te bouwen. Er is een enorme ontwikkeling geweest t.a.v. het aanbieden van 

activiteiten binnen dit project en de medewerkers hebben zich goed geprofessionaliseerd. Om niet 

steeds weer in herhaling te vallen, is besloten de samenwerking hierin stop te zetten. Mede doordat 

Samenwerkingsverband Zuid Kennemerland heeft aangegeven de inzet van vrijwilligers in 2018 in 

meer te sponsoren. 

Het blijft mogelijk vrijwilligers in te zetten binnen het project.  

 

3.1.3 Hoe verder: 

Care4theKids blijft contact houden met dit project, zij het minder intensief. Zoals eerder aangegeven 

blijft de inzet van vrijwilligers mogelijk.  

Care4theKids zal via haar nieuwsbrief, website, Twitter en Facebook de sponsoren en donateurs op 

de hoogte t.a.v. de voortgang van dit project en de mogelijkheid om vrijwilligerswerk te doen. 

 

 

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 inmiddels 185 kinderen in 

de leeftijd van 5 tot 15 jaar. Binnen het project 

wonen 4 meisjes permanent. De families van 

deze meisjes wonen in geïsoleerde gebieden 

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 5 leerkrachten. 

                 



 
 

12 
 

Er zijn drie zusters die het project leiden en een kok (ook zuster) voor de zusters 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 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. Klas 1 heeft bijna 60 kinderen, in de leeftijd van 5 tot 12 

jaar en klas 5 heeft maar 15 kinderen. Dit zijn de oudste kinderen van rond de 12 tot 14 jaar. 

Langzaam zien we de hogere klassen ook groeien qua leerlingaantal. De leeftijd van de kinderen in 

klas 1 is erg afhankelijk van het feit wanneer kinderen worden aangemeld en of zij al eerder 

onderwijs hebben genoten. In de meeste gevallen is dit niet zo. 

De hogere klassen hebben veelal minder leerlingen omdat zij tussentijds stoppen met school om te 

werken om mee te helpen in het levensonderhoud van het gezin. 

 

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.                                                                                                                                    

Wanneer de kinderen de hele dag naar school gaan worden ze beschermd binnen de muren van 

de school en vermindert 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 een projectplan (2012) 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 voor twee dagen in de week gerealiseerd. Punt 2 en 3 zijn nog niet gerealiseerd, al is punt 3 

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

bereiden.  
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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. Ondertussen is het aantal leerlingen enorm snel 

gegroeid 

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 gegroeid van 110  kinderen in 

2012 naar 185 kinderen in 2016. In 2017 is het 

leerlingaantal redelijk stabiel gebleven. Mede 

door gebrek aan ruimte is uitbreiding niet 

meer mogelijk. Door de snelle groei afgelopen 

jaren is het huidige budget niet voldoende is 

om een uitbreiding van dagen lunch en 

dagdelen onderwijs te realiseren.  

 

 

 

 

 

Lunch en melk 

Inmiddels krijgen de kinderen al vijf jaar twee dagen in de week een gezonde warme lunch op 

school. 

Sinds 2014 krijgen de kinderen ook melk op school. (beschreven in deelprojectplan Cu Chi Free 

Education Project, Bijdrage melkprogramma tijdens lunch, behorend bij projectplan september 

2012). 

Aangezien de kosten van melk erg hoog zijn en we beperkt zijn in middelen door de groei van het 

aantal leerlingen, en we het belangrijk vinden de lunch te continueren, krijgen de kinderen één keer 

per week melk.  

Ook al is het nog niet voldoende en krijgen de kinderen maar twee keer per week een lunch en één 

keer melk, 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 werken we al vijf jaar samen met dezelfde 

kok. 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  de 

oudere meisjes van het project 

 

Groentetuin 

In de maanden juni en juli 2014 is er een groentetuin en een kweekvijver voor vissen aangelegd bij 

de school van het project. Dit is mogelijk gemaakt door Nic. Oud Direct Mail, een bedrijf uit 

Nederland. 

Met deze tuin kan men op het project in eigen groente en vis voorzien voor de lunch.  

Tevens wordt het als lesprogramma gezien. De (oudste) kinderen leren hoe je groente kan en moet 

verbouwen en onderhouden.  Ieder jaargetijde heeft z’n eigen groenten waardoor er afwisseling is 

in het verbouwen, maar ook het eten ervan. 

  

http://www.care4thekids.nl/sponsoring-doneren.html
http://www.care4thekids.nl/sponsoring-doneren.html
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Nadat men in 2016 weinig gebruik heeft kunnen 

maken van de groentetuin door droogte of juist 

teveel regen, is de tuin in 2017 weer opgebouwd 

en worden de groentes weer gebruikt voor del 

lunch.  

In 2017 is er ook een nieuwe pomp voor het 

zuiveren van het grondwater geïnstalleerd. 

 

Op één veld groeit lemongras. Dit groeit enorm snel en wordt voor eigen consumptie en voor de 

verkoop gebruikt. De opbrengst is niet heel veel, toch kunnen ze dit gebruiken om weer andere 

voedingsmiddelen of zaden voor groenten te kopen. 

 

Speelveld 

Het speelveld dat in 2014 met behulp van een donatie is aangelegd, wordt volop gebruikt. Ook na 

schooltijd zijn de leerlingen hier veelvuldig te vinden. 

Inmiddels is het hele veld met stevig gras begroeid. Ondanks de droogte is dit gras goed bestendig 

tegen de spelende kinderen. De kinderen genieten volop van de ruimte en het spel. 

 

Schoolreisje 

 

Dit jaar had de school, maar ook Care4theKids, in 

eerste instantie niet voldoende middelen om een 

schoolreisje voor de kinderen te organiseren. Omdat we 

het de kinderen zo enorm gunnen heeft Care4theKids 

een actie opgezet via de nieuwsbrief en website om 

middelen binnen te halen voor een schoolreisje.  

 

 

 

We kwamen hiermee op de helft van het budget (€1200,-) dat er nodig was.  Dit budget is wederom 

aangevuld door Autobedrijf K. Honing. Zo konden we uiteindelijk in oktober toch met de kinderen op 

schoolreisje. 

We hebben een educatief park bezocht waar ook een zwembad aanwezig was. De kinderen 

hebben genoten. 

  

Verder samenwerking met The Congregation: 

 

Schoolgeld  

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

waardoor de kinderen gewoon naar de Public School kunnen. 

Jongeren die voorheen op het Free Education Project 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 óók voor het schooljaar 2017-

2018 opnieuw voor vier kinderen/jongeren het schoolgeld te betalen.  

In deelprojectplan Cu Chi Free Education Project Schoolgeld (okt. 2016), behorend bij Projectplan 

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

zijn gemaakt. 
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Voedselprogramma 

In oktober 2013 heeft Care4theKids besloten, in overleg met de zusters van The Congregation binnen 

het Cu Chi Free Education Project, om voor 3 kinderen op de High School een voedselprogramma 

te starten en te bekostigen. 

Er gaan inmiddels een aantal jongeren, die van het Cu Chi Free Education Project komen, naar de 

High School. The Congregation betaalt, voor deze kinderen het schoolgeld (zij zaten immers niet 

voor niets binnen het Free Education Project). Drie jongeren (waarvan voor twee Care4theKids ook 

het schoolgeld betaalt) 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 Dominique. 

Dit voedselprogramma heeft Care4theKids in 2017 voortgezet. Het is goed te weten dat deze 

kinderen het allemaal goed doen op school. Ieder jaar bekijken we opnieuw welke kinderen 

hiervoor in aanmerking komen.  

Het voedselprogramma is beschreven in deelprojectplan Cu Chi Free Education Project (okt. 2016) 

behorend bij Projectplan Cu Chi Free Education (sept. 2012). 

 

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 voor185 kinderen tot en met december 2018 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. In overleg met The Congregation kijken we per half jaar de mogelijkheden 

voor ondersteuning van de lunch. 

In overleg met de zusters van The Congregation zullen we in september 2018 opnieuw bekijken of er 

nog financiële middelen nodig zijn voor de jongeren die naar de Public School gaan en of 

Care4theKids deze mogelijkheden heeft. 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 2017-2018, zolang de kinderen op school zitten, 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. Twee van deze jongeren vallen 

ook onder het studiefonds. 

Vanaf 2017 worden er vrijwilligers óók op dit project plaatsen. In overleg met de zusters wordt wie er 

(met welke expertise) geplaatst kan worden en welke werkzaamheden er verricht worden. 
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3.3 Studiefonds 
 

3.3.1 Het project in het kort: 

 

In 2016 is Care4theKids benaderd door een echtpaar met de vraag hoe we denken over een 

studiefonds voor Vietnamese jongeren en of daar een mogelijkheid tot samenwerking in zou kunnen 

zijn. Henriëtte Dijkstra, voorzitter van Care4theKids, heeft een ontmoeting gehad waarin de ideeën 

en  mogelijkheden zijn besproken. 

Het idee is om de studie voor jongeren te bekostigen en wanneer zij werken, en zelfstandig en 

onafhankelijk zijn, de kosten in fasen terugbetaald wordt. 

Care4theKids heeft dit voorgelegd aan de zusters van The Congregation met de vraag of zij deze 

manier van samenwerken zien zitten. Het is namelijk van de belang dat er goede contacten met de 

jongeren (en ouders) zijn en dat zij gevolgd kunnen worden t.a.v. het onderwijsproces. 

Vanuit The Congregation staat men hier erg voor open en zij willen graag de samenwerking 

aangaan. Inmiddels zijn er contacten gelegd met twee jongeren en hun moeders om dit te 

bespreken. Jongeren die graag willen studeren maar de middelen hiervoor niet hebben. 

 

3.3.2 Wat is er gedaan: 

 

In 2017 is dit verder uitgewerkt in een projectplan en zijn overeenkomsten tussen de verschillende 

partijen, jongeren, sponsoren, zusters Congregation en Care4theKids, gesloten. Hierin staan 

afspraken t.a.v. bekostiging, verantwoording, terugbetaling etc. 

De voorzitter van Care4theKids heeft begin 2017 een ontmoeting met beide jongeren gehad en aan 

hen en hun moeders het plan uitgelegd.  

In oktober 2017 heeft zij de jongeren weer gezien en een gesprek gevoerd over o.a. hoe het gaat 

op school, de wensen t.a.v. een vervolgopleiding en welk universiteit zij voor ogen hebben. 

Bij het zoeken van een universiteit krijgen we hulp van één van de vrijwilligerscoördinatoren. 

Voor het project Studiefonds is er vanaf januari 2017 een speciaal fonds opgenomen voor de 

middelen die gedoneerd worden voor dit project. Twee jongeren waarvoor het schoolgeld voor 

schooljaar 2016-2017 is betaald, zullen onder dit project vallen. Dit betekent dat alle kosten voor 

school uit dit fonds worden bekostigd.  

3.3.3 Hoe verder: 

Voor beide leerlingen is het schoolgeld voor de highschool en extra lessen voor het schooljaar 2017-

2018 betaald. Doordat deze bedragen aanzienlijk lager liggen dan de kosten voor een universiteit 

hebben we een buffer op kunnen bouwen voor de kosten die voor één van de studenten in 2018 

ontstaat. Een van hen zal in 2018 naar de universiteit gaan. De andere student volgt een jaar later. 

De student die in september 2018 naar de universiteit gaat wil medicijnen gaan studeren en heeft 

een universiteit voor ogen. Echter hiervoor moet hij een excellent student zijn. Om dit te kunnen 

behalen heeft hij extra lessen gevolgd. Ondertussen krijgt hij hulp van de zuster en één van de 

vrijwilligerscoördinatoren bij het regelen van de inschrijving e.d. In juni zijn de laatste examen en zal 

er een definitieve keuze worden gemaakt. 

De bekostiging voor de universiteit verloopt via de zusters. 
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Financieel jaarverslag 2017 

Stichting Care4theKids 

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

                           

         

 31-12-2017  31-12-2016   31-12-2017  31-12-2016 

 €  €   €  € 

Bezittingen     Ontvangsten    

Financiële middelen 11446,48  4354,62  Algemeen 16890,75  12783,48 

     Cu Chi Free Education Project 6023,00  7884,24 

TOTAAL 11446,48  4354,62  CORSHC Project 60,00  45,00 

     studiefonds 3600,00  0,00 

Reserves      26573,75  20712,72 

Urgentiefonds/continuïteitsres. 1000,00  1000,00      

Algemene reserves 6741,48  3309,62  Uitgaven    

 7741,48  4309,62  Algemeen  4861,14  5168,01 

     Cu Chi Free Education Project 14170,00   15.000,00 

     CORHSC Project 0,00  0,00 

Fondsen     Studiefonds 0,00   

Cu Chi Free Education Project 0,00  0,00      

CORSHC Project 105,00  45,00   19031,14  20168,01 

Studiefonds 3600,00        

     

Kosten/baten lasten en 

werving 450,75  363,77 

      450,75  363,77 

         

TOTAAL 11446,48  4354,62  RESULTAAT JAAR 7091,86  180,94 
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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, opbrengsten van de 

verkoop van het boek  
en gelden die we ontvangen van vrijwilligers die in Vietnam werkzaamheden verrichten.    
Voor vrijwilligers van Passend Onderwijs Zuid Kennemerland ontvangt Care4theKids per vrijwilliger een bedrag waarvan Care4theKids alle 

kosten op zich neemt   

(vliegtickets, verblijf, begeleiding etc.).        

         

Uitgaven         

Onder algemeen zijn opgenomen de kosten voor de huisvesting, vervoer en begeleiding van vrijwilligers.     
Voor de vrijwilligers van Passend Onderwijs Zuid Kennemerland gaat het om alle kosten die nodig zijn voor de reis naar en van Vietnam, de 

huisvesting,  

vervoer en de begeleiding in Vietnam.        

         
    

     

Kosten/lasten baten en werving            

Het bedrag van € 450,75 is tot stand gekomen door:         
bankkosten  (overschrijvingen naar Vietnam, kosten bankrekening 

etc),      

bankoverschrijvingen en pin:          

kosten website en digitale nieuwsbrief         

rente         

         

 


