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1. Inleiding 

 

Stichting Care4theKids is een organisatie die zich inzet voor kleinschalige projecten in Azië.  

In veel delen van Azië leven nog steeds mensen onder de armoedegrens en worstelen ze 

dagelijks om in hun eerste levensbehoefte te voorzien. Ook de kinderen zijn hier de dupe van 

waardoor zij geen uitzicht hebben op een goede toekomst. 

Care4theKids is in mei 2012 opgericht vanuit de gedachten om iets te betekenen voor de 

kansarme kinderen in deze landen. We organiseren en/of ondersteunen activiteiten en 

zetten projecten op waarmee het leven en de toekomst van deze kinderen wordt verbeterd. 

Care4theKids richt zich met name 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. Belangrijk waarden voor een goede 

toekomst zijn zelfredzaamheid en onafhankelijkheid. Met de activiteiten en programma’s van 

Care4theKids hopen we hieraan bij te dragen. 

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

kinderen, goede zorg en scholing, zowel binnen de eigen projecten  als in de omringende 

gemeenschap. 

Dit wordt mede gerealiseerd doordat Care4theKids zich ook als vrijwilligersorganisatie inzet 

voor de kleinschalige projecten waar we mee samenwerken. Care4theKids organiseert 

vrijwilligersreizen met als doel de projecten, waar we mee samenwerken, fysiek en financieel 

te ondersteunen. De inzet van vrijwilligers, het sponsorgeld en de donaties komen ten goede 

aan de projecten en daarmee de kinderen. 

Dit beleidsplan is bedoeld om de uitgangspunten van Stichting Care4theKids weer te geven 

en heeft als functie informatie te verschaffen aan haar vrijwilligers, donateurs, sponsor en 

andere belangstellenden. Tevens dient het als leidraad voor het bestuur bij het uitvoeren van 

haar beleid en activiteiten, zodat de doelstellingen van de stichting worden gerealiseerd. Het 

beleidsplan wordt ieder jaar geëvalueerd en zo nodig bijgesteld. 

 

Henriëtte Dijkstra 

Voorzitter/oprichtster Stichting Care4thekids 
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2. Missie en doelen 

2.1 Missie en visie 

De missie van Care4theKids is een betere toekomst voor kansarme kinderen. Ondersteuning 

in de belangrijkste basis- en levensbehoeften van een kind. Ze een kans te geven hun eigen 

toekomst te kunnen beïnvloeden. Hiervoor willen kinderen een kans bieden onderwijs te 

volgen. Daarnaast wil Care4theKids bijdragen aan een goede gezondheid van kinderen. 

Care4theKids als missie mensen te inspireren om zich in te zetten voor een positievere wereld. 

Samen helpen en samen werken aan een betere toekomst voor de kinderen in Azië 

Het doel van Care4theKids is dat kinderen in de toekomst zelfredzaam zijn en onafhankelijk 

kunnen functioneren in de maatschappij. 

Het aandachtsgebied van Care4theKids is Azië. Aangezien Care4theKids een  kleine 

organisatie is, houdt Care4theKids zich met een beperkt aantal projecten tegelijk bezig, 

zodat er genoeg aandacht en focus op deze projecten kan zijn. De vrijwilligers zullen 

werkzaam zijn binnen deze projecten. 

Care4theKids zal samenwerken met partnerorganisaties uit deze landen en zich inzetten om 

de projecten fysiek, m.b.v. vrijwilligers, en financieel te ondersteunen. We organiseren samen 

en/of ondersteunen activiteiten, zoals educatie, waarmee het leven en de toekomst van 

deze kinderen wordt verbeterd. 

 

2.2. Uitgangspunten voor de projecten 

De volgende uitgangspunten hanteert Care4theKids voor de projecten: 

- Care4theKids richt zich primair op kinderen 

- De projecten dienen aan te sluiten bij de behoeften van de gemeenschap. Voor elk 

project trekken wij daarom lokaal een samenwerkingspartner aan, waarmee we 

gezamenlijke doelen van het project en de voortgang kunnen afstemmen. Het kan 

ook zijn dat Care4theKids aansluit bij bestaande projecten (partner) om 

ondersteuning te bieden en/of activiteiten op te zetten waarvoor men de expertise of 

middelen zelf niet in huis heeft. Care4theKids zal nimmer doelen eenzijdig definiëren 

en/of opleggen. 

- Ten behoeve van de continuïteit dienen projecten uiteindelijk zelfvoorzienend te zijn. 

Met de afronding van het project, houdt ook de geldstroom van Care4theKids 

richting het project op. In afstemming met de lokale bevolking wordt gekeken hoe de 

bevolking blijvend gebruik kan maken van de opgeleverde faciliteiten. 

- De projectdoelen sluiten aan op de millenniumdoelen 
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2.3 Overige waarden en overtuigingen 

Overige waarden die Care4theKids hanteert in haar uitvoering van de activiteiten: 

 Care4theKids neemt kennis van en heeft respect voor de lokale waarden, normen en 

gebruiken. 

 Transparantie in financiële middelen en bestedingen. De boekhouding van 

Care4theKids moet transparant zijn zodat donateurs, sponsor en fondsen zien hoe 

Care4theKids haar middelen inzet. Dit betekent onder meer publicatie van de 

voortgang en activiteiten op haar website en via een digitale nieuwsbrief en jaarlijks 

een financieel verslag inclusief evaluatie van de activiteiten en gebeurtenissen. 
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3. Doelen en projecten 

 
Momenteel werkt Care4theKids samen met twee projecten waar men ondersteuning, zowel 

fysiek als financieel, heel goed kan gebruiken. Het zijn twee hele verschillende projecten, maar 

bij beide gaat het om kinderen. Kinderen die geen uitzicht hebben op een goede toekomst 

omdat de ouders te arm zijn om bijv. scholing of soms zelfs voedsel te betalen. 

Daarnaast ondersteunt Care4theKids een derde project door het sturen van middelen als 

voedsel, kleding en speelgoed. 

Voor ieder project (met uitzondering van het derde project) is een projectplan geschreven. 

Deze zullen, bij nieuwe ontwikkelingen en/of veranderingen worden aangevuld met 

deelprojectplannen/bijlagen. 

De verwachting is dat we in de jaren 2014 en 2015 met deze projecten zullen blijven 

samenwerken en dat we niet zullen uitbreiden met meerdere projecten. Dit om de continuïteit 

van ondersteuning aan deze projecten te behouden. 

 

Care4theKids zet zich in om voor de kinderen binnen deze projecten een verschil te maken! 

 

Hieronder een beschrijving van de projecten waar Care4theKids mee samenwerkt. 

 

3.1 “The Center of Rehabilitation and Support for Handicapped Children” 

 

In Ho Chi Minh City, midden in de stad, is het project “The Center of Rehabilitation and Support 

for Handicapped Children” (CORSHC) gevestigd. Een sociaal/medisch opvanghuis voor 

lichamelijk en verstandelijk gehandicapte kinderen uit zeer arme gezinnen. Dit project heeft 

dringend financiële maar ook fysieke ondersteuning nodig. Er worden nu ruim 90 kinderen 

opgevangen, waarvan er ongeveer 15 permanent wonen. Zij hebben geen ouders of familie 

meer. Veel van de kinderen hebben autisme, Syndroom van Down of lichamelijke en/of 

verstandelijke beperkingen. Daarnaast is er een groep mentaal gezonde kinderen, maar zij 

hebben groeistoornissen door ondervoeding. Het gebouw zou capaciteit bieden aan 150 

kinderen, maar dan moet het eerst grondig worden opgeknapt. Er zijn nu bijvoorbeeld niet 

voldoende werkende sanitaire voorzieningen.  

Tijdens de eerste contacten van Care4theKids met dit project werd aangegeven dat men niet 

goed weet hoe men met deze kinderen om moet gaan. Welke activiteiten kun je met deze 

kinderen doen. Er werd geen onderwijs gegeven omdat men niet weet hoe men dat aan moet 

pakken.  Samen met de mensen die werkzaam zijn op dit project heeft Care4theKids een plan 

opgesteld om ook voor deze kinderen een verschil te maken en ze een toekomst te bieden. De 

prioriteit van de samenwerking met dit project is het vormgeven van onderwijs. Het projectplan 

is met name gericht op de inzet van vrijwilligers binnen dit project. Vrijwilligers zullen 

ondersteunen bij het geven van educatie aan kinderen met beperkingen. Binnen het project wil 

men graag expertise op het gebied van kinderen met beperkingen zoals Syndroom van Down 

en autisme. Er zal samen worden gewerkt aan een fijne en veilige plek voor deze kinderen waar 

ook onderwijs wordt aangeboden. 

 

“Education Development Program” 

Het Education Development Program is een samenwerking tussen Passend Onderwijs Zuid-

Kennemerland, The Center of Rehabilitation and Support of Handicapped Children en 

Care4theKids. Deze samenwerking start februari 2014. De samenwerking is erop gericht om het 

onderwijsniveau van zowel de kinderen als de begeleiders van het CORSHC te verbeteren en 

verder te ontwikkelen, maar ook om te leren van elkaar expertise. Een uitwisseling van expertise 

tussen de begeleiders van het project en vrijwilligers/medewerkers van Passend Onderwijs Zuid-

Kennemerland. Dit gebeurt in samenwerking met Care4theKids.  
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Voor dit programma zullen jaarlijks drie, in onderwijs geschoolde vrijwilligers, werkzaam bij 

Passend Onderwijs Zuid-Kennemerland, worden uitgezonden naar Vietnam.  

 

 

 

Het doel binnen dit project is: 

1. Kinderen onderwijs bieden. 

2. “Teachers” weten hoe zij onderwijs moeten geven in een goed pedagogisch en 

didactisch klimaat. 

Meer informatie is te vinden in:  

1. Projectplan Educatie en Vrijwilligers, The Center of Rehabilitation and Support for 

Handicapped Children, oktober 2012. 

2. Projectplan Education Development Program, maart 2014. 

 

 

 

 

3.2 The Congregation of Sisters of Our Lady of Missions in Vietnam,                                         

Cu Chi Free Education Project        

      

In Cu Chi staat een school, “The Cu Chi Project of The Congregation of Sisters of Our Lady of 

Missions in Vietnam”, het Cu Chi Free Education Project. Dit project ondersteunt arme 

mensen die van Cambodja terug zijn gekomen naar Vietnam en arme mensen vanuit ander 

provincies in Vietnam. Het is een school voor kinderen die niet naar de Public School gaan. 

Kinderen krijgen hier gratis onderwijs. Cu Chi is een arme regio net buiten Ho Chi Minh City. 

De ouders van deze kinderen hebben niet voldoende middelen om hun kinderen naar 

school te laten gaan. Dit project is op het platteland. Zonder dit project gaan de kinderen 

niet naar school. De kinderen gaan hier alleen de ochtend naar school. Tijdens de middag 

moeten veel kinderen werken voor de familie of ze verkopen loterij lootjes. Maar veel 

kinderen worden aan hun lot overgelaten (de ouders en/of familieleden zijn werken) en 

lopen op straat waar ze stelen of bedelen. Daarbij komt dat veel van deze kinderen geen 

geboortecertificaat en/of verblijfsvergunning hebben en dus officieel niet naar school 

kunnen. 

Daarnaast hebben veel van deze kinderen niet voldoende te eten of krijgen geen gezonde 

voeding tot zich. Hierdoor hebben de kinderen veel hoofdpijn, concentratieproblemen, 

vitaminegebrek of ze zijn regelmatig ziek en’of vertonen vermoeidheidsverschijnselen 

Vanuit het project willen ze graag de kinderen de hele dag laten komen, maar dan moeten 

de kinderen ook een lunch krijgen. Dit was niet mogelijk omdat de apparatuur in de keuken 

niet voldoende werkt en er zijn niet voldoende middelen om de lunch te bekostigen. Dit komt 

neer op ongeveer 1 dollar per kind per dag. 

Op het moment dat het mogelijk is de kinderen de hele dag naar school te laten gaan willen 

we o.a. sport en spel, creatieve vaardigheden en Engelse lessen, naast het bestaande 

lesprogromma, aanbieden.   

Care4theKids is een sponsorcampagne gestart om sponsors voor de kinderen (á €12,50 per 

maand) en donateurs voor het lunch- en educatieprogramma te vinden, om hele dagen 

onderwijs en dagelijks een lunch te realiseren. Dit zal worden voortgezet om de kinderen 

structureel onderwijs en een lunch te bieden.  
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Inmiddels is met de donaties van Care4theKids de keuken opgeknapt en krijgen de kinderen 

twee keer per week een lunch aangeboden. Wanneer Care4theKids voldoende sponsors en 

doanties heeft zullen we het lunch- en educatieprogramma uitbreiden. 

 

Met behulp van donateuren zal in 2014 een start worden gemaakt met het aanleggen van 

een groentetuin. Voordat hier mee gestart wordt zal de grond moeten worden omgeploegd 

en zal er nieuwe (vruchtbare) aarde gestort moeten worden. Dan kan er groente en fruit 

worden verrbouwd. De groente en fruit zal gebruikt worden voor de lunch van de kinderen. 

Daarnaast zal er een leerprogramma voor de kinderen komen, hoe in een tuin te werken. De 

oudste jongens kunnen worden opgeleid tot tuinman. 

 

Naast de tuin is nog een stuk grond over waar, met behulp van de inzet van middelen van 

een donateur, een speelveld zal worden aangelegd. Een veld waar de kinderen onbezorgd 

kunnen spelen met allerlei speelattributen zoals doelen voor voetbal, schommels etc. Dit 

speelveld zal zo worden ingericht dat het ook gebruikt kan worden voor lessen sport en spel. 

 

Meer samenwerking met The Congregation 

Care4theKids ondersteunt 4 kinderen uit Cu Chi om naar de Public School te kunnen gaan. 

Zij komen uit zeer arme gezinnen die niet voldoende middelen hebben om de Public School 

voort te zetten. Door omstandigheden zoals werkloosheid en in de steek gelaten door één 

ouder zijn er niet voldoende middelen. In overleg met The Congregation, die deze gezinnen 

al ondersteunt, heeft Care4theKids voor schooljaar 2013-2014 het schoolgeld betaalt. 

Wanneer dit de volgende schooljaren nog nodig is zal Care4theKids weer ondersteuning 

bieden. Ondertussen zullen de gezinnen, in samenwerking met The Congregation er alles aan 

doen om het schoolgeld, in het schooljaar 2014-2015, zelf te kunnen betalen. 

 

The Congregation ondersteunt daarnaast twaalf kinderen, oud leerlingen van het Cu Chi 

Free Education project, door het schoolgeld te betalen voor de Plubic Secondary School. 

Drie kinderen hiervan hebben zo’n schrijnende thuissituatie dat ze eigenlijk moeten werken 

om aan geld voor voeding te komen. Care4theKids sponsort voor deze kinderen een 

voedselprogramma zodat zij hun school kunnen afmaken. Dit zal Care4theKids blijven doen 

tot de kinderen hun diploma hebben. Voor de kinderen is dit tevens een leerprogramma: 

‘Leren omgaan met geld’. 

 

Het doelen binnen dit project zijn:  

1. Kinderen een volledige dag naar school laten gaan en naast het lesprogramma sport 

en spel, creatieve vaardigheden, Engelse lessen en computerlessen aan te bieden. 

Hiermee hebben zij meer kans om vervolgonderwijs te volgen en uiteindelijk kans op 

een baan. 

2. De kinderen een gezonde en voedzame maaltijd per dag bieden. 

3. Het project is zelfvoorzienend in groente en fruit voor de lunch. 

4. Kinderen onderwijs bieden aan de Public School. 

5. Kinderen weten hoe zij met geld om moeten gaan zodat ze voldoende te eten 

hebben. 
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Verder informatie is te vinden in: 

1. Projectplan Cu Chi Free Education Project, september 2012 met de daarbij 

behorende deelplannen/bijlagen. 

 

 

3.3 Trung Tam Bao Tro Xa Hoi 

(project voor sociale bescherming) 

 

In het zuiden van Vietnam ligt Bac Lieu. In dit gebeid ligt het project Trung Tam Bao Tro Xa 

Hoi, dat staat voor project voor sociale bescherming. Binnen dit project wonen ongeveer 80 

kinderen en ouderen. De kinderen zijn wees en de ouderen hebben geen familie meer en 

kunnen niet voor zichzelf zorgen. Het is een heel sober project waar niet genoeg middelen 

zijn om iedereen goed te verzorgen. Binnen het project heeft men dringend behoefte aan 

voedsel, kleding, speelgoed en schoolmaterialen. Care4theKids heeft in 2012 al een 

wasmachine gedoneerd omdat alle was voor 80 personen op de hand werd gedaan. 

Care4theKids zal de komende periode dit project ondersteunen d.m.v. goederen als kleding 

en speelgoed. Tijdens de reizen van de bestuursleden naar Vietnam zullen zij goederen voor 

dit project meenemen. 

 

Voor dit project is geen projectplan geschreven omdat hier alleen goederen als kleding en 

speelgoed worden gebracht. 
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4. Realisatie doelstellingen 

Om tot realisatie van de doelstellingen te komen zet Care4theKids kennis en vaardigheden 

met behulp van vrijwilligers, maar ook financiële middelen. De financiële middelen 

ontvangen we via sponsors en donateurs. Voor het werven van deze donateurs, vrijwilligers 

en financiële middelen werkt Care4theKids hard aan communicatie en promotie. Hieronder 

een beschrijving hoe dit tot stand komt. 

 

4.1 Werving financiële middelen 

Care4theKids richt zich op de volgende bronnen ten aanzien van de werving van financiële 

middelen: 

1. Fondsen (ook via internet) 

2. Particuliere donateurs 

3. Bedrijven (maatschappelijk ondernemen) 

4. Scholen 

5. Overige sponsoren 

6. Festivals en evenementen 

7. Uitzenden van betalende vrijwilligers 

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

Dat betekent dat giften van donateurs onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar zijn van het 

belastbaar inkomen. 

 

4.2 Communicatie en promotie 

Voor communicatie over en promotie van Care4theKids, haar projecten, doelen en 

activiteiten worden de volgende middelen ingezet: 

 Brochures met algemene informatie over Care4theKids 

 De website van Care4theKids, www.care4thekids.nl, wordt onder meer gebruikt voor 

informatie over Care4theKids in zijn algemeenheid, nieuws over de projecten en de 

voortgang, sponsoren, werven van vrijwilligers. Via de website zijn er mogelijkheden 

voor het opgeven van donateur voor de verschillende projecten of in het algemeen. 

 De digitale nieuwsbrief geeft informatie over Care4theKids, projecten en activiteiten. 

De digitale nieuwsbrief wordt 6 keer per jaar verstuurd. Doelgroepen zijn donateurs, 

sponsor, vrijwilligers en andere belangstellenden. Bij bijzondere activiteiten zullen er 

(extra) nieuwsflitsen verschijnen. 

 In het beleidsplan worden de uitgangspunten van de stichting voor het betreffende 

jaar beschreven en heeft als functie informatie te verschaffen aan haar leden en 

andere belangstellenden. Tevens dient het als leidraad voor het bestuur bij het 

uitvoeren van haar beleid en activiteiten, zodat de doelstellingen van de stichting 

worden gerealiseerd. Het beleidsplan wordt jaarlijks geëvalueerd en zo nodig 

bijgesteld en vastgesteld. Het beleidsplan wordt op de website geplaatst 

http://www.care4thekids.nl/
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 Voor elk project wordt een projectplan opgesteld met een begroting. Grotere 

projecten worden als het nodig is opgedeeld in deelprojecten met elk een 

afzonderlijk plan. Projectplannen kunnen ook worden aangevuld met een deelplan. 

 De leskist bevat materiaal en instructies om kinderen op basisscholen te informeren 

over de projecten van Care4theKids. De leskist bevat onder andere  een handleiding, 

dvd’s, fotoboeken en traditionele klederdracht. 

 Evenementen en festivals: Care4theKids is betrokken bij diverse festivals en 

evenementen, zowel als deelnemer als organisator, om geld in te zamelen en de 

naamsbekendheid van Care4theKids te vergroten. 

 Flyers voor het werven van vrijwilligers. 

 Een voorlichtingsbrochure voor vrijwilligers die op de projecten of projecten van 

partnerorganisatie fysiek gaan werken 

 Een voorlichtingscampagne/presentatie om aan bedrijven of mogelijke donateurs te 

tonen met als doel het werven van donateurs. 

 Het jaarverslag zal op de website worden geplaatst. 

 

4.3 Activiteiten 2014-2015 

De belangrijkste beoogde activiteiten voor 2014 en 2015 zijn: 

 Het verder bouwen van de website www.care4thekids.nl 

 Het steeds weer vernieuwen en voeden van de website 

 Het bijstellen van de algemene brochure over Care4theKids. 

 De voorlichtingsbrochure voor vrijwilligers -die zich gaan inzetten op de projecten of 

op de projecten van partnerorganisaties- met informatie over het vrijwilligerswerk, de 

voorbereiding en begeleiding daarvan, het land en de cultuur van dat land, up to 

date houden. 

 Het werven van (betalende vrijwilligers) om de projecten, zowel van Care4theKids als 

van partnerorganisaties in Azië, financieel en fysiek te ondersteunen. 

 Oriëntatie naar projecten en overleg voeren met partnerorganisaties in Vietnam 

 Keuzes maken welke projecten en/of activiteiten en partnerorganisatie m.b.v. 

Care4theKids ondersteund of opgezet gaan worden. 

 Leskist samenstellen met informatie over Care4theKids en de projecten. 

 Het werven van donateurs, particulier en bedrijven, sponsors en fondsen. 

 Informatiecampagne/presentatie maken/verbeteren voor informatie aan donateurs 

zoals scholen en bedrijven. 

 Initiatieven ontplooien voor andere acties en evenementen ten bate van 

Care4theKids 

 Inspanningen om geld te werven voor Care4theKids en kinderen te onderwijzen over 

de leefsituatie in Azië 

 Werven van basisscholen om een samenwerking met Care4theKids aan te gaan. 

 Werven van kopers voor het boek Sống, over het leven van Vietnamese kinderen, dat 

in het najaar van 2013 is verschenen. De opbrengst hiervan is voor Care4theKids. 

 Samenwerking aangaan met Passend Onderwijs Zuid-Kennemerland om in onderwijs 

geschoolde vrijwilligers uit te zenden naar The Center of Rehabilitation and Support 

for handicapped Children” 

 Communicatieplan opzetten voor het werven van fondsen, verkoop van het boek 

Sống, werven van vrijwilligers etc. 

http://www.care4thekids.nl/
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5. Organisatie 

5.1 Stichtingsgegevens 

Naam: Stichting Care4theKids 

Statuten vastgelegd op: 23 mei 2012 

Ingeschreven in het handelsregister van Kamer van Koophandel op: 25 mei 2012 

Nummer Kamer van Koophandel: 55360297 

RSIN: 851669955 

 

5.2 Bestuur en taakverdeling 

Stichting Care4theKids bestaat uit een viertallig bestuur. De voorzitter heeft het volmacht 

verkregen van de overige bestuursleden, daar de voorzitter de meeste tijd werkzaam is 

binnen de stichting. 

 

Figuur 1 Organigram Stichting Care4theKids 

Buiten het bestuur om is er een projectleider onderwijs, Floor Oostendorp (op vrijwillige basis), 

werkzaam voor Care4theKids. 

In Vietnam zetten twee medewerkers zich vrijwillig als vrijwilligerscoördinatoren in voor de 

opvang van vrijwilligers. Dit zijn ms. Binh Nuygen en Ms. Thi Bach 

 

5.3 Vrijwilligers 

Care4theKids heeft vrijwilligers nodig ten behoeve van mankracht en creativiteit om 

financiële middelen binnen te halen voor de projecten, waar we mee samenwerken, in Azië. 

Dit kunnen vrijwilligers zijn die zich voor een langere periode binden aan de stichting, maar 

ook vrijwilligers die incidenteel een bijdrage leveren.  

voorzitter

Henriette Dijkstra

penningmeester

Klaas Honing

secretaris

Wilma Gul

bestuurslid

Ronald Croese
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Care4theKids is tevens een vrijwilligersorganisatie die betalende vrijwilligers uitzendt naar de 

projecten waar we mee samenwerken.  

Care4theKids heeft voor de deelname aan het vrijwilligersprogramma ‘Algemene 

voorwaarden deelname vrijwilligersprogramma Care4theKids’ opgesteld. Elke vrijwilliger dient 

dit te onderschrijven en ondertekenen voor de aanmelding definitief is. Iedere vrijwilliger 

ontvangt een “Informatiepakket Vrijwilligersprogramma Care4theKids”met informatie over 

Vietnam, voorbereiding, projecten, werkzaamheden e.d. Daarnaast zullen er 

kennismakingsbijeenkomsten voor vrijwilligers worden georganiseerd om de vrijwilligers voor 

te bereiden op het vrijwilligerswerk. 

Vanaf februari 2014 gaat Care4theKids een samenwerking aan met Passend Onderwijs Zuid-

Kennemerland om geschoolde vrijwilligers uit te zenden naar het project in Ho Chi Minh City, 

Vietnam. Deze vrijwilligers worden op kosten van Passend Onderwijs Zuid- Kennemerland 

uitgezonden met een vaste bijdrage van de vrijwilliger. Deze vrijwilligers worden via een 

sollicitatieprocedure geselecteerd. Dit is in het projectplan “Education Development 

Program” beschreven. De projectleider onderwijs is samen met de voorzitter hiervoor 

verantwoordelijk.  

 

5.4 Partnerorganisaties 

Care4theKids werkt nauw samen met volgende Vietnamese partnerorganisaties: 

 The Center of Rehabilitation and Support for Handicapped Children 

o Eigenaar: Ministery of Labour- Invalids and Social Affairs 

o Directeur: Dr. Nguyen Xuan Thang 

o Vice- directeur: Ms. Thanh 

o Contactpersoon: Ms. Thanh 

o Adress:  38 Tu Xuong street, Phuong 7 

District 3, HCMC, Vietnam 

Tel: 08 39326948 

Fax: 08 39322265 

Email: ttphen_38tx@yahoo.com.vn 

Email: thanh600104@yahoo.com.vn  

 

 The Congregation of Our Lady Of Mission in Vietnam, Cu Chi Free Education Project 

o Eigenaar:  Sister Marie de La Trinite 

o Directeur: Sister Dominique Hao 

o Contactpersoon: Sister Teresa Nuong 

o Adress: 94 Lieu Binh Huong, Tan Tien Hamlet 

Tan Huong Hoi ward, Cu Chi District 

HCMC, Vietnam 

Tel: 08 37901736 

Email: teresanhuongrndm@yahoo.com 

 

 

 

 

mailto:ttphen_38tx@yahoo.com.vn
mailto:thanh600104@yahoo.com.vn
mailto:teresanhuongrndm@yahoo.com
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In Nederland werkt Care4theKids samen met de volgende organisatie om het 

onderwijs binnen “The Center of Rehabilitation and Support for Handicaped Children” 

verder te ontwikkelen en te vergroten. 

 

 Passend Onderwijs Zuid Kennemerland 

o Directeur: Lucas Rupert 

o Contactpersoon: Floor Oostendorp 

o Adres: Schipholpoort 2 

2034 PH Haarlem 

Tel: +31 (0)23 - 54 30 116 

Tel: +31 (0)6 15879839 (Floor) 

 

 

 

 

 

 

5.5 Contactgegevens Stichting Care4theKids 

Stichting Care4theKids 

Middenweg 97 

1394 AE Nederhorst den Berg 

Nederland 

+31 (0)6 127 66 420 

 

KvK: 55360297 

RSIN: 851669955 

 

Bankgegevens: ING 6745963                                                       

 t.n.v. Stichting Care4theKids                                                                    

 te Nederhorst den Berg 

IBAN NL28INGB0006745963 

SWIFT/BIC INGBNL2A 

 

info@care4thekids.nl 

www.care4thekids.nl  

 

 

 

 

 

mailto:info@care4thekids.nl
http://www.care4thekids.nl/

