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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. 

 

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

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

waardoor zij geen uitzicht hebben op een goede toekomst.  

 

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

de toekomst van deze kinderen te verbeteren. Belangrijke waarden hierin zijn 

zelfredzaamheid en onafhankelijkheid. 

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

kinderen, goede zorg en scholing. Voor kansarme kinderen is goed en stimulerend onderwijs 

essentieel om een kans te maken op een beter leven. 

 

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. 

 

Dit is het eerste jaarverslag, van 2012, van Stichting Care4theKids. Het eerste jaar dat er 

projectactiviteiten hebben plaatsgevonden. Dit jaar stond vooral in het teken van de 

samenwerking zoeken en aangaan met partnerorganisaties en het werven van fondsen en 

donaties. Daarnaast is het vergroten van de naamsbekendheid prioriteit geweest. Dit verslag 

geeft de belangrijkste gebeurtenissen weer van Care4theKids in 2012 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, 

 

Henriette Dijkstra (voorzitter) 

Klaas Honing (penningmeester) 

Wilma Gul (secretaris) 

Ronald Croese (bestuurslid) 

 
Dit jaarverslag is vastgesteld op 1 mei 2013 door het bestuur van Stichting Care4theKids. 
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2. Stichting Care4theKids in 2012 

 
Het jaar 2012 stond geheel in het teken van de oprichting van Care4theKids, het vergroten 

van de naamsbekendheid en de uitstraling van het vertrouwen. Daarnaast zijn belangrijke 

aspecten en werkzaamheden, de samenwerking met partnerorganisaties in de landen waar 

we werkzaam zijn en het werven van sponsors en donateurs. Verder is het een jaar van 

professionalisering geweest. De eerste binnengehaalde fondsen, een mooi doorontwikkelde 

website, een brochure, nieuwsbrieven en een vrijwilligersprogramma. 

 

Een greep uit de gebeurtenissen: 

 

Oprichting Care4theKids  

Henriette Dijkstra heeft vanuit de gedachten iets te kunnen betekenen voor kansarme 

kinderen en de wens om blijvende resultaten te boeken een start gemaakt met de oprichting 

van Stichting Care4theKids. In mei is Care4theKids officieel een stichting geworden door het 

vastleggen van statuten bij de notaris en inschrijving bij Kamer van Koophandel onder 

nummer 55360297. 

Het bestuur van de stichting bestaat uit vier bestuursleden; Henriette Dijkstra (voorzitter), Klaas 

Honing (penningmeester), Wilma Gul (secretaris) en Ronald Croese (bestuurslid). 

Er is een bankrekening geopend op de naam van Stichting Care4theKids 

 

Website 

Er is dit jaar hard gewerkt aan digitale bekendheid. De website is zowel Nederlandstalig als 

Engelstalig en wordt regelmatig up to date gehouden. 

 

Nieuwsbrieven 

Vanaf juli 2012 verschijnt er 1x per twee maanden een digitale nieuwsbrief waarin de 

ontwikkelingen van Care4theKids en de projecten waar we mee samenwerken worden 

beschreven. Deze nieuwsbrief wordt gestuurd aan sponsors/donateurs, vrijwilligers en een 

ieder die heeft aangegeven de nieuwsbrief te willen ontvangen. 

 

Brochure 

Er is een kleurrijke brochure gemaakt met informatie over Care4theKids en de projecten waar 

we mee samenwerken. 

 

Promotie en communicatiemiddelen 

Op het gebied van promotie is er veel opgestart en geprofessionaliseerd dit jaar: 

- Een doorontwikkelde website 

- Een weblog met ontwikkelingen over Care4theKids en de projecten. Hier vindt men 

ook de reisverslagen. 

- Een digitale nieuwsbrief voor de vrienden van Care4theKids 

- Een brochure over Care4theKids en de projecten 

- Social media: facebook en twitter 

- Care4theKids armbandjes voor vrijwilligers 

- Presentatieboeken 

- Care4theKids Banner 
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Donaties 

In 2012 zijn de inkomsten van particuliere donateurs en bedrijven: € 10.302,94 

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

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

jaar.  

Tot nu toe is er maar een klein deel van het gedoneerde bedrag uitgegeven (zie financieel 

jaarverslag). Dit, omdat we bezig zijn met de opbouw van een lunch- en 

educatieprogramma binnen het Cu Chi Free Education Project waar we behoorlijk wat 

middelen voor nodig hebben om te starten en het programma te continueren. 

Inmiddels hebben we ook een aantal vaste sponsors voor kinderen van het Cu Chi Free 

Education Project en een aantal vaste donateurs voor het lunch- en educatieprogramma 

binnen dit project. 

 

Sponsor- en donatie evenementen 

Dit jaar zijn er een aantal sponsoractie georganiseerd: 

- Veko Lightsystems vroeg bij de opening van het nieuwe pand een donatie voor 

Care4theKids. De opbrengst was € 2410,00 

- Janine Veen en Mascha van Buiten hebben zich laten sponsoren voor een fietstocht 

van 100 km. Zij hebben € 750,00 opgehaald voor Care4theKids 

- Tijdens een kunstveiling bij REaCtys is een bedrag van ruim € 2000,00 opgehaald 

 

Donaties in natura 

We hebben een flink aantal donaties in natura ontvangen. Van een school hebben we 

gebruikte educatiematerialen ontvangen. Van een aantal particulieren hebben we kleding 

en speelgoed ontvangen voor de kinderen binnen de projecten. 

De brochures , visitekaartjes en banner zijn volledig gedoneerd waardoor overheadkosten 

beperkt blijven. 

Vrijwilligersprogramma                                                                                                                            

Er is een vrijwilligersprogramma opgezet om betalende vrijwilligers uit te zenden naar de 

projecten waar we mee samenwerken. Dit programma is terug te vinden op de website met 

een aanmeldingsformulier. Wanneer iemand zich, of meerder personen, zich aanmelden 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.                                              

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

Deelname Vrijwilligersprogramma Care4theKids”.                                                                     

Inmiddels is de eerste vrijwilliger middels dit programma 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. 

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

uitgezonden vrijwilligers begeleiden en ondersteunen. Zij zijn op de hoogte van de projecten 

en hebben kennis gemaakt met mensen op de projecten.  



 
 

6 
 

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 en hoeven we toch voor de grote 

goede doelen met personeel in loondienst niet onder te doen! 

In 2012 is ons streven (minimaal 95% naar de doelstelling/projecten) niet geheel bereikt i.v.m. 

de kosten van de oprichting en start van de stichting. 
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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 CORSCH is van een lage kwaliteit. De klassen waren 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 overleg met de directeur en vice–directeur van het project is er een plan opgesteld om 

het onderwijs aan kinderen met beperkingen vorm te geven. Aan dit plan is in juli/augustus 

2012  vier weken gewerkt door Henriette Dijkstra en vrijwilliger Jeanet de Jong samen met de 

werknemers van het project. Het projectplan bestond uit: 

1. Het opzetten van twee klassen met kinderen met beperkingen 

2. Het inrichten van de klassen met meubilair en educatiematerialen 

3. Het aanbieden van een educatieprogramma 

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

Deze stappen zijn uitgevoerd.   

De kinderen binnen dit medisch/sociaal opvanghuis kregen tot juli geen onderwijs. Zij 

speelden in één grote ruimte op de grond met kleine materiaal. In de ruimte stond geen 

meubilair. Er waren geen leerdoelen. 

De week voor we aan de slag gingen op het project was de grote ruimte al in twee delen 

gesplitst d.m.v. een houten wand.                                                                                                                  

We zijn de eerste week met drie “teachers” in één klas gestart. Deze week zijn ook de klassen 

ingericht met materialen die vanuit Nederland mee waren genomen en meubilair en 

materiaal dat door een Vietnamese bank was gedoneerd. Daarnaast heeft Care4theKids 

kasten laten maken en gedoneerd aan het project. Kasten waar al het materiaal 

overzichtelijk en gebruiksvriendelijk in opgeborgen kan worden.                                                                              

De tweede week zijn we met een tweede klas gestart. Hierbij hebben we één teacher van 

de eerste klas ingezet omdat hij in de eerste week al wat ervaring had opgebouwd. Tot slot 
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hebben we nog een week geholpen in een klas met mentaal gezonde kinderen maar die 

een groeistoornis hebben i.v.m. ondervoeding. 

Henriette en Jeannet hebben, vanuit de onderwijservaring die zij hebben, een simpel 

onderwijsprogramma geïntroduceerd waar de teachers zelfstandig mee verder kunnen. De 

weken dat zij er waren hebben ze laten zien hoe het programma in elkaar zit, hoe het 

uitgevoerd moet worden en hoe de teachers kennis kunnen overbrengen op de kinderen en 

hoe ze de kinderen moeten leren omgaan met materialen.                                                               

Hierin zijn grote resultaten geboekt. De teachers ontwikkelen zich enorm, maar ook de 

kinderen. Ook ouders hebben aangegeven dat ze binnen korte tijd een enorme ontwikkeling 

bij hun kind zien. 

Er is een cd gemaakt door één van de teachers waarin te zien is hoe het onderwijs nu wordt 

vormgegeven binnen het project. 

In oktober heeft Henriette het project nogmaals bezocht. Inmiddels zijn er wisselingen 

geweest van teachers, maar er wordt nog steeds onderwijs gegeven. De kinderen maken 

nog steeds een enorme ontwikkeling door. 

 

3.1.3 Hoe verder: 

Voor verdieping in het onderwijsprogramma wil het project graag verder ondersteuning met 

name op het gebied van autisme, down syndroom en een verstandelijke beperking. Hoe 

deze kinderen te begeleiden zodat ook zij mee kunnen doen aan het onderwijsprogramma?  

Vanuit het project heeft men aangegeven dat men hier te weinig kennis over heeft. Men wil 

graag vrijwilligers inzetten met de kennis over deze problematieken. 

Samen met de vicedirecteur, ms. Thanh, heeft Care4theKids een projectplan opgesteld voor 

de inzet van vrijwilligers. Voor iedere vrijwilliger krijgen zij per week een bijdrage waarvan 

onderwijsmaterialen worden aangeschaft. 

De eerste vrijwilliger is inmiddels aan de slag geweest binnen het project. In december heeft 

zij zich drie weken ingezet, met als specialisme autistische kinderen, op het project. 

 

 

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.  
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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 110 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 bekostigd 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 34 kinderen, in de leeftijd van 

rond de 8 jaar en een andere heeft  maar 8 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. 

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 een projectplan opgesteld om een lunch- en educatieprogramma te 
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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. 

 

Deze punten zijn nog niet gerealiseerd. 

 

De 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 lunch- en educatie 

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

project zullen worden besteed. 

Het doel is om begin 2013 te starten met het lunchprogramma voor twee dagen in de week. 

 

 

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” meer bekendheid worden gegeven aan 

het project. 

Vooralsnog hebben we een budget waarmee we de kinderen tot juli 2013 voor twee dagen 

een lunch aan kunnen bieden. In overleg met de zusters hebben we besloten hier in februari 

2013 mee te starten. Dit omdat de kinderen nu 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 voort kunnen zetten.  

Eind december is er een bedrag overgemaakt naar ‘The Congregation” voor het 

opknappen van de keuken. Hier wordt in januari 2013 een start meegemaakt. Tevens zullen 

alle materialen worden aangeschaft die nodig zijn voor de lunch en zal er een kok worden 

gezocht. De zusters van het project nemen hiervoor de verantwoordelijkheid op zich. 

 

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 
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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. 

Het project bleek dringend behoefte te hebben aan een wasmachine. Care4theKids heeft, 

samen met vrijwilliger Jeannet de Jong, deze ter plekke gedoneerd. We zijn de wasmachine 

zelf wezen kopen en hebben deze zelf afgeleverd op het project. 

In oktober 2012  heeft Henriette tijdens haar reis naar Vietnam een grote koffer vol kleren en 

een kleine hoeveelheid 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 (februari 2013) 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.  
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4.0 Financieel jaarverslag 2012 

Jaarrekening Stichting Care4theKids 

De jaarrekening wordt door ons opgemaakt op basis van het kasstelsel. 

 

31-12-2012 

  

31-12-2012 

 

€ 

  

€ 

Bezittingen 

  

Ontvangsten 

 
Financiële middelen 7.488,83 

 

Algemeen 8.795,47 

 

  

 

Cu Chi Free Education Project 787,50 

TOTAAL 7.488,83 

 

CORSHC Project 0,00 

 
 

 

Project Bac Lieu 119,97 

 
 

 

Overig 600,00 

Reserves  
  

10.302,94 

Urgentiefonds/continuïteitsreserve 500,00 

   
Algemene reserves 6.361,96 

 

Uitgaven 

 

 

6.861,96 

 

Algemeen 180,98 

   

Cu Chi Free Education Project 760,63 

Fondsen  
 

CORHSC Project 516,21 

Cu Chi Free Education Project 26,87 

 

Project Bac Lieu 239,94 

CORSHC Project 0,00 

  

1.697,76 

Project Bac Lieu 0,00 

  
 

Overig 600,00 

 

Baten lasten en werving 1.116,35 

 

626,87 

  

1.116,35 

    
 

TOTAAL 7.488,83 

 

RESULTAAT JAAR 7.488,83 
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