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1. INLEIDING 

 
Evenals in 2007, zagen we ook in 2008 de wachttijden voor de wachtende adoptiefouders 
oplopen. Toch konden er in 2008 nog 215 kinderen worden geplaatst. In 2007 waren dat er 
227,  in 2006 waren dat er 224 en in 2005 waren dat er 391. 
 
Ons werkterrein ten aanzien van adopties was in 2008 China, Sri Lanka, Polen, Nigeria, 
Bulgarije, Slowakije, Guatemala, Rusland, Lesotho, Malawi, Congo (experimenteel), Benin 
(experimenteel) en de VS. 
 
Ons werkterrein ten aanzien van de projecten was in 2008 Indonesië, Sri Lanka, Polen, China, 
Nigeria en Lesotho. 
 
 

2. BESTUUR 
 
Het bestuur bestond uit 5 personen.  
Het bestuur kwam 6 keer in vergadering bijeen.  
 
De visie van het bestuur van Stichting Kind en Toekomst is notarieel als volgt vastgelegd: 
Zij heeft ten doel direct hulp te bieden aan kinderen door middel van: 
• projecthulp: kleinschalige projecten, gericht op een betere leefsituatie van kinderen; 
• financiële adoptie: sponsoring van kinderen en gezinnen met kinderen; 
• interlandelijke adoptie: deze vorm van adoptie kan uitsluitend plaatsvinden wanneer 

bovenstaande vormen van hulp voor een kind geen oplossing bieden of het kind in zijn 
bestaan wordt bedreigd; 

• begeleiding van aspirant-adoptie-ouders gedurende de gehele adoptie-procedure en de 
nazorg voor adoptie-ouders en geadopteerde kinderen zelf, zonder dat hieraan een 
tijdslimiet is verbonden; 

• het verzorgen van voorlichting over projecthulp, financiële adoptie en interlandelijke 
adoptie: voorlichting over cultuurverschillen speelt daarbij een belangrijke rol. 

De Stichting werkt zonder winstoogmerk. 
 
Stichting Kind en Toekomst neemt, ook in 2008, deel aan het driemaandelijkse 
vergunninghouderoverleg.  
Daarnaast werd deelgenomen aan het overleg met het Ministerie van Justitie over 
kwaliteitseisen. 
Stichting Kind en Toekomst is lid van Euradopt.  
In 2008 was hiervan een bijeenkomst in Italië. Deze is bezocht door de directeur en de 
assistent manager. 
 
Er werden meerdere werkbezoeken afgelegd, o.a.: 
Werkbezoek Sri Lanka, door directeur.  
Werkbezoek Verenigde Staten, door directeur.  
 
 
 
 
 



 
Stichting Kind & Toekomst 
Jaarverslag 2008 
 

 

 

 
Pagina  3   

 

 
 
 
 
 

3. PERSONEEL 
 
Het personeel bestond uit een directeur, een assistent manager, zes maatschappelijk 
werkenden, drie administratief medewerkers.  
Alle medewerkers zijn beroepskrachten. 
De dagelijkse leiding is in handen van de directeur en de assistent manager.  
De vijf maatschappelijk werkenden houden zich bezig met het telefonisch spreekuur, 
intakegesprekken, begeleiding van aspirant adoptiefouders bij het verzamelen van 
documenten, maatschappelijke begeleiding tijdens de wachttijd, afreisgesprekken en nazorg. 
De administratief medewerkers verzorgen het donateurbestand, de gehele administratie rond 
de adoptieprocedure en de dossiervorming. 
 
 

4. CURSUSSEN EN BIJEENKOMSTEN 
 

Om op de hoogte te blijven wonen de medewerkers regelmatig cursussen en relevante 
bijeenkomsten bij. In 2008 waren dat o.a.: 
Auntiedag, 21 juni, bezocht door directeur en twee maatschappelijk werkenden 
Bedrijfshulpverlening cursus, bezocht door assistent manager 
Studiedag WAN, 31 oktober, bezocht door drie maatschappelijk werkenden. 
27 mei HIV voorlichtingsavond in Barneveld, bezocht door directeur, assistent manager en 3 
maatschappelijk werkenden. 
Informatiebijeenkomst Stichting Adoptie Voorzieningen, 28 mei, bezocht door assistent 
manager.  
 

5. OUDERBELANGEN 
 

De werkgroep Ouderbelangen bestond uit 8 echtparen verdeeld over 7 regio’s. 
Zij organiseerden 27 huiskameravonden. De belangstelling is wisselend; soms werd een 
geplande huiskameravond afgeblazen, omdat er geen aanmeldingen waren, soms werden ze 
goed bezocht.  
 

6. REÜNIECOMMISSIE 
 

De jaarlijkse reünie werd gehouden op zaterdag 27 september 2008 in de Veluwehal in 
Barneveld en werd bezocht door ongeveer 950 personen, allen adoptieouders en hun kinderen, 
opa’s en oma’s en aanstaande adoptieouders.  
 
Voor de kinderen waren er activiteiten zoals grabbelton, knutselen, schminken, speelhoek, 
springkussens en de volwassenen konden foto’s kijken, ‘winkelen’ bij de verschillende 
kraampjes en natuurlijk het uitwisselen van ervaringen en bijpraten met bekenden. 
Deze dag werd georganiseerd door de reüniecommissie bestaande uit 9 adoptiefouders en 1 
afgevaardigde van het personeel (eveneens adoptie ouder).  
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7. INFOKRANT EN WEBSITE 
 

Stichting Kind en Toekomst had in 2008 ongeveer 2.500 donateurs die 5 x een infokrant 
hebben ontvangen. 
In de infokrant wordt door de stichting melding gemaakt van allerlei zaken over de 
donorlanden, nieuwe contacten, huiskameravonden, cursussen voor (adoptie)ouders, 
publicaties over adoptie etc. Ook kunnen (aanstaande) adoptiefouders hun verhalen kwijt en 
kunnen er oproepen geplaatst worden. 
Sinds 2006 heeft de infokrant een vaste kinder- en jongerenpagina. 
 
Belangrijke informatie die niet kan wachten tot het verschijnen van de infokrant, wordt direct 
op de website www.kindentoekomst.nl geplaatst. 
 

 
8. PROJECTHULP & SPONSORING. 
 

Eind 2008 ontvingen alle donateurs het boekje “Projecthulp & Sponsoring 2009”. Hierin 
stonden alle projecten beschreven die voor 2008 in aanvraag waren bij Stichting Kind en 
Toekomst. Het betrof eenmalige, maar ook doorlopende projecten waarvoor ieder jaar 
opnieuw geld gevraagd wordt. 
Voor de volgende projecten zijn in 2008 donaties binnengekomen, die zonder aftrek van 
kosten overgemaakt zijn naar de verantwoordelijke instanties: 
Sri Lanka - boeken en uniformen 
Sri Lanka - trainingscentrum voor meisjes 
Sri Lanka - melkprojecten 
Sri Lanka - tsunami project 
China   - aardbeving Sichuan  
China  - hulp voor tehuis  
China  - hulp voor kleinschalige opvang 
China  - kinderen met een hazenlip of brandwonden 
China  - pleegouders voor gehandicapte kinderen 
Indonesië - bankengeld en boeken 
Indonesië - tehuis voor verstandelijk gehandicapten. 
Polen - cursus t.a.v. FAS 
Polen  - cursus massage 
Nigeria  - Eruobodo huis 
Lesotho  - Beautiful Gate 
Malawi  - inrichting school 
 
In veel gevallen werd de donatie aangevuld uit het algemeen fonds projecthulp om de 
projecten daadwerkelijk te kunnen uitvoeren. 
 
In 2008 worden in Sri Lanka gezinnen en kinderen in 6 verschillende tehuizen gesponsord. 
Niet alleen in Sri Lanka worden kinderen gesponsord via Stichting Kind en Toekomst, maar 
ook in Indonesië, en wel in Salatiga op Midden-Java. 
Het betreft hier het tweelingproject : een sponsorprogramma dat zowel ten goede komt aan 
een kind uit een kampong als aan de verstandelijke gehandicapte kinderen in het tehuis van de 
Yayasan Social Elisabeth in dezelfde stad. 
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9. ADOPTIES 
 
In 2007 ontving Stichting Kind en Toekomst 342 verzoeken om (deel)bemiddeling en er 
konden 227 kinderen worden geplaatst (in 2006 betrof dit 224 kinderen). Daarnaast werden 
nog 41 deelbemiddelingen gerealiseerd (in 2006 betrof dit 38 kinderen). 
 
Waar kwamen ze vandaan en hoe oud waren ze bij aankomst? 
 
China: 
Er kwamen in totaal 147 kinderen: 90 meisjes en 57 jongens. (in 2007 totaal 149 kinderen) 
  0-12 maanden bij aankomst:   14 
12-24 maanden bij aankomst:   61 
24-36 maanden bij aankomst:   50 
36-48 maanden bij aankomst:   13 
48-72 maanden bij aankomst:     9 
 
Sri Lanka: 
Er kwamen 3 kinderen: 2 jongens en 1 meisje (in 2007 kwamen er 2 kinderen) 
  0-12 maanden bij aankomst: 2 
36-48 maanden bij aankomst: 1 
 
Polen: 
Er kwamen totaal 28 kinderen: 7 meisjes en 21 jongens. (in 2007 totaal 29 kinderen) 
  0-12 maanden bij aankomst: 1 
12-24 maanden bij aankomst: 8 
24-36 maanden bij aankomst: 6 
36-48 maanden bij aankomst: 3 
48-60 maanden bij aankomst: 4 
60-72 maanden bij aankomst: 2 
72-84 maanden bij aankomst: 4 
 
Onder hen waren  
3 siblings 
1 x 4 kinderen tegelijk. 
 
Nigeria: 
In totaal kwamen er 22 kinderen: 11 meisjes en 11 jongens. (in 2007 totaal 22 kinderen) 
  0-12 maanden bij aankomst: 3 
12-24 maanden bij aankomst: 2 
24-36 maanden bij aankomst: 4 
36-48 maanden bij aankomst: 2 
48-60 maanden bij aankomst: 2 
60-72 maanden bij aankomst: 7 
84-96 maanden bij aankomst: 2 
Onder hen waren 4 siblings. 
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Bulgarije: 
Er kwamen geen kinderen aan. 
 
Slowakije: 
Er kwamen 10 kinderen: 2 meisjes en 8 jongens. (in 2007 kwamen er 7 kinderen) 
  12-24 maanden bij aankomst:    1 
  36-48 maanden bij aankomst:    2 
  48-60 maanden bij aankomst:    1  
  60-72 maanden bij aankomst:    3  
  72-84 maanden bij aankomst:    1 
  84-96 maanden bij aankomst:    1 
108-120 maanden bij aankomst:  1  
 Onder hen waren 2 siblings en 1 tribling. 
 
Lesotho: 
Er kwamen geen kinderen aan. (in 2007 kwamen er 12 kinderen) 
 
Democratische Republiek Congo: 
Er kwamen 2 kinderen aan: 1 jongen en 1 meisje. (Congo is een nieuw contact) 
24-36 maanden bij aankomst: 1 
36-48 maanden bij aankomst: 1 
 
Mexico: 
Er kwamen geen kinderen aan. (in 2007 kwam er 1 kind) 
 
Malawi: 
Er kwamen 2 kinderen: 2 jongens. (in 2007 kwamen er 2 kinderen) 
24-36 maanden bij aankomst: 2 
 
Benin: 
Er kwam 1 kindje aan, een jongen. (Benin is een nieuw contact) 
24-36 maanden bij aankomst: 1 
 
 

10. NAZORG  
 
Stichting Kind en Toekomst besteedde hier ook in 2008 weer veel aandacht aan. Zo worden 
enquêteformulieren en progressrapportages door de maatschappelijk werkers grondig 
bestudeerd en als er problemen lijken te zijn, nemen ze contact op met het betreffende gezin. 
Ook ouders die een Special Need kindje adopteerden kunnen rekenen op extra aandacht en 
indien nodig: support. 
De meeste vragen worden direct na thuiskomst gesteld en gaan over zowel praktische zaken 
als hechting en aanpassing. Daarnaast komen er ook vragen over roots, identiteitsontwikkeling 
bij pubers en jongvolwassenen. 
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Om te zorgen dat de maatschappelijk werkenden adequaat kunnen doorverwijzen naar 
hulpverleningsinstanties, zijn alle relevante hulpverlenende instanties in kaart gebracht en 
worden continue geactualiseerd.  
Aan nazorg is geen tijdslimiet verbonden. Dit betekent dat hier ook nog 30 jaar na een 
adoptieprocedure een beroep op gedaan kan worden. 
 
In het kader van nazorg financierde Stichting Kind en Toekomst het onderzoek onder uit 
Polen geadopteerde kinderen uitgevoerd door de Universiteit van Utrecht (Prof. R. 
Hoksbergen) in combinatie met de Universiteit van Tilburg (Dr. K. Rijk).  
Een bedrag van € 20.000,- werd hier in 2008 aan besteed. 
Ook droeg Stichting Kind en Toekomst met een bedrag van € 4.500,- bij aan het Adoptie 
Driehoek Onderzoeks Centrum (ADOC). 
 

11. KWALITEIT 
 
Sinds 2002 heeft Stichting Kind en Toekomst een kwaliteitssysteem dat voldoet aan de eisen 
van NEN-EN-ISO 9001:2000. 
Ook in 2008 werd een hercertificatie uitgevoerd om te kijken of dit kwaliteitssysteem nog 
steeds aan alle eisen voldeed en up-to-date was. We zijn en blijven ISO gecertificeerd. 
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12. FINANCIËN 
 
Verkorte jaarrekening Stichting Kind en Toekomst 
 
Balans per 31 december 2008         
(na resultaatverwerking)         
         
 31 december 2008  31 december 2007  
   €    €  
Activa         
         
Materiële vaste activa   23.625    40.551  
         
Vorderingen       221.619      193.699  
         
Liquide middelen       1.127.404      550.184  
         
         
       1.372.648      784.434  

         
         
Passiva         
         
Eigen vermogen   300.654    201.811  
         
Kortlopende schulden   1.071.994    582.623  
         
         
   1.372.648      784.434  
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Staat van baten en lasten over 2008        
        
        
   2008  Begroting 2008  2007 
   €  €  € 
        
Baten uit adoptie        
Opbrengst bemiddelingen   1.391.498  1.099.511  1.228.552 
Overige opbrengsten   6.922  4.000  6.023 
Totaal beschikbaar voor adoptiedoelstelling  1.398.420  1.103.511  1.234.575 
        
Besteed aan adoptiedoelstelling        
Directe bemiddelingskosten   507.530  459.606  571.087 
Uitvoeringskosten eigen organisatie   615.072  552.899  572.013 
Totaal besteed aan adoptiedoelstelling   1.122.602  1.012.505  1.143.100 
        
Overschot/ -tekort doelstelling   275.818  91.006  91.475 
Bijdrage aan fondsenwerving gelieerde stichting -56.975  -41.340  -60.155 
Restitutie adoptievergoedingen -120.000  -  - 
Overschot/ -tekort   98.843  49.666  31.320 
        
 
 
Zoals duidelijk wordt in bovenstaand financieel jaarverslag, koos het bestuur van Stichting 
Kind en Toekomst opnieuw voor restitutie aan adoptiefouders op het moment dat de 
inkomsten hoger bleken te zijn dan begroot, dankzij het feit dat meer kinderen dan verwacht 
konden worden geplaatst. 


