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Hieronder volgt een inhoudsopgave van de projecten welke momenteel in aanvraag zijn bij 
Stichting Kind en Toekomst.

B. Sri Lanka - melkprojecten
C. Indonesië - bankengeld en boeken
D. Nigeria - Eruobodo House
E. China - pleegouders
F. China - Study support centre
G. Sri Lanka - computers voor studenten
H. China - een toekomst voor oudere special need; House of Joy
I China - Miao - dorpsschooltje
J. Sri Lanka - boeken en uniformen
K. Lesotho - Beautiful Gate tehuis
L. Indonesië - tehuis voor verstandelijk gehandicapten
M. China - onderwijsproject in Yunnan
N. China - hulp voor kleinschalige opvang
O. Sri Lanka - pleeggezinsponsoring
P. Sri Lanka - sponsoring kind in weeshuis
Q. Sri Lanka/Indonesie - anonieme sponsoring
R. Benin - twee maaltijden per dag

Onderstaande projecten konden in 2014 mede door uw steun worden gerealiseerd!!

 1. Sri Lanka - boeken en uniformen
 2. China - pleegouders voor gehandicapte kinderen
 3. Indonesië - bankengeld en boeken
 4. China - Study Support Centre
 5. Sri Lanka - melkprojecten 
 6. China - hulp voor kleinschalige opvang 
 7. China - onderwijsproject in Yunnan /begeleiding kinderen
 8. Nigeria - Eruobodo huis
 9. China - kinderen met een hazenlip of brandwonden 
10. Indonesië - tehuis voor verstandelijk gehandicapten
11. Lesotho - Beautiful Gate tehuis
12. Sri Lanka - Computers voor studenten
13. China - House of Joy
14. China - Miao – dorpsschooltje

Stichting Kind en Toekomst is een 
stichting die zich sterk maakt voor 
het welzijn van kinderen.
In een aantal gevallen betekent dit 
zelfs: een kind helpen overleven!
Deze hulp krijgt gestalte op drie 
verschillende manieren: 
-  interlandelijke adoptie, dit uit-

sluitend als plaatselijke hulp niet 
toereikend is.

-  sponsoring van gezinnen met 
jonge kinderen en kinderen in 
tehuizen.

-  projecthulp, gericht op kinderen.
 Ons werkterrein ten aanzien van 

de projecten is Indonesië, Sri 
Lanka, China, Nigeria, Lesotho, 
Democratische Republiek Congo 
en Benin.

Wie/wat is 
Stichting kind en toekomst?

Regelmatig merken we bij ons werk 
dat interlandelijke adoptie niet een 
op zichzelf staand fenomeen is. In de 
herkomstlanden van de kinderen is 
de nood vaak erg groot en door ons 
intensief in te zetten voor sponsoring 
en projecthulp kunnen we daadwer-
kelijk iets beteke nen voor de kinde-
ren die achterbleven. 
Ook kan in sommige gevallen 
adoptie worden voorkomen omdat 
de kinderen in eigen land geholpen 
kunnen worden. We mogen deze 
hulpvragen niet negeren, maar...daar 
hebben we wel uw steun bij nodig!
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De volgende projecten hopen we in 2015 
mede met uw steun te kunnen realiseren...

Misschien omdat we erg veel tijd 
besteden aan onze contacten in het 
buitenland, waardoor de controle en 
betrouwbaarheid optimaal blijft.
Verder hebben we inmiddels een 
ervaring van bijna 38 jaar opgebouwd, 
waarin we geleerd hebben hoe belang-
rijk het is om de waarden en gewoon-
ten in een land te respecteren zonder 
kritiekloos te worden.

Welke soort projecten komen in 
aanmerking?
Zoals u aan de projectbeschrijvingen 
zult kunnen merken, komen uitslui-
tend kleinschalige projecten in aanmer-
king, die bovendien gericht moeten zijn 
op de verbetering van de levensom-
standigheden van kinderen.
Verder dienen de projecten een bijdrage 
te leveren aan de zelfstandigheid van 
de mensen, m.a.w. de mensen aan wie 
de projecthulp ten goede komt, moeten 
er zelf  trots op zijn. 
Dat kan vaak bereikt worden door de 
toekomstige gebruikers een stuk eigen 
arbeid te laten leveren. Dit maakt de 
projecten niet alleen goedkoper zodat 
er geld beschikbaar komt voor meer 

of andere projecten, maar het geeft 
de mensen tevens het gevoel: het is 
niet alleen vóór ons, het is ook ván 
ons, we hebben het samen tot stand 
gebracht!!
banknummer: NL42INGB0004382500  
banknummer: NL22ABNA0513612351 
t.n.v. Stichting Kind en Toekomst
Varsseveldseweg 2A, 7025 GB Halle. 
Tel.: 0314-632080 
www.kindentoekomst.nl
email: info@kindentoekomst.nl

(De stichting is een ANBI organisatie 
waardoor uw giften aftrekbaar van de 
belasting zijn.)

Wat kunt u doen als u enthousiast 
bent over onze projecten en/of spon-
sorprogramma’s??
• U kunt één van de inschrijffor-

mulieren uit deze projecteninfo 
invullen en zelf financieel bijdra-
gen!

• U kunt deze projecteninfo laten 
rondgaan bij vrienden en familie-
leden, op uw werk of op de school 
van uw kind en proberen hen 
warm te maken voor deelname!

Kortom: alleen met elkaar kunnen we 
iets bereiken, doet u mee??

Ook dit jaar vragen we uw aandacht 
voor de melkprojecten op Sri Lanka.
In verschillende dorpen op het eiland, 
krijgen al vele jaren bijna 165 kleine 
kinderen tot vier jaar iedere morgen 
een kopje melk, wat ook hun enige 
ontbijt is. In 2013 hebben we het aantal 
kinderen fors kunnen uitbreiden. 
In een periode waarin het dagelijks 
voedsel voor arme mensen vrijwel 
onbetaalbaar wordt, vooral nu de prijs 
van de rijst enorm is gestegen, was 
deze uitbreiding zeer welkom.
De kinderen die melk ontvangen ko-
men zonder uitzondering uit deze zeer 
arme gezinnen, waar het hebben van 
twee maaltijden per dag al een enorme 
luxe is.
Het voedsel dat gegeten wordt is 
bovendien erg eenzijdig terwijl kleine 
kinderen, nog helemaal in het begin 

B Sri Lanka melkprojecten

Ook in 2014 viel de financiële 
steun die we mochten ontvangen 
voor de verschillende projecten, 
opnieuw wat lager uit dan de 
voorgaande jaren. Begrijpelijk 
vanwege de huidige  economische 
situatie. 
De projecten die we in deze 
Projecteninfo hebben beschreven 
zijn echter allemaal geheel 
afhankelijk van uw en onze 
financiële steun. 
We hopen daarom dat  in 2015 
de voorzichtige opbloei van de 
economie  zich ook langzaam zal 
gaan weerspiegelen in meer steun 
voor deze projecten.

Waarom zou u juist met Stichting 
Kind en Toekomst in zee gaan?
Misschien omdat het een overzich-
telijke stichting is......en omdat juist 
daarom de contacten nog heel recht-
streeks kunnen zijn, waardoor u echt 
het gevoel kunt krijgen samen met 
ons ergens aan te werken: u kunt ons 
gewoon opbellen, dingen bepraten, 
overleggen etc.
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van hun ontwikkeling, veel meer 
nodig hebben. Vooral eiwitrijk voed-
sel is op deze leeftijd heel belangrijk 
voor zowel de kalkhuishouding als de 
hersenont wikkeling. Bij de kinderen 
die reeds in het melkproject konden 
worden opgenomen, zijn de resultaten 
al na een paar maanden zichtbaar. Ze 
zijn minder vaak ziek en als ze toch 
iets oplopen herstellen ze sneller. Ver-
der werd opgemerkt dat kinderen die 

C
Dit is een project dat ook in 2015 
onze aandacht vraagt!
Als in juli het nieuwe schooljaar 
begint in Indonesië, zijn er steeds 
weer kinderen die buiten de boot 
dreigen te vallen. Duizenden 
kinderen op Java werden ook dit 
jaar door hun ouders thuisgehou-
den uit geldgebrek.
De ouders verdienen te weinig 
om de boeken en het bankengeld 
te kunnen betalen.
Dit bankengeld is een bedrag 
waarmee de zitplaats voor het 
kind op school elk jaar opnieuw 
moet worden zeker gesteld en 
vormt een deel van het salaris 
voor het onderwijzend personeel.
Zonder dit bankengeld is er dus 
geen plaats voor een kind op 
school beschikbaar.
Om een aantal kinderen uit 
een arme kampong in Salatiga, 
Midden-Java, toch een kans op 
onderwijs te geven, vragen we 
uw steun. Met € 85, - geeft u een 
kind een plaats in de klas en hier-
mee kans op een toekomst.

Indonesië
bankengeld 
en boeken

In Ogun State, een provincie in Nigeria 
waar Stichting Kind en Toekomst werk-
zaam is, staat het Eruobodo House, 
een tehuis waar 15 kinderen wonen, 
waarvan het merendeel special need 
kinderen zijn. Er worden in dit tehuis 
“zelfvoorzienende” dagactiviteiten on-
dernomen met de kinderen, zoals het 
verbouwen van groenten en kruiden, 
het maken van kleding en sieraden en 

nigeria eruobodo House
het kweken van vis. Een aantal van 
deze producten worden vervolgens op 
de lokale markt verkocht. 
Om de kinderen in dit huis de hulp te 
geven die ze nodig hebben is er geld 
nodig voor creatieve therapie, medicij-
nen en fysiotherapie. Met een bedrag 
van € 2.000, - denkt men al een heel 
eind te kunnen komen. 
Doet u mee in 2015?

d

Vanuit China ontvingen we jaren ge-
leden het verzoek om hulp voor een 
kindertehuis in de hoofdstad Beijing. 
Er wonen totaal 600 kinderen. Echter 
300 van deze kinderen wonen in 
een aparte afdeling en zullen nooit 
in aanmerking kunnen komen voor 
adoptie, daar ze ernstig gehandicapt 
zijn. Vele vormen van handicaps 
komen voor, zowel op verstande-
lijk als op lichamelijk gebied of een 
combinatie hiervan. Het beleid in 
het tehuis is er meer en meer op 
gericht om toch, indien enigszins 
mogelijk, deze kinderen een gezins-
leven te geven. Vanuit die gedachte 
is men een aantal jaren geleden het 
pleeggezinproject gestart en geluk-
kig bleek de belangstelling hiervoor 
groot te zijn. De opname capaciteit in 
het tehuis is beperkt en steeds weer 
nieuwe kinderen hebben een plekje 
nodig. Voorafgaand aan de opname 
van deze pleegkinderen moeten de 
a.s. pleegouders een verplichte trai-
ning volgen waar hen wordt geleerd 
welke hygiëne noodzakelijk is voor 
deze kinderen, hoe men verder-
gaande dystrofie en bloedarmoede 
kan voorkomen, hoe men om moet 
gaan met epileptische aanvallen etc. 
Inmiddels wonen er al vele gehan-
dicapte kinderen in pleeggezinnen! 
Alle gezinnen worden begeleid en er 
wordt streng op toegezien dat het be-
lang van het kind voorop blijft staan.

China Pleegouders
Om de ouders ook reëel te kunnen 
ondersteunen worden de kinderen 
een paar dagdelen per week naar het 
rehabilitatie centrum gebracht, waar 
ze gestimuleerd worden om hun 
capaciteiten nog beter te ontwik-
kelen. De kinderen zelf vinden dit 
ook fantastisch want ze blijken het te 
ervaren alsof ze naar een school mo-
gen, waar ze werkjes kunnen doen, 
voorgelezen worden en als het grote 
kinderen betreft leren ze werken op 
een computer. 

Voor de pleegouders zijn deze 
dagdelen een gelegenheid om even 
adem te kunnen halen. Ze zorgen 
dag en nacht voor deze “special 
need” kinderen en de verzorging en 
begeleiding vraagt heel wat van hen. 
Het is ontroerend te zien met hoe-
veel liefde ze deze taak uitvoeren.  
Met een bedrag van € 2.500, - denken 
we een goede bijdrage te kunnen 
leveren om deze activiteiten mogelijk 
te blijven houden! 

Ook hopen we financieel te kunnen 
bijdragen aan de realisering van de 
verplichte cursussen voor a.s. pleeg-
ouders zodat meer kinderen deze 
unieke vorm van opvang kunnen 
gaan krijgen. Een bedrag van € 850, 
- is nodig om 30 nieuwe pleegouders 
te kunnen trainen in 2015. De pleeg-
ouders staan klaar, nu wij nog!

E

ooit in ons melkpro gramma zaten, op 
wat oudere leeftijd zich beter bleken te 
kunnen concentreren op school.
Maar dit zijn slechts feiten, nog be-
langrijker is misschien wel de blijd-
schap die de moeders van deze ukkies 
uitstralen: ze kunnen hun kind iets 
bieden, het hoeft niet uren lang te 
huilen van de honger of apathisch voor 
zich uit te staren. 

Voor € 90, - kunt u een kind iedere dag 
een kopje melk garanderen een heel jaar 
lang!!
We hopen dit grote aantal kinderen ook 
komend jaar niet teleur te hoeven stellen 
en misschien zelfs weer een aantal, nog 
wachtende, kinderen in het project te 
kunnen opnemen.
Neemt u ook zo’n kleintje voor uw 
rekening??
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F

H

China
Study support 

centre
Robert en Priscilla van Cappellen 
werken in de provincie Yunnan in 
China en hebben  zich vooral gericht 
op hulp aan kansarme kinderen in het 
district Honghe. In deze streek wonen 
veel etnische minderheidsgroepen. 
Veel gezinnen in de minderheidsgroe-
pen hebben meerdere kinderen, die 
nooit officieel zijn ingeschreven in het 
geboorteregister vanwege de één-kind-
politiek. Het zijn kinderen die op pa-
pier ‘niet bestaan’ en die zich dus ook 
niet zomaar kunnen aanmelden op een 
staatsschool. Robert en Priscilla zetten 
zich in om deze kinderen te laten in-
stromen in het reguliere onderwijs, zie 
ook project I. In de weekenden ontvan-
gen ze tientallen kinderen bij hen thuis.
Er worden spelletjes gespeeld, voor-
gelezen of geholpen om zelf te lezen. 
Ze krijgen een goede maaltijd, mogen 
onder de douche en gaan met schone 
kleren weer naar huis.
Het belangrijkste van dit alles is dat 
er tijd en aandacht aan deze kinderen, 
die nog niet naar school kunnen, wordt 
besteed.  
Om deze opvang en begeleiding moge-
lijk te blijven houden is financiële steun 
nodig. Met € 1.000,- denkt men een heel 
eind te kunnen komen.

Wilt u dit project ondersteunen?

Sri Lanka 
Computers voor studenten
G

China
een toekomst voor oudere 

special need kinderen; 
House of joy

Zowel het Ladani Instituut als 
de zusters van de Holy Family 
Congregation legden een verzoek 
bij ons neer voor de aanschaf van 
computers. In het Ladani Instituut 
is een computer die gebruikt moet 
worden door ruim 20 jongeren. 
De zusters van de Holy Family 
Congregation begeleiden jongeren 
uit arme gezinnen, om hen voor te 
bereiden op verdere studies. Ook 
hier worden computers erg gemist. 
Bovendien blijken de jongeren 

die geen vaardigheden hebben 
ontwikkeld om met een computer 
te werken hierdoor ook nadeel te 
ondervinden bij hun vervolgoplei-
dingen of toekomstige werkplek-
ken.

We hopen daarom geld bij elkaar 
te krijgen voor de aanschaf van 
20 computers. De kosten per 
computer zullen ongeveer € 350,- 
bedragen. 
Helpt u mee dit te realiseren?

In China is het de gewoonte dat kin-
deren met handicap ( lichamelijk en 
of geestelijk), die in een tehuis wonen, 
na hun 15de verjaardag overgeplaatst 
worden naar een “ouden van dagen 
huis”. Helaas is daar verder voor hen 
geen mogelijkheid om zich verder te 
ontwikkelen. 
Hier blijven ze dan ook voor de rest 
van hun leven.
Een Nederlands echtpaar, dat al ruim 

20 jaar met hun kinderen in China 
woont, heeft goed contact met het 
plaatselijke kindertehuis en het “ouden 
van dagen huis”, waar ze 2x per week 
een dag met de Special Need kinderen 
door brengen. Onlangs heeft het tehuis 
een voorstel gedaan waardoor de mo-
gelijkheid gaat ontstaan om de jonge-
ren niet 2x per week maar 5x per week 
te gaan ontvangen! Hierdoor kunnen 
ook meer kinderen deelnemen. Men 
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gaat de nieuwe setting “de Werkerij” 
noemen. 
De jongeren leren er met speciale 
technieken dingen maken: met kralen 
worden gebruiksvoorwerpen gemaakt, 
ook wordt met hout gewerkt. 
Het versterken van de eigenwaarde 
van deze jongeren staat hierbij voorop. 
Omdat er ook jongeren zijn die niet in 
aanmerking komen voor “de Werke-
rij”, blijft ook de “huiskamer” actief. 
De jongeren die hier gebruik van 
maken hebben vooral aandacht nodig 
voor de persoonlijke hygiëne en indivi-
duele aandacht en hulp bij leren en 
ontdekken. 
Of het nu bouwen met blokken, 
vormen passen (o.a. puzzels), of het 
benoemen van voorwerpen of voorle-
zen is. Elke prestatie, hoe klein of groot 
ook, wanneer benoemd en geprezen, 
bouwt aan de eigenwaarde van deze 
jongeren. 
En natuurlijk een snack, gezellig iets 
drinken, samen zijn, luisteren of vertel-
len, samen delen betekent: Jij mag er 
zijn en we houden van je zoals je bent!

Om ontwikkelingsmateriaal te kunnen 
blijven aanschaffen zou een bedrag 
van € 2.000,- al prachtig zijn!
Is dit een project dat u aanspreekt?
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Robert en Priscilla van Cappellen 
werken in de provincie Yunnan in 
China, zie ook project genoemd 
onder F. Ze vertellen het volgende: 
“Verscholen in de rug van de berg 
achter onze woning ligt een dorpje 
met voornamelijk bewoners uit de 
Hani en Miao minderheidsgroep. 
Omdat de ouders de Chinese 
taal nauwelijks machtig zijn, wor-
den hun kinderen met moeite op 
een geregistreerde school geaccep-
teerd. Ook zijn veel kinderen niet 
officieel geregistreerd en kunnen 
om deze reden niet naar een staats-
school. 
In 2013 kon, na een periode van 
behuizing in een oude schuur, 
een klein schoolgebouw worden 
gerealiseerd! Robert schrijft: “We 
merken dat onze aanwezigheid in 

J Sri Lanka
boeken en 
uniformen

China
Miao – dorpsschooltje
i

het dorp de kinderen goed doet. 
Voor het eerst krijgen kinderen ge-
zuiverd water te drinken en tot onze 
verbazing bleek dat de kinderen ‘s 
morgens thuis niets te eten krijgen 
en in het lokaaltje van de honger 
onrustig waren. 
Voordat onze medewerksters ’s 
morgens aan  de bergtocht begin-
nen, kopen ze voor de kinderen 
eerst ontbijt! In het schooljaar 
2014/2015 wordt het schooltje door 
20 kinderen bezocht!
De begroting om het Miao-dorps-
schooltje te kunnen laten draaien in 
2015 is  € 2.000,- en dat is inclusief 
salaris voor de huidige twee mede-
werksters en het ontbijt!”
Natuurlijk hopen we met Robert en 
Priscilla dat er belangstelling voor 
dit unieke project zal zijn!

Ieder jaar begint, in de maand januari, 
het nieuwe schooljaar in Sri Lanka.
Er moeten dan tal van nieuwe dingen 
worden aangeschaft zoals uniformen, 
schoenen, sokken, boeken, schriften, 
schrijfgerei etc. Kostbare zaken voor 
arme mensen, mensen die maar net 
genoeg geld verdienen om één, hoog-
uit twee maaltijden per dag te kunnen 
bekostigen.

De scholen die door deze kinderen 
worden bezocht, hebben ook geen 
geld. Het gevolg hiervan is dat aan 
deze arme ouders ook nog het verzoek 
wordt gedaan om zorg te dragen voor 
een lessenaar en stoel voor hun kind.
Een onmogelijke eis en voldoende 
reden om het kind dan maar thuis te 
houden.
Maar...wij kunnen helpen! Voor € 50, - 
kan een kind toch een start op school 
maken. 
Het aantal aanvragen is telkens weer 
groot. Zeker sinds de belangstelling 
van de meeste sponsors steeds meer 
uitgaat naar sponsoring van een kind 
in een tehuis boven een gezinssponso-
ring is uw hulp hier meer dan nodig.
De hoge kosten voor het dagelijks le-
ven zijn er mede oorzaak van dat deze 
vorm van hulp essentieel is voor de 
toekomst van een kind. Immers als er 
geen geld is voor eten in een gezin, dan 
zeker niet voor scholing.
We hopen daarom dat u weer enthou-
siast voor dit project zult zijn in dit 
komend jaar!!
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China 
onderwijsproject in Yunnan
M

Indonesië
tehuis voor 

verstandelijk 
gehandicapten
Door de jaren heen heeft u al menig 
keer in onze projecteninfo iets kunnen 
lezen over het tehuis in Salatiga waar 
al jaren lang kinderen met een verstan-
delijke en soms ook fysieke handicap 
wonen.  Na het overlijden van de 
oprichter van het tehuis, de heer Rood, 
namen twee naaste medewerkers dit 
belangrijke werk over. 

Maar dit kan niet zonder onze steun. 
Er is geld nodig voor de dagelijkse 
medicijnen en therapieën. Er zijn 
vervoerskosten om de kinderen, die 
hiertoe in staat zijn, naar school te laten 
gaan. Er moeten regelmatig dingen in 
het tehuis worden vervangen, repara-
ties moeten worden uitgevoerd, maar 
ook iets bijzonders als een dagje uit 
voor de bewoners, het vieren van feest-
dagen, vormen een kostenpost. 
Wie kan een helpende hand uitsteken?

Lesotho - Beautiful Gate tehuis
In het tehuis Beautiful Gate worden 
HIV positieve kinderen opgevangen 
en kinderen die om andere redenen 
niet meer thuis kunnen wonen. 

De meeste kinderen zullen binnen 
het tehuis gaan opgroeien, of omdat 
er nog familieleden zijn die de kin-
deren bezoeken of omdat een kind 
om bijvoorbeeld medische redenen 
niet in aanmerking komt voor plaat-
sing in een gezin. 
De kinderen in Beautiful Gate wor-
den zeer goed en liefdevol verzorgd. 
Om deze zorg op dit goede en 
tevens huiselijke niveau te kunnen 
voortzetten is geld nodig.

In 2015 hopen we, met behulp van 
uw support, dit waar te kunnen 
maken.  De kosten hiervoor per kind 
zijn 12 x € 25,- per maand = € 300,- 
per jaar. 

Doet u mee?

KLesotho
Beautiful Gate 

tehuis

L
In de Chinese provincie Yunnan 
heeft een Nederlandse vrouw 12 
jaar gewoond en gewerkt en daar 
verschillende projecten opgezet en 
begeleid, om de armste binnen de 
diverse locale bevolkingsgroepen te 
helpen met levensonderhoud, 
medische hulp en training, voedsel, 
kleding en onderwijs. 
Via het onderwijsproject heeft zij 
veel kinderen in staat gesteld naar 
school te gaan. De kinderen die op 
haar pad zijn gekomen verkeren in 
schrijnende situaties. Veel van de 
kinderen hebben geen ouders meer 
en leven onder moeilijke omstandig-
heden bij een verzorger (opa of oma, 
oom of tante) die vaak te weinig 
geld en tijd hebben om goed voor 
hen te zorgen of hen naar school te 
kunnen laten gaan. Een aantal van 
deze kinderen is gehandicapt. Door 
voor deze kinderen een deel van 
het schoolgeld te betalen en hen 
de hoogstnoodzakelijke schoolspul-
len en aandacht te geven, geeft 
zij deze kinderen een hoopvolle 
toekomst. Een aantal van hen heeft, 
na een succesvolle middelbare 
schoolperiode, dankzij de hulp 
vanuit Nederland, de stap kunnen 
maken naar een universitaire studie 
of beroepsopleiding. 
Haar Chinese collega is met hart en 
ziel al jaren betrokken bij dit on-
derwijsproject en zorgt er praktisch 
voor dat het schoolgeld rechtstreeks 
aan de school of de universiteit 
van de scholier wordt betaald. Dat 
is niet altijd gemakkelijk want de 
meeste scholieren wonen ver weg 
in de bergen op afgelegen plekken, 
waar geen auto meer kan komen. 

Het laatste stuk legt zij dan te voet 
af, een wandeling van soms een 
paar uur heen en een paar uur terug. 
Op dit moment worden 40 kinde-
ren gesponsord vanuit Nederland. 
Sommige kinderen hebben een vaste 
sponsor, anderen niet. Het zou zo fijn 
zijn als ze hun school of studie kun-
nen afmaken. Dat kan alleen als er 
ook het komend jaar weer voldoende 
geld binnenkomt. De totale kosten 
van het onderwijsproject voor 2015 
zijn € 5.500, waarvan inmiddels door 
sponsors € 3.250 bij elkaar zal wor-
den gebracht. Het zou prachtig zijn 
als ook de kinderen zonder sponsor 
dit onderwijsproject kunnen blijven 
volgen.

Helpt u mee?
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De stichting heeft op diverse plaat-
sen op Sri Lanka gezinssponsorpro-
gramma’s.
Deze staan onder leiding van zus-
ters en priesters. De kosten van een 
gezinsspon soring zijn minimaal € 
35, - per maand. Voor dit bedrag laten 
we alle kinderen uit het betreffende 
gezin naar school gaan!!
Daarnaast proberen we de om-
standigheden thuis te verbeteren, 
om tenslotte te werken aan de 
inkomensverbete ring van het gezin 
zodat men weer op eigen benen ver-
der kan gaan.
De duur van de sponsoring is sterk 
afhankelijk van de persoonlijke om-
standigheden van het gezin. Als het 
een alleenstaande moeder betreft met 
nog jonge schoolgaande kinderen, 
dan zal de sponsoring langere tijd in 
beslag nemen dan bij een volledig 
gezin waar acute problemen zijn 
ontstaan die met kortdurende steun 
verholpen kunnen worden.
Gemiddeld kan gesteld worden dat 
een sponsoring drie jaar duurt.
Wegens onderlinge jaloezie onder 

Sri Lanka pleeggezin-sponsoringO

deze arme bevolking kan een pleeg-
gezin niet door sponsorou ders worden 
bezocht.
Jaarlijks ontvangt u bericht over het 
pleeggezin zodat u de ontwikkelingen 
goed kunt volgen. We hopen dat velen 
zich komend jaar bereid tonen een 

N
Een Belgisch echtpaar dat met hun 
kinderen in China woont en werkt, is 
in 2002 een bijzonder project gestart 
waarbij ze baby’s en kleine kinderen 
met meestal een meervoudige handi-
cap opvangen. 
Ze willen de kinderen een normale 
thuissituatie laten ervaren, een gewoon 
gezin zijn en geen instituut. Op dit 
moment, eind 2014, wonen maar liefst 
12 verlaten kinderen letterlijk in hun 
gezin. Doordat de kleintjes dagelijks 
een gewone gezinssituatie ervaren, 
vertonen ze ook geen symptomen die 
kinderen die in een instituut wonen 
soms wel laten zien.
Het is voor hen niet eenvoudig dit 
financieel te realiseren. Men is totaal 
afhankelijk van giften, terwijl de kosten 
hoog zijn omdat gehandicapte kinde-
ren nu eenmaal meer faciliteiten en 
intensievere zorg nodig hebben. Als er 
een kind baat heeft bij een behandeling 
in het ziekenhuis moet er eerst vol-
doende geld zijn voor de behandeling 
kan worden gestart.

Het echtpaar heeft een aantal mensen 
in dienst die hen helpen in de dage-
lijkse zorg voor de kinderen. Ondanks 
dat het met regelmaat voorkomt dat 
de toch al geringe salarissen voor deze 

China
hulp voor kleinschalige opvang

mensen niet kunnen worden betaald 
omdat de financiën ontbreken, blijven 
ze toch een aantal uren per week ko-
men omdat ze zien dat de kinderen an-
ders de dupe worden. Op het moment 
dat er giften binnen komen, krijgen de 
“ayis”(tantes) weer betaald voor al hun 
werk en inzet.
We willen proberen  samen met u 
ervoor te zorgen dat de normale kosten 
van luiers, melkpoeder, transport, 

voeding, gas, water en licht kunnen 
worden betaald. Ook het gemotiveerd 
houden van de “avis” door niet te vaak 
gaten te laten vallen in de uitbetaling 
van hun salarissen is erg belangrijk. 
Hierdoor gaan hun eigen gezinnen niet 
de dupe gaan worden van hun liefde 
voor anderen.
We hopen dat u dit project een warm 
hart gaat toedragen en hiervoor een 
gift wilt doen. 

gezinssponsoring op zich te nemen 
daar het aantal verzoeken uit Sri 
Lanka zeer groot blijft!
Indien u geïnteresseerd bent in deze 
unieke sponsorvorm, dan kunt u zich 
aanmelden met het inschrijfformulier 
dat u in deze projecteninfo aantreft!
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Enkele tehuizen in Benin hebben onze 
hulp ingeroepen. Het zijn tehuizen 
die  straatkinderen, weeskinderen en 
vondelingen opvangen. Het grote pro-
bleem van deze tehuizen is de voeding 
van de kinderen. 
Sinds het WFP gestopt is met het 
financieren van voeding in de kinderte-
huizen omdat men voorrang wil geven 
aan het subsidiëren van onderwijs, is er 
een nijpende toestand in verschillende 
tehuizen ontstaan. Er is vaak slechts 
één maaltijd per dag mogelijk en dat 
is voor jonge kinderen en opgroeiende 
jeugd beslist onvoldoende.
We zouden hen graag een helpende 
hand toesteken door € 400,- per maand 
over te maken zodat deze kinderen in 
ieder geval twee maaltijden per dag 
kunnen eten. Helpt u mee???

Benin
twee 

maaltijden 
per dag

Sri Lanka
sponsoring kind in weeshuis

Kinderen komen niet zomaar in 
een weeshuis terecht, in alle geval-
len is er een wereld van verdriet en 
onmacht aan vooraf gegaan.
Door de burgeroorlog, die 17 jaar 
lang op Sri Lanka heerste, werden 
veel kinderen wees of half-wees. 
Ook de steeds maar stijgende prijzen 
voor levensonderhoud noodzaken 
veel alleenstaande ouders tenmin-
ste één van hun kinderen naar een 
weeshuis te brengen.
Door sponsorouder te worden, kunt 
u meehelpen een kind te begeleiden 

naar zijn/haar volwassen heid. 
De kosten bedragen minimaal € 35, - 
per maand.
Jaarlijks ontvangt u een bericht over 
uw pleegkind, zodat u de ontwikke-
lingen goed kunt volgen. 
Bovendien kunt u, mocht u een 
bezoek aan Sri Lanka brengen, uw 
pleegkind in het tehuis bezoeken.

Bent u geïnteresseerd in deze spon-
soring, dan kunt u zich aanmelden 
met het inschrijffor mulier dat u in 
deze projecteninfo aantreft!

P

Soms krijgen we iemand met de 
vraag: “Kunnen we niet gewoon 
anoniem sponsoren? Wij hoeven 
niet zonodig gegevens van een kind 
of een gezin te hebben.” Natuurlijk 
kan dat, graag zelfs! Want wat doen 
we met het geld van een anonieme 
sponsor?
We besteden het aan een gezin waar-
voor geen of moeilijk pleegouders 

Q Sri Lanka en Indonesië
anonieme sponsoring

R

gevonden kunnen worden, omdat het 
de kinderen in dit gezin te ”oud” zijn. 
De meeste pleegouders hopen nl. op 
een relatief jonge pleeg kinderen en niet 
op zestienjarigen. Toch kan een spon-
soring voor  dergelijke gezinnen soms 
bitterhard nodig zijn! 

Ook gebruiken we het geld voor 
gezinnen die nog op pleegouders 
wachten, terwijl er in feite acuut 
geholpen zou moeten worden!
Voor een bedrag van minimaal 
€ 25, - per maand kunt u al 
anonieme sponsor zijn!
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De VoLGenDe ProjeCten konDen 
In 2014 MeDe Door UW SteUn, 

WorDen GereALISeerD!

Voor dit project werd in 2014 een 
bedrag van € 512,50 gedoneerd. (in 
2013 was dit € 880,-), waardoor in 
ieder geval 10 kinderen naar school 

Sri Lanka
boeken en uniformen

Ook in 2014 bleek er gelukkig weer 
belangstelling voor dit bijzondere 
project. Er kwam een bedrag binnen 
van € 1.418,- (in 2013: € 2.568,-). De 
giften werden ook ditmaal gebruikt 
om de kinderen, die in de diverse 
pleeggezinnen leven, een paar dag-
delen per week het revalidatiecen-
trum te laten bezoeken. Hierdoor 
kan hun ontwikkeling verder wor-
den gestimuleerd met aangepaste 
begeleiding. Tijdens de uren dat de 
kinderen in het revalidatiecentrum 

China 
Pleegouders voor 

gehandicapte kinderen

Indonesië
bankengeld en 

boeken
In 2014 kwam voor dit project een 
bedrag van maar liefst € 3.397,05 
(in 2013: € 1.177,-) binnen om 40 kinde-
ren naar school te kunnen laten gaan! 
Het zou geweldig zijn als dit aantal 
voor het komend jaar gehandhaafd kan 
blijven! 

1

2

3

4 China 
Study 

support 
centre

In 2014 kwam er voor dit project 
een bedrag van € 635,- (in 2013: € 
2.190,- ) binnen om in de provincie 
Yunnan de opvang en begeleiding 
van kinderen te realiseren. Kinde-
ren die zonder deze financiële steun 
anders nooit een school van binnen 
zouden hebben gezien! 

verblijven, benutten de pleegouders 
de tijd om de dagelijks noodzakelijke 
dingen te doen die niet mogelijk 
zijn als hun gehandicapte pleegkind 
thuis  is.
Ook in 2014 werden spelmaterialen 
aangeschaft en reparaties aan meubi-
lair verricht. 

Elders in deze projecteninfo kunt 
u opnieuw lezen over dit project. 
Een ontzettend mooi resultaat mede 
dankzij uw steun!!

konden gaan, dankzij 
uw steun! 
Omdat er veel meer 
aanvragen waren is er 
vanuit het Algemeen 
Projectenfonds voor 
gezorgd dat 70 kinde-
ren naar school konden 
gaan. Helpt u ook het 
komende jaar?
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Voor dit project kwam in 2014 een 
bedrag binnen van € 370,-(in 2013: 
€ 750,-). Met deze steun kan een deel 
van het jaarsalaris van € 1.250,- 
voor één vrouw worden betaald! 
Zie ook project M.

nigeria
eruobodo huis
8

Voor het kleinschalige tehuis, zie 
ook project N, kwam in 2014 een 
bedrag binnen van 
€ 1.050,-.(in 2013: € 990,-). Dit geld 

China
hulp voor kleinschalige opvang 
6

China
kinderen met een hazenlip of 

brandwonden

9

Sri Lanka 
melkprojecten
5

wordt besteed ter ondersteuning van 
de dagelijkse kosten voor deze kin-
deren die tevens veel medische hulp, 
met name therapie, nodig hebben. 

Er staan nog zes operaties van kinderen 
met een schisis gepland die binnenkort 
zullen worden uitgevoerd. Ook zullen 
er nog een viertal operaties nodig zijn 
voor het meisje dat op zevenjarige 
leeftijd ernstig verbrand raakte aan 
gezicht en handen. Om deze operaties 
uit te kunnen voeren zijn de hiervoor 
benodigde financiën, dankzij uw hulp, 
voldoende.
In China zijn steeds meer mogelijkhe-
den voor hulp gekomen, waardoor het 

In 2014 was de belangstelling 
voor dit waardevolle project extra 
groot. Fantastisch!
Een bedrag van € 3.219,82 werd 
gedoneerd! (in 2013: € 2.267,- ).
Zoals u elders heeft kunnen lezen 
is dit project in 2013 uitgebreid tot 
370 kinderen omdat de nood in 
verschillende dorpen erg hoog is. 
Mogen we in het komend jaar 
opnieuw op u rekenen?

7 China
begeleiding 

kinderen
onderwijs-
project in 
Yunnan

Gelukkig had dit project ook in 2014 
uw belangstelling. 
We ontvingen van u € 387,43,- 
(in 2013: € 1.296,-) t.b.v. opvang en 

begeleiding van deze gehandicapte 
kinderen. 
Deze steun is hard nodig en wordt 
erg gewaardeerd!

aantal aanvragen voor een operatie 
sterk is teruggelopen. 
Hierdoor kan dit project worden afge-
sloten. 
Heel veel dank aan allen die de afgelo-
pen jaren financieel hebben bijgedragen 
om de wereld van zoveel kinderen in 
positieve zin te helpen veranderen!
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In 2014 kwam er een bedrag van 
€ 3.910,-(in 2013: € 3.892, -) aan 
giften binnen. Dit is inclusief op-
nieuw de maandelijkse zeer gulle 
gift van een echtpaar. 
Ook dit keer werd het geld ge-
bruikt voor medicijnen en therapie. 
Ook reparaties in het tehuis en 

Indonesië
tehuis voor verstandelijk 

gehandicapten

10
vervanging van gebruiksvoorwer-
pen, die sneller kapot gaan doordat 
ook de bewoners betrokken zijn in 
de “huishouding”, konden worden 
bekostigd. 
Met de financiële bijdragen aan dit 
bijzondere tehuis wordt de zorg 
enorm verlicht! 

Lesotho  
Beautiful 

Gate
Voor dit project kwam in 2014 
een bedrag van € 781,- 
(in 2013 was dit € 1.162,42, -) 
aan donaties binnen. 
Hiervoor konden we opnieuw 
bijdragen in de aanschaf van 
uniformen en schoolmaterialen 
voor de schoolgaande kinderen! 

11

Voor dit project werd opnieuw een 
bedrag van € 350,- (in 2013: € 350,-) 
gedoneerd. Vanuit het Algemeen 

Sri Lanka
Computers voor studenten 
12

Projecten fonds zal dit aangevuld 
worden zodat er opnieuw twee com-
puters kunnen worden aangeschaft.

China 
House of joy
13

In 2014 werd een bedrag gedoneerd 
van € 960,- (in 2013: € 1.585,-)
Onder project H kunt u lezen over 
dit project, dat een opmerkelijke 
ontwikkeling doormaakt!
Ook hier spreken de foto’s voor 
zichzelf!
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China
Miao – dorpsschooltje
14

In het afgelopen jaar is de buiten-
ruimte van het schooltje aangepakt. 
Het terrein werd verhard en er 
is een muurtje geplaatst om het 
verschuiven van de grond tegen te 
gaan. 
Om het lesgeven aan de inmiddels 
20 kinderen te kunnen continueren 
is uiteraard geld nodig. In 2014 
droeg u hiervoor € 1.010,- bij. (In 
2013: € 1.555,-) Ook hier spreken de 
foto’s voor zichzelf. 

U ziet bij diverse projecten de bedragen genoemd die voor 

een bepaald project binnen kwamen. Deze bedragen zijn 

binnengekomen tussen 15 november 2013 en 15 november 

2014. Dus mocht u bijvoorbeeld in december 2014 een 

donatie doen dan zal deze pas in de volgende Info vermeld 

kunnen worden. Dit i.v.m. het sturen van de kopij van de 

Projecteninfo naar de drukker medio november.
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Inschrijfformulier pleegkind/
gezin sponsoring Sri Lanka

De heer en mevr. ..........................................................................................................

Adres: .....................................................................................................................................

Postcode en Woonplaats: ....................................................................................

Telefoon: ..............................................................................................................................

verklaren zich bereid een sponsoring in Sri Lanka op zich 
te nemen, maar kunnen deze altijd beëindigen wanneer 
omstandigheden ons daartoe noodzaken.

De voorkeur gaat uit naar een:

0  pleeggezin
0  kind in een weeshuis
0  anonieme sponsoring

Onze bijdrage zal € .................... per maand bedragen.

Dit bedrag zal overgemaakt worden op onderstaande 
bank / giro rekening en wel:

0  maandelijks *
0  driemaandelijks
0  halfjaarlijks
0  jaarlijks

We zullen wel/niet zorgen voor een automatische beta-
ling.
(gelieve bij iedere betaling vermelden kind/gezinsspon-
soring Sri Lanka.)

Wij zullen de betaling per .................... (datum) laten ingaan 
en ontvangen daarna zo spoedig mogelijk de gegevens 
van het kind of gezin.

Datum:                                            Handtekening:

banknummer: NL42INGB0004382500
banknummer: NL22ABNA0513612351  
t.n.v. Stichting Kind en Toekomst.

Bewaart u een kopie van dit formulier voor 
uw eigen administratie?

* Daar banken van iedere betaling administratiekosten 
inhouden, kunt u misschien overwegen juist niet te kiezen 
voor een maandelijkse overboeking, maar voor een betaling per 
kwartaal, per half jaar of per jaar.

eenmalige gift!

Hoewel wij ons niet willen binden aan een kind, 
gezin of project, willen we toch niet achterblij ven.
U kunt rekenen op een financiële donatie van € ....................
We geven er de voorkeur aan dat deze donatie zal 
worden besteed aan project ....................

Naam: .....................................................................................................................................

Adres: .....................................................................................................................................

Postcode en Woonplaats: ....................................................................................

Telefoon: ..............................................................................................................................

Datum:                                                      Handtekening:

banknummer: NL42INGB0004382500
banknummer: NL22ABNA0513612351  
t.n.v. Stichting Kind en Toekomst.

Bewaart u een kopie van dit formulier voor uw eigen administratie?
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Inschrijfformulier 
projecthulp

De heer en mevr. ..........................................................................................................

Adres: .....................................................................................................................................

Postcode en Woonplaats: ....................................................................................

Telefoon: ..............................................................................................................................

verklaren zich bereid mee te willen doen aan het pro-
jecthulpprogramma, maar kunnen dit altijd beëindigen 
wanneer omstandigheden ons daartoe noodzaken.

Er bestaat bij ons voorkeur voor project ..................../ geen 
voorkeur.

Onze bijdrage zal € .................... per maand bedragen.

Dit bedrag zal overgemaakt worden op onderstaande 
bank / giro rekening en wel:

0   maandelijks *
0   driemaandelijks
0   halfjaarlijks
0   jaarlijks

Wij zorgen wel/niet voor een automatische betaling.

Datum:                                         Handtekening:

banknummer: NL42INGB0004382500
banknummer: NL22ABNA0513612351 
 t.n.v. Stichting Kind en Toekomst.

Bewaart u een kopie van dit formulier voor 
uw eigen administratie?

*Daar banken van iedere betaling administratiekosten inhou-
den, kunt u misschien overwegen juist niet te kiezen voor een 
maandelijkse overboeking, maar voor een betaling per kwartaal, 
per half jaar of per jaar.
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Voor alle 
steun...
Hartelijk 

dank!
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Stichting ‘‘Kind en Toekomst’’
Varsseveldseweg 2A, 
7025 GB Halle

D r u k w e r k


