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2 Inleiding
Stichting Kenya Child Care trekt zich het lot van de kinderen in Kenia erg aan. Vooral de
verhalen van kinderen in een crisis situatie raakt ons diep.
Er worden baby's te vondeling gelegd, sommige gedumpt als vuilnis! Kinderen waarvan de
ouders (tijdelijk) in de gevangenis zitten. Kinderen die mishandeld en of seksueel misbruikt
zijn. Er worden kinderen ontvoerd en belanden in de seksindustrie. Ook worden meisjes op
extreem jonge leeftijd uitgehuwelijkt. Veel meisjes raken ongewenst zwanger terwijl ze
zelf nog een kind zijn! Schrijnende verhalen.
Stichting Kenya Child Care heeft de afgelopen jaren veel onderzoek gedaan en informatie
vergaard naar de het bestaan van de kinderen in Kenia door o.a. veel contact te
onderhouden met de kinderbescherming daar ter plaatse. In overleg met hun hebben wij
besloten een rescue centre op te zetten in Kikambala (regio Kilifi).
Het opvang centrum / rescue centre biedt tijdelijk opvang aan verwaarloosde-, (sexueel)
misbruikte-, mishandelde-, ontvoerde kinderen, kinderen uit de gedwongen prostitutie,
kind bruidjes en tienermoeders. Deze diverse vormen van misbruik worden veroorzaakt
door familieleden uit het gezin, of mensen uit hun directe omgeving.
Voor deze groep is er nauwelijks of geen opvangnet, waardoor de meeste kinderen aan hun
lot worden overgelaten, met alle gevolgen van dien. In Mombasa ligt momenteel het enige
rescue centre dat slachtoffers uit deze groep opvangt. Hierdoor is er een schrijnend tekort
aan dit soort opvangcentra.
Het centrum huisvest de kinderen maximaal voor een jaar. In deze periode wordt er in
samenwerking met de lokale kinderbescherming gezocht naar een passend en veilig
alternatief. Dit betekent dat men naaste familieleden opspoort en onderzoekt of het kind
daar een veilig onderkomen heeft en zonder angst kan opgroeien. Indien de familie
omstandigheden het niet toelaten, wordt gezocht naar een pleeggezin. Als men ook daar
geen positief resultaat bereikt, binnen een jaar, zal het kind in een tehuis geplaatst
worden, waar het tot de leeftijd van 18 jaar mag verblijven.
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3 Missie
Stichting Kenya Child Care wil dat de kinderen leven in een veilige omgeving door het
bieden van veiligheid, onderkomen, (psychische) zorg en begeleiding, compassie en liefde.
Maatschappelijk effect:
Rehabilitatie van getraumatiseerde kinderen met als resultaat een verlaagde kans op
herhaling in volwassen leven, minder criminaliteit en stabielere gezinnen.
Doel:
Kinderen groeien op en leven in een veilige omgeving.
Dienst:
(verwoorden in voltooid deelwoord)
Er is een rescue centre opgezet waar medische zorg en sociaal emotionele therapie wordt
aangeboden aan de kinderen. Waar het rehabilitatie project wordt begeleid en een veilig
onderkomen voor het kind wordt gevonden voor de toekomst. Teven zijn er fondsen
gevonden om dit te financieren.
Activiteiten:











Locatie huren en het aanpassen aan de wettelijke regels van de
gezondheidsdienst
Rescue centre inrichten
Team samenstellen van gediplomeerde werknemers
Veiligheid waarborgen van de kinderen
Zorgen voor voeding en schoon drinkwater
Het opbouwen van een netwerk tussen Keniaanse instanties om herhaling te
voorkomen
Bieden van psychische begeleiden
Bieden van medisch onderzoek en behandeling
Bieden van onderwijs op locatie
Bieden van begeleiding in het rehabilitatie proces
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4 Doelgroep
Bij voorkeur zullen (de eerste 3 jaar) kinderen vanaf de leeftijd van 4 tot 17 jaar worden
opgenomen. Na de periode van 3 jaar wordt bekeken of de doelgroep 0 tot 17 jaar kan
worden opgenomen. Kinderen moeten worden toegelaten, zonder discriminatie wat betreft
religie, ras, onderwijsniveau of culturele achtergrond. De categorieën van kinderen die wij
verwelkomen zijn als volgt:








Kinderen gedwongen tot vroege huwelijken
Kinderen die zijn verwaarloosd
Kinderen die geestelijk of lichamelijk zijn mishandeld
Kinderen die te vondeling worden gelegd/achtergelaten
Kinderen die seksueel misbruikt zijn of slachtoffer van sekstoerisme
Kinderen waarvan de ouders in de gevangenis zitten
Kinderen die zijn ontvoerd of weggelopen

5 Organisatie
Stichting Kenya Child Care is opgericht in 2013 en gevestigd in Amsterdam.
Bestuurders Stichting Kenya Child Care:




Penningmeester: Linda Kragtwijk
Voorzitter: Marije Eits
Secretaris: Andre Tops

Om dit te kunnen verwezenlijken is er in Kenia een CBO opgericht (Communitie Based
Organisation) onder de naam Kilifi Child Protection Programme. De CBO runt daadwerkelijk
het rescue centre. Stichting Kenya Child Care werkt samen met Kilifi Child Protection
Programme.
Bestuurders Kilifi Child Protection Programma:








William Mganga – voorzitter in Kenia
Steve Kahindi – secretaris in Kenia
Lina – penningmeester in Kenia
Christine Mganga
Linda Kragtwijk
Marije Eits
Andre Tops
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6 Bestuur
Als bestuur staan wij voor integriteit. De kosten die bestuursleden maken voor
vergaderingen, etc. komen niet voor rekening van Kenya Child Care. Reizen naar Kenia
worden door de bestuursleden zelf bekostigd of er worden specifiek sponsors voor gezocht.
Elk bestuurslid doneert maandelijks een bedrag als eigen bijdrage voor de stichting. Dit
bedrag wordt elk jaar opnieuw vastgesteld rekening houdend met de begroting en de
fondsen die binnen komen. Het is de bedoeling dat deze eigen bijdrage op lange termijn
verdwijnt.
Er wordt minimaal één keer per 2 maanden vergaderd. Tijdens de vergadering dient het
beleidsplan als uitgangspunt om de voortgang te toetsen. Elk bestuurslid kan daarnaast
onderwerpen aandragen voor de vergadering deze wordt op de agenda gezet. Er wordt van
elke vergadering een notulen opgesteld.
Middels het financieel jaarverslag legt Stichting Kenya Child Care verantwoording af voor
het door haar gevoerde beleid over een kalenderjaar. Het jaarverslag zal jaarlijks vóór 1
juli verschijnen en gepubliceerd worden op de website zoals de belastingdienst
voorschrijft.
Bij een project bezoek naar Kenia probeert het bestuur tegelijk aanwezig te zijn. Indien
dat niet lukt of het voor de situatie beter is zullen ze afzonderlijk van elkaar gaan.
De doelstellingen van het verblijf van het bestuur zijn:










Controleren van de financiën
Gesprekken voeren met het personeel
Evaluaties met de kinderbescherming
Onderhoud van het rescue centre
Uitwerken nieuwe projecten zoals aanleg van moestuinen zodat het project voor
een deel zelfvoorzienend is.
Onderhoud van de organisatie
Ondersteunen van het personeel
Controle gezondheid van de kinderen zowel geestelijk als lichamelijk
Eventuele acties ondernemen naar aanleiding van de controles; tandarts,
ziekenhuis, etc.
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7 Organisatie Kenia
In het rescue centre is professioneel personeel aangesteld dat voldoet aan de eisen die zijn
gesteld door de Keniaanse kinderbescherming. Het personeel werkt volgens een vast
schema en krijgt hiervoor een marktconform salaris.
Het bestuur van Kenya Child Care en het personeel voert de volgende activiteiten uit:
 De dagelijks opvang van de kinderen in het rescue centre tot 18 jaar.
 Het bestuur en de manager van het rescue centre houden wekelijks contact over
de voortgang van zaken, de ontwikkeling en alles wat de kinderen betreft in het
rescue centre.
 Doorlopend contact met de Keniaanse kinderbescherming;
 Het onderhoud van de gebouwen;
 De aansturing van het personeel.
De werkzame personen in het rescue centre zijn:
 een manager
 een maatschappelijk werker
 een psycholoog
 twee verzorgers voor dag en nacht
 een kok
 een bewaker voor dag en nacht
Het genoemde personeel moet gekwalificeerd zijn. Voor de opvoedsters en bewakers geldt
dat ze moeten kunnen lezen en schrijven. Werknemers zullen beginnen met een contract
voor een jaar met een proeftijd van 3 maanden. Na deze periode kan het contract, indien
gewenst, worden verlengd. Ieder nieuw lid van het personeel heeft recht op een
functiebeschrijving, een dienstrooster en een overzicht van de regels en regelgeving van
het rescue centre.
Wanneer het bestuur uit Nederland zelf niet aanwezig kan zijn wordt wekelijks door de
manager van het rescue centre gerapporteerd aan het bestuur via e-mail en/of skype.
Deze rapportage bevat een financieel overzicht, een weergave van de nieuwe aangemelde
kinderen met een omschrijving betreft hun situatie en een overzicht van de algemene gang
van zaken. Bij calamiteiten, bijvoorbeeld bij ernstige ziekte van één van de kinderen,
wordt er tussentijds contact opgenomen met het bestuur.
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7.1 Toelating kinderen
Voor toelating tot ons rescue centre wordt nauw samengewerkt met de Kinderbescherming
en andere partijen zoals Justitie.
De toelating tot het rescue centre wordt beoordeeld door de kinderbescherming. De
kinderen kunnen worden binnengebracht tussen 8.00 uur en 17.00 uur.
Als een kind binnen komt in het rescue centre treedt de volgende procedure in werking:







Er wordt een dossier aangelegd met daarin de volgende stukken:
- Medisch dossier, indien beschikbaar
- Geboorteakte van het kind, indien beschikbaar
- Een korte geschiedenis van het kind.
Er een foto gemaakt van het kind voor het dossier
Het kind wordt gewassen en verzorgd en het krijgt schone kleding.
Er volgt een gesprek met het kind door de psycholoog
Kennismaking met de andere kinderen en het personeel

7.2 Medische zorg
De verzorgers / maatschappelijk werker draagt zorg voor de voeding en alle
gezondheidsbehoeften van de kinderen. Ze houdt van alle kinderen medische dossiers bij
en zorgt voor de nodige follow-up. Op het terrein van het rescue centre staat een EHBO
post die 24 uur open is. Hier kunnen de kinderen terecht voor de eerste hulp. In ernstigere
gevallen zal het kind worden meegenomen naar een nabijgelegen ziekenhuis.

7.3 Huishoudelijke vaardigheden
Alle kinderen die zijn opgevangen in ons rescue centre moeten ook worden onderwezen in
goede manieren en dus leren ze het volgende:







Kinderen leren koken, zodra ze oud genoeg zijn.
Kinderen leren om zelfstandig hun eigen wasgoed te wassen en hun kamers
schoon te houden
De was wordt gedaan – tegelijkertijd - in aanwezigheid van een verzorger
Maaltijden worden genoten in de daarvoor aangewezen ruimte en op
regelmatige tijden.
Tijdens het eten is er stilte en voor het eten spreken de kinderen gezamenlijk
een gebed uit.
Alle kinderen moeten – ten allen tijde - binnen de muren van het rescue centre
blijven, behalve wanneer zij toestemming hebben gekregen om het pand te
verlaten.

Beleidsplan Stichting Kenya Child Care

8

7.4 Preventie en bescherming tegen misbruik






Het management heeft ervoor gezorgd dat gebouw zodanig is gepositioneerd en
ingericht dat er geen plaats is zich te verbergen of om ongewenst gedrag te
vertonen.
Er is dag en nacht een bewaker bij de poort op wacht.
Gedurende dag en nacht weten de verzorgers van alle kinderen waar zij zich
bevinden.
Tijdens de nacht is er minimaal een volwassene aanwezig.
De kinderen zullen nimmer worden geslagen, maar worden ter verantwoording
geroepen en geraadpleegd in geval van een fout/wangedrag.

7.5 Brand
Alle kamers en apparatuur wordt altijd schoon gehouden en (technisch) onderhouden. Het
gebouw zal voor noodgevallen worden uitgerust met brandblussers. Alle medewerkers
zullen worden geïnformeerd hoe te handelen in geval van brand of paniek. Eenmaal per
jaar worden alle brandblussers gecontroleerd en zo nodig gerepareerd of vervangen.

7.6 Contact tussen kind en relaties
In overleg met de kinderbescherming wordt besloten of er gedurende de periode dat het
kind in het rescue centre verblijft, bezoek mag ontvangen van eventuele familieleden.
Indien bezoek is toegestaan is er altijd een verzorger aanwezig.
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7.7 Klachten procedure
Het volgende proces zal worden gevolgd in geval van een klacht van een kind:
1. Kind tot kind






Als een kind wordt geconfronteerd met een probleem, terwijl het in het rescue
centre verblijft, hetzij overdag of 's nachts, moet het kind de zaak rapporteren
aan de dienstdoende verzorger.
De verzorger zal proberen het probleem op te lossen. Lukt het niet het
probleem direct op te lossen dan zal de gesprekstherapeut worden
geïnformeerd door de verzorger om de kwestie te behandelen.
Als het probleem ook daarna nog niet is opgelost dan zal de gesprekstherapeut
tot handelen overgaan.
Als op dit punt het probleem nog niet kan worden opgelost, wordt de
maatschappelijk werker daarvan in kennis gesteld en neemt deze de zaak over.
Als de zaak daarna nog steeds niet is opgelost zal de manager de
Kinderbescherming schriftelijk melden over de bijzonderheden van het geval.
De kinderbescherming zal vervolgens advies geven betreffende de
vervolgstappen die moeten worden genomen.

2. Kind tot het personeel
 Als een kind voelt dat een medewerker hem/haar onrecht heeft aangedaan, dan
 moet dat kind eerst verslag uitbrengen over de zaak aan de maatschappelijk
werker of bij de manager (voor het geval de maatschappelijk werker de
betrokkene is).
 De maatschappelijk werkster zal contact opnemen met de betreffende
medewerker, luisteren naar de “andere kant” van het verhaal en in
aanwezigheid van beiden (kind en medewerker) proberen uit te zoeken wat het
probleem is.
 Als dit niet leidt tot een oplossing, wordt e.e.a. met de manager besproken die
– na overleg – een definitieve beslissing zal nemen.
3. Kind aan het beheer
 Als een kind voelt dat het onrecht is aangedaan door het management team,
bijvoorbeeld de maatschappelijk werker of de manager, wordt ze geacht de
Kinderbescherming daarvan op de hoogte te stellen.

7.8 Nazorg
Nadat het rehabilitatie proces is afgerond zorgt het Stichting Kenya Child Care voor een
follow-up van de kinderen die zijn teruggekeerd naar hun gemeenschap. Dit contact is er
om ervoor te zorgen dat volledige herintegratie en herstel volgt.
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8 Kinderbescherming
Het contactpersoon bij de kinderbescherming in Kilifi is Mrs. Carolyne
Tijdens elk verblijf van een of meer bestuursleden is er een meeting met Mrs. Carolyne. In
de meetings wordt de organisatie geëvalueerd en worden er eventuele wetswijzigingen
besproken waaraan Kenya Child Care moet voldoen. Minimaal een keer per jaar komt Mrs.
Carolyne langs in het rescue centre voor controle of stuurt zij een collega.

9 Communicatie
Stichting Kenya Child Care houdt haar donateurs en andere belangstellenden op de hoogte
betreft o.a. de ontwikkeling van het rescue centre en probeert zo, zoveel mogelijk mensen
te betrekken bij haar werk. De kosten hiervoor worden zo laag mogelijk gehouden.
1. Website
https://www.kenyachildcare.nl
Kenya Childcare werkt regelmatig de website bij met foto’s en nieuwe informatie over de
ontwikkelingen in het rescue centre, zodat het de juiste informatie bevat. De website is
een
belangrijk communicatiemiddel voor (potentiële) donateurs en (toekomstige) vrijwilligers.
Op de website is informatie te vinden over de organisatie, hun doel en de voortgang van
het rescue centre. Tevens staan hier de gegevens geplubliceerd die de belastingdienst
t.b.v. de ANBI status voorschrijft.
2. Facebook
https://www.facebook.com/kenyachildcare
Via deze pagina promoot Kenya Child Care acties en andere fondsenwervingsactiviteiten.
Ook worden er foto’s van de organisatie in Kenia opgezet en wordt maandelijks de
nieuwsbrief gepubliceerd.
Donerende bedrijven krijgen aandacht.
3. Nieuwsbrief
Minimaal eenmaal per drie maanden verschijnt de digitale nieuwsbrief die aan alle
belangstellenden verstuurd wordt per e-mail en tevens op de website en de
Facebookpagina
geplaatst wordt.
4. Informatiemateriaal
Voor het informatiemateriaal dat Kenya Child Care gebruikt wordt het principe gehanteerd
dat alle ontwikkel- en drukkosten zich moeten vertalen in opbrengst voor de organisatie.
De
ontwikkelkosten zijn zo goed als nihil, omdat deze vaak zelf worden gedaan of worden
gesponsord. De drukkosten worden laag gehouden door een goede afweging te maken
tussen het belang en de kosten. Ook wordt er met goedkope online drukkers gewerkt zoals
drukwerkdeal.nl.
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10 Financiën
Donaties
De activiteiten van Kenya Child Care worden deels gefinancierd door giften, sponsoring en
donaties. Stichting Kenya Child Care werkt met particulieren en organisaties die
incidenteel of periodiek een
bedrag storten. Hier is geen minimum aan verbonden.
Acties
Daarnaast wordt er een groot deel van de fondsen opgehaald door zelf
sponsorevenementen op te zetten, acties uit te zetten op scholen of door bij Rotary ‘s en
andere clubs. Ook staat het bestuur maandelijks op de markt om tweedehands kleding en
spullen te verkopen. Stichting Kenya Child Care voert een financieel beleid met als
uitgangspunt dat de huidige beschikbare fondsen en de toezeggingen minimaal voldoende
zijn om het komende jaar aan de verplichtingen te kunnen voldoen.
De kernpunten van het beleid zijn:
 Verantwoordelijkheid van het bestuur om de organisatie te laten slagen
 Verantwoording van uitgaves
 Duidelijke administratie
 Lage overheadkosten (bestuur, personeel)
 Toekomstgerichte instelling (minimaal 2 jaar vooruitkijken bij alles)
 De financiële situatie van Stichting Kenya Child Care is volledig openbaar. Het
financieel jaarverslag wordt jaarlijks op de website geplaatst.
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11 Toekomst
De ambitie van Stichting Kenya Child Care ambitie is vertaald naar concrete doelstellingen
voor de komende 3 jaar:
1. Het is een nieuwe organisatie en een nieuw concept. Ons eerste aandachtpunten
zijn ervaring opdoen en leren van situaties, het team en organisatie versterken. Dit
is belangrijk voordat er weer volgende stappen gezet worden.
2. Naar verwachting zullen de vaste uitgaven groeien in de komende jaren. Zowel het
bestuur in Nederland als in Kenia zal zich ten alle tijden volledig moeten inzetten
betreft het werven van fondsen en sponsors. Stichting Kenya Child Care werkt
samen met scholen, particulieren en bedrijven. Dit doet Stichting Kenya Child Care
als volgt:
 Scholen: het vergroten van bewustzijn bij de kinderen in Nederland van het doel
en nut van ontwikkelingswerk en hoe simpel het is om met kleine beetjes veel
te kunnen verwezenlijken.
 Particulieren: Een relatie in stand houden door middel van directe binding met
het rescue centre. Dit is van belang voor een zekere continuïteit in de
geldstroom.
 Bedrijven: Het uitwerken van projecten waarbij bedrijven maatschappelijk
verantwoord kunnen ondernemen. Eventueel met als gevolg dat Kenya Child
Care een langdurige relatie kan opbouwen met deze bedrijven.
Na die 3 jaar zullen de volgende doelstellingen op de agenda staan:
1. Vrijwilligers: Onderzoeken wat de toegevoegde waarde is en wat de mogelijkheden
zijn als we gebruik maken van vrijwilligers op het project.
2. Aankoop grond en bouw eigen rescue centre: op langer termijn stelt de
Kinderbescherming de eis om als stichting een eigen stuk grond te bezitten met een
gebouw dat volgens de regels van de gezondheidszorg in Kenia is gebouwd.
3. Uitbreiding van het aantal kinderen waar het rescue centre onderdak aan biedt.
Binnen de huidige locatie is die mogelijkheid er niet. Tenzij er aan of bij gebouwd
wordt.
4. Bovenstaande kan alleen gerealiseerd worden als de financiën dat toelaten. Dat
betekent dat het werven van fondsen een zeer belangrijk aspect is.
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