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“Wees de verandering die je wilt zien in de wereld” 
 

~ Gandhi ~ 
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Speak up for those who cannot speak for themselves, for the rights of all who are destitute. Speak 
up and judge fairly, defend the rights of the poor and needy. 

 
- Proverbs 31:8-9- 
 

~ 
 
 

Poverty should never be the only justification for the removal of a child from parental care, rather a 
signal to provide support for the family. 

 
- UN Guidelines on Alternative Care- 

 
~ 
 
 

What we need today are universal values based not on faith but on scientific findings, common 
experience and common sense. 

 
- Dalai Lama- 

 
~ 
 

 
Not flesh of my flesh 
Nor bone of my bone, 

But still miraculously my own. 
Never forget for a single minute, 
You didn't grow under my heart 

But in it. 
 

- Fleur Conkling Heyliger - 
 
 

~ 
 
 

Vergeet niet dat jij de grote mensen er altijd aan kunt houden wat zij hebben beloofd. 
 

- Paul van Vliet, ambassadeur van Unicef - 
 
 

~ 
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Voorwoord 

Dit toekomstplan heeft als titel ‘Watoto kwanza’, Swahili voor ‘kinderen eerst’. Vrij vertaald: het 
belang van het kind voorop. In dit geval het kind uit een van de meest kwetsbare groep kinderen 
in onze samenleving: kinderen die (onnodig) opgroeien in een weeshuis.  
 
Sinds de oprichting in 2009 zijn we als Stichting Peramiho Tanzania betrokken bij twee 
weeshuizen: een weeshuis in Uwemba (Njombe Regio) voor kinderen tot ±3 jaar en een weeshuis 
voor kinderen vanaf ±3 jaar, gelegen in de wijk Mji Mwema in Songea (Ruvuma regio). 
Vanaf het begin heb ik jaarlijks de weeshuizen en de kinderen bezocht. In het begin vaak maar één 
dag tijdens de jaarlijkse missies, maar in de loop van de jaren heb ik er diverse keren weken en 
soms zelfs maanden doorgebracht. Vooral tijdens de langere verblijven zag en voelde ik dat de 
weeshuizen nooit een vervanging voor een familie konden zijn, hoe goed de medewerkers ook hun 
best deden. Iedere keer vertrok ik weer met een onbevredigend gevoel. Maar wat kon ik doen? 
 
Totdat ik in augustus 2017 de Nederlandse journaliste en schrijfster Mirjam Vossen ontmoette 
tijdens een reis aan Malawi. Het door haar geschreven boek ‘Kinderen zonder thuis’ gaf mijn gevoel 
een bevestiging. Hierin beschrijft Mirjam dat veel mensen ervan overtuigd zijn dat kinderen zonder 
ouderlijke zorg het beste af zijn in een tehuis. De praktijk wijst echter anders uit. Ruim 60 jaar 
onderzoek toont aan dat opgroeien in een weeshuis (institutionalisering) een negatief effect heeft 
op de gezondheid, ontwikkeling en kansen van een kind. Een kind ontwikkeld zich het best in een 
gezinssituatie. Een kind heeft een liefdevol gezin nodig en dat kan een tehuis niet bieden.  
Geschat wordt dat er wereldwijd zo’n acht miljoen kinderen in weeshuizen wonen, maar dat 80 
procent van deze kinderen nog minstens één ouder heeft.1 
Hulp zou zich dan ook in de eerste plaats moeten richten op steun aan het gezin, pas in de laatste 
plaats op opvang in een instituut. 
 
Ik heb me hier verder in verdiept, heb verdragen, richtlijnen en andere relevante stukken gelezen 
en het internet afgezocht. Hier kwam ik een TEDx Talk van de Australische Tara Winkler tegen.2 
Een inspirerend verhaal dat precies verwoordde wat ik al die tijd zag en voelde. Zij spreekt uit 
eigen ervaring: van vrijwilligster in een weeshuis tot eigenaresse van een eigen weeshuis tot het 
roer omgooien van weeshuis naar een ‘Family Based Care’ model. Aan het einde van haar TEDx 
Talk roept Tara haar publiek op een stem te zijn voor alle kinderen die nog in instituten wonen. Een 
stem om te pleiten voor een omslag van institutionalisering naar ‘Family Based Care’. En die stem 
wilde ik zijn want ook mij is inmiddels ook duidelijk dat een weeshuis geen goede plek is voor een 
kind om op te groeien.  
 
Ik besloot mijn ticket Malawi-Nederland om te ruilen van Malawi naar Tanzania om met onze lokale 
partners in Tanzania te gaan praten hoe zij tegen deze feiten aankeken en tegen een omslag van 
institutionalisering van kinderen naar een Family Based Care oplossing. Tevens heb ik onderzoek 
gedaan naar de familieomstandigheden van de kinderen in ‘ons’ weeshuis in Uwemba. Daaruit 
bleek dat 17 van de 18 kinderen traceerbare familieleden hebben. 
 
Tijdens dat bezoek heb ik toen gesproken met de Sisters die het weeshuis in Uwemba runnen, de 
bisschop van Njombe, Bisschop Alfred Maluma en Ft. Hermengird Lugome, directeur van de Caritas 
in het bisdom, verantwoordelijk (namens het bisdom) voor negen weeshuizen in dit bisdom. Allen 
gaven aan het eens te zijn met het gegeven dat kinderen niet horen op te groeien in een weeshuis 
maar in een gezinssituatie en ze willen graag een omslag maken van Tehuis naar Thuis.  
 
Vooral het gesprek met de verzorgsters die werken in het weeshuis in Uwemba was voor mij een 
opzienbarende. Ik heb hen gevraagd wie haar kind zou laten onderbrengen in dit weeshuis als ze 
zelf waren overleden. Het antwoord was dat niemand dit zou willen. Op de vraag waarom zij dit 
niet wilden kwam voornamelijk naar voren dat kinderen in het weeshuis niet opgroeien met enig 

                                                
1 Corinna Csáky (2009) Keeping Children Out of Harmful Institutions, Why we should be investing in family-based care. Save 
the Children 
2 https://www.ted.com/talks/tara_winkler_why_we_need_to_end_the_era_of_orphanages  
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besef hoe het er in het ‘echte’ leven c.q. gezin aan toe gaat en dat ze onvoldoende persoonlijke 
aandacht krijgen hoe goed ze ook hun best doen. 
Ft. Lugome heeft mij toen vanuit het Bisdom gevraagd of ik namens Stichting Peramiho hen ter 
plaatse wilde helpen deze omslag te realiseren. Dit omdat bij hun kennis, tijd en middelen 
ontbreken dit transitieproces te begeleiden.  
 
Vooropstellend dat de primaire verantwoordelijkheid om deze veranderslag te realiseren bij de 
overheid ligt, is het ook een taak van andere aandeelhouders, onder andere de donateurs, om deze 
omslag daadwerkelijk te realiseren. ‘Drumming together for change’. 3  Met dit in het achterhoofd 
wil ik graag namens Stichting Peramiho die tijdelijke rol als projectleider vervullen.  
 
Samen kunnen we deze kinderen geven wat ieder kind verdient: een gezin, een thuis.  
 
 
Help je mee? 
 

 
 Monique Derrez 
 
 
Weert, 15 januari 2018 
 
 

 

                                                
3 ‘Drumming together for change’ - SOS Children's Villages International, CELCIS, University of Malawi 
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Algemene doelstelling Stichting Peramiho 

De algemene doelstellingen van de Stichting Peramiho, zoals beschreven in de statuten zijn: 
1. Het ondersteunen van het lichamelijke, geestelijke en/of sociale welzijn van kinderen en/of 

volwassenen. Hetzij direct of indirect in de gezondheidszorg en/of onderwijs en /of sport en 
2. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin 

verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. 
 

Een project gericht een omslag te maken van het institutionalisering van kinderen naar een Family 
Based Care model past dan ook binnen deze algemene doelstellingen.  
 
 

Over mij, Stichting Peramiho en Tanzania 

In 2008 heb ik mijn hart aan de mensen in Tanzania verloren. Ik heb me toen voor de eerste keer 
laten uitzenden door de Belgische organisatie Artsen Zonder Vakantie (AZV) om daar als 
fysiotherapeute (mijn oorspronkelijke beroep) te gaan werken in het Mt. Joseph Hospital, een 
missieziekenhuis in het dorpje Peramiho, in de Ruvuma regio, Zuid-Tanzania. Van 2008 tot 2011 
heb ik me jaarlijks laten uitzenden door het AZV. Maar er was meer nodig dan vier weken per jaar 
een helpende hand.  
 
Daarom heb ik, samen met onder andere Leon van Enckevort (penningmeester), in 2009 Stichting 
Peramiho opgericht. Uiteindelijk ben ik in 2010 gestopt als vrijwilliger bij het AZV en als voorzitter 
van Stichting Peramiho ter plaatse verder gegaan. Tot en met 2017 hebben we, samen met lokale 
partijen, diverse projecten gerealiseerd: een watertank van 60.000 liter bij het ziekenhuis in 
Peramiho, elf waterputten in twee omringende dorpen, een kleuterschool in Songea en een nieuwe 
jeep/ambulance, 50 ziekenhuisbedden en een operatiekamer in het St. Anna’s Health Centre in 
Uwemba, Njombe regio, Zuid-Tanzania.  
 
Daarnaast ondersteunen we twee lepradorpen en twee weeshuizen: een weeshuis in Uwemba 
(Njombe Regio) voor kinderen tot ±3 jaar en een weeshuis voor kinderen vanaf ±3 jaar, gelegen in 
de wijk Mji Mwema in Songea (Ruvuma regio).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Meer informatie vind je op:  www.stichtingperamiho.nl 
 
Tanzania, volledige naam Verenigde Republiek Tanzania, is een onafhankelijk land in Oost-Afrika, 
grenzend aan Congo-Kinshasa, Rwanda, Burundi, Oeganda, Kenia, Mozambique, Malawi, Zambia 
en de Indische oceaan. Tanzania bestrijkt een gebied 24 keer zo groot als Nederland.  
Het land is in 1964 onafhankelijk geworden van Groot-Brittannië. De officiële hoofdstad is Dodoma, 
maar de voormalige hoofdstad Dar es Salaam huisvest nog vele regeringsinstellingen en 
ambassades.  
Swahili is, naast het Engels, de officiële voertaal. Swahili wordt vooral in Oost-Afrika gesproken 
door ongeveer 50 miljoen mensen. De munteenheid is de Tanzaniaanse Shilling. 
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Peramiho ligt op ±1000 kilometer afstand van Dar es Salaam, Uwemba ±700 kilometer. 
 

 
   Landkaart Tanzania 

 
In samenwerking met lokale partners bespreken we welke projecten nodig zijn en waar de stichting 
mogelijk in kunnen ondersteunen. Over het algemeen ondersteunen we maar één groot project per 
keer. Zo blijft een en ander voor ons als kleine stichting overzichtelijk en beheersbaar. 
 
Het laatste grote project van de stichting was de realisatie van een operatiekamer in het St. Anna’s 
Health Centre in Uwemba. In juni 2013 vonden de eerste brainstormsessies plaats en op 15 juni 
2017 werd het project afgerond. Op die dag werd de operatiekamer in gebruik genomen. Tot en 
met 31 december 2017 zijn 208 keizersneden succesvol uitgevoerd. Alle moeders en hun baby’s 
maken het goed.  
 
Nu dit project is afgerond kan dit nieuwe project worden opgestart.  
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Cijfers en feiten 

Weeshuizen zijn in de afgelopen decennia in Afrika opgericht in reactie op oorlog, ziekte en 
natuurrampen. Weeshuizen danken hun bestaan aan financiering van goed bedoelende buiten-
landse hulporganisaties. Bovendien zetten veel weeshuizen actief in op het werven van 
‘weeshuistoeristen’, in de hoop dat zij geld en tijd zullen doneren. Dat heeft volgens de Britse 
organisatie Hope and Homes for Children (HHC) perverse prikkels gecreëerd. Zo zoeken sommige 
weeshuizen gewoon naar kinderen om bedden te vullen, zegt HHC. De belofte van een beter leven 
kan arme ouders aanmoedigen om kinderen op te geven. In de weeshuizen die wij als Stichting 
Peramiho steunen is van dit laatste gelukkig geen sprake.  
  
Save the Children maakte zich al eerder zorgen over deze trend. De hulporganisatie meldde dat 
onderzoek in Oost- en Zuidelijk Afrika aantoont dat het gemiddeld tien keer duurder is om een 
weeshuis te financieren dan de zorg binnen de gemeenschap of bij familieleden onder te 
brengen. Save the Children: “We dachten dat deze cijfers zouden helpen om regeringen te 
overtuigen hun financiering te verschuiven naar de gemeenschaps- en familiezorg - totdat we 
beseften dat de meeste weeshuizen niet waren opgezet door de overheid, maar door kerken. In de 
meeste landen waar wij werken, worden weeshuizen gerund door kerkelijke groeperingen en 
mensen die beginnen als vrijwilliger. De instellingen hebben gebrekkige regelgeving en doen werk 
dat - met de juiste ondersteuning - ook kan worden gedaan door familieleden van de kinderen.”4 
 
Zoals eerder aangegeven toont ruim 60 jaar onderzoek aan dat opgroeien in een instituut 
(weeshuis) een negatief effect heeft op de gezondheid, ontwikkeling en kansen voor de toekomst 
van een kind. Langdurig verblijf in een kindertehuis is schadelijk voor de cognitieve, emotionele en 
sociale ontwikkeling. Kinderen ontwikkelen zich beter in een gezinsomgeving.5 Veel kinderen die 
zijn opgegroeid in een kindertehuis hebben moeite zich zelfstandig te handhaven in de 
samenleving.6 
 
Geschat wordt dat er wereldwijd zo’n 8 miljoen kinderen in weeshuizen wonen maar dat 80 procent 
van deze kinderen nog minstens één ouder heeft.7 De meeste kinderen zijn dan ook geen wees en 
de term weeshuis is dan ook misleidend. Want met deze term lijkt het alsof deze kinderen geen 
familie hebben die voor ze kan zorgen. En dat is dus wel zo. 
Ik heb dit in ‘ons’ weeshuis in Uwemba getoetst. Van de 18 kinderen hadden er 17 nog traceerbare 
familieleden, waarvan sommigen de kinderen in het weeshuis regelmatig kwamen bezoeken. Als 
deze kinderen nog familieleden hebben, waarom verblijven deze kinderen dan in dit weeshuis? 
Armoede is vaak de reden om kinderen hier naar toe te brengen. Een andere reden is dat de 
familie denkt en hoopt dat hun kind beter af is in het weeshuis dan thuis.  
 
Maar een kind is niet altijd het beste af in een tehuis, ook al zijn de kinderen zonder ouderlijke 
zorg. Dat blijkt uit de praktijk. Geïnstitutionaliseerde kinderen zijn later in hun ontwikkeling, hun 
IQ is vaak lager, ze komen op latere leeftijd vaker in aanraking met justitie, plegen veel vaker 
zelfmoord en hebben problemen met langdurige relaties en met het opvoeden van hun eigen 
kinderen. Dit omdat ze nooit het juiste voorbeeld hebben gekregen over wat een familie is en hoe 
een goede opvoeding eruit ziet. Een kind heeft een liefdevol gezin nodig om een liefdevolle ouder 
te kunnen zijn. Dat kan een tehuis niet bieden.  
 
Hulp zou zich daarom in de eerste plaats veel meer moeten richten op steun aan gezinnen, of 
informele vormen van zorg zoals opvang in de bredere familie of gemeenschap. Ook pleeggezinnen 
kunnen een belangrijke rol vervullen. Elk kind verdient een eigen oplossing die voor hem of haar 

                                                
4 The Economist en De Dikke Blauwe: https://www.dedikkeblauwe.nl/news/afrikaanse-weeshuizen 
5 Nelson, C., Zeanah, C., Fox, N. (May 2009). The Effects of Early Deprivation on Brain Behavioural 
Development: Bucharest Early Intervention Project. Oxford University Press.; Tobias, D. Moving from Residential Institutions to 
Community-Based Social Services in Central and Eastern Europe and the former Soviet Union. The World Bank. 2000 
6 Stein, M.; Verweijen-Slamnescu, R. 2012.When Care Ends: Lessons from Peer Research. Insights from Young People on 
Leaving Care in Albania, The Czech Republic, Finland and Poland. Innsbruck: SOS Children’s Villages International 
7 Corinna Csáky (2009) Keeping Children Out of Harmful Institutions, Why we should be investing in family-based care. Save 
the Children 
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het beste is.8 Dit betekent dat opvang die gebaseerd is op een gezinsomgeving meestal de 
voorkeur heeft boven uithuisplaatsing.9   
 
Internationale richtlijnen wijzen erop dat overheden, wanneer mogelijk, moeten voorkomen dat 
kinderen en ouders onnodig van elkaar gescheiden worden. Ook moeten zij gezinnen ondersteunen 
zodat ze zelf voor hun kinderen kunnen zorgen, bijvoorbeeld door voedselhulp of middelen om naar 
school te gaan.10 
 
 

Verdragen en richtlijnen 

Diverse verdragen en richtlijnen liggen ten grondslag aan de omslag van het institutionaliseren van 
kinderen naar een Family Based Care model. 
 
Allereerst is er Verdrag voor de Rechten van het Kind, aangenomen door de Verenigde Naties op 
20 november 1989. Hierin staat dat het kind, voor de volledige en harmonische ontwikkeling van 
zijn of haar persoonlijkheid, dient op te groeien in een gezinsomgeving, in een sfeer van geluk, 
liefde en begrip. Tanzania heeft in 1991 dit verdrag ondertekend en conformeert zich hiermee aan 
bovenstaande tekst.  
 
In 2009 zijn richtlijnen opgesteld voor alternatieve zorg voor kinderen, ontwikkeld door de 'NGO 
werkgroep ‘alternative care’ van de Commissie voor de Rechten van het Kind.11 
 
In 2013 is het handboek ‘Moving Forward, Implementing the guidelines for the alternative care for 
children’ verschenen. Het is een handleiding om bovengenoemde richtlijnen in de praktijk te 
brengen. Ieder aangesloten land was vrij om deze richtlijnen te volgen of niet. 
 
In 2014 onderzocht SOS Children’s Villages International de implementatie van deze richtlijnen in 
een aantal landen in Afrika, waaronder Tanzania. Daarover verscheen het rapport “Drumming 
together for change, a child’s right to quality care in Sub-Saharan Africa.” Een van de algemene 
conclusies is dat de richtlijnen nauwelijks zijn ingevoerd in deze landen. Regeringen kijken 
nauwelijks naar de noodzaak van opvang in instituten. Hierdoor worden kinderen vaak onnodig of 
langer dan noodzakelijk in instituten geplaatst. Het rapport is over een ding heel duidelijk: een 
verandering komt alleen tot stand met medewerking van alle betrokken instanties. Er bestaat geen 
eenduidig, uitgestippeld pad dat bewandeld kan worden om deze verandering door te voeren. Alle 
betrokkenen drummen met verschillende ritmes maar samen kunnen deze ritmes zorgen voor een 
daadwerkelijke verandering voor de meest kwetsbaren in onze samenleving. 
 
In februari 2015 heeft het comité voor de Rechten van het Kind een voortgangsrapport uitgebracht 
over kinderrechten in Tanzania.12 Het comité is positief over de diverse maatregelen die in 
Tanzania genomen zijn, maar tegelijkertijd uit het comité de zorg dat het aantal kinderen dat 
opgroeit zonder ouderlijke zorg toegenomen is. Kinderen blijven bovendien in instituten zonder dat 
er wordt gekeken of de plaatsing nog zinvol is. Het comité doet aanbevelingen om de rechten van 
kinderen te verbeteren door het ondersteunen van hun biologische familie om zo uithuisplaatsing 
te voorkomen.13 
 

                                                
8 Better Care Network 
9 Better Care Network 
10 United Nations. “Guidelines for the Alternative Care of Children”, 15th June, 2009, A/HRC/11/L.13, 9 
11 http://www.bettercarenetwork.nl/pg-17382-7-61666/pagina/documentatie_-_verdragen_en_richtlijnen.html 
12 http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC%2fC%2fTZA%2f CO%2f3‐

5&Lang=en  
13 Source: (Unpublished UNICEF/DSW) MoHSW-DSW and UNICEF, Institutional Care Assessment Situation Analysis Report, 
2011.  
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In 2016 zijn Richtlijnen voor re-integratie van kinderen uitgebracht door de Inter-Agency Group14 
On Children’s Reintegration. Deze groep is in 2011 speciaal opgericht om re-integratie van 
kinderen in alternatieve zorg met hun ouders, familie en gemeenschap te onderzoeken en te 
bevorderen. De richtlijnen zijn gebaseerd en bouwen voort op bestaande relevante Verdragen en 
richtlijnen voor de re-integratie van kinderen, zoals het Kinderrechtenverdrag van de Verenigde 
Naties en de Richtlijnen voor alternatieve zorg. De Richtlijnen voor de re-integratie van kinderen 
gaan een stap verder en geven meer gedetailleerde instructies voor de re-integratie van kinderen. 
De Richtlijnen voor de re-integratie van kinderen zijn niet juridisch bindend. 
 
In september 2017 heb ik in Zuid-Tanzania een begin gemaakt bovenstaande informatie met 
betrokken partijen te delen: zoals de eigenaren van het weeshuis dat wij ondersteunen in Uwemba, 
de bisschop en de directeur van de Caritas verantwoordelijk voor negen weeshuizen. Bij deze 
mensen waren de verdragen, richtlijnen en rapporten nauwelijks tot niet bekend. Ook bij mij was 
dit allemaal niet bekend tot mijn bezoek aan Malawi in augustus 2017.  
Het resultaat van de diverse gesprekken was dat ook zij van mening zijn dat kinderen niet horen 
op te groeien in een weeshuis maar in een geinssituatie en dat het roer om moet. Ze zijn dan ook 
gemotiveerd om aan de slag te gaan. Maar de uitvoering strandt vanwege gebrek aan mankracht 
en kennis. Ik ben door het Bisdom Njombe gevraagd om als stichting hier samen met hen de 
veranderslag te maken van institutionalisering naar een ‘Family Based Care’ oplossing. En zo 
samen kinderen geven wat ieder kind verdient: een familie, een thuis.  
 
Na jarenlang betrokken te zijn geweest bij weeshuizen, dingen persoonlijk te hebben ervaren en op 
basis van vele onderzoeken, beleidsstukken en richtlijnen is de analyse dat het anders moet. En 
daar wil ik met Stichting Peramiho een bijdrage aan leveren.  
 
 

Visie en Moving Forward 

De visie is dat kinderen het best ontwikkelen in een gezinsomgeving. Om deze visie te bereiken is 
het tijd voor een andere aanpak: ‘Moving forward’.15 Moving Forward is een document opgesteld 
door Celsis en is een handleiding hoe de richtlijnen voor alternatieve zorg voor kinderen te 
implementeren.  
 
Concreet betekent ‘Moving forward’ dat kinderen terug in een gezinssituatie worden geplaatst. Bij 
voorkeur in het eigen gezin en als dit niet mogelijk is dan bij andere familieleden (extended 
family). Indien ook dit geen optie is dan wordt gekeken of het kind ondergebracht kan worden bij 
een pleeggezin of kan worden geadopteerd.  
 
Parallel daaraan inzetten op preventie door voorzieningen te realiseren waar gezinnen terecht 
kunnen met problemen. Samen wordt daar gekeken naar een oplossing. Opvoeden en opgroeien is 
niet altijd even gemakkelijk. Daar kunnen gezinnen soms hulp bij gebruiken. Daarbij staat het 
belang van het kind voorop. Een instituut wordt enkel nog ingezet als tijdelijke noodopvang. 
 
 

Moving forward in Njombe Regio 

Na het onderzoek naar de familieomstandigheden van de kinderen in ‘ons’ weeshuis in Uwemba 
ben ik met betrokkenen gaan praten om te horen hoe zij aankeken tegen de deze feiten en tegen 
‘Moving Forward’ (omslag naar een andere manier van zorg voor kinderen). 
 
 
                                                
14 De volgende organisaties zijn in de Inter Agency Group vertegenwoordigd: Better Care Network, CESVI , CPC Learning 
Network, ECPAT, Faith to Action Initiative, Friends International, Juconi Foundation, Maestral, Next Generation Nepal, Retrak, 
Save the Children, UNICEF, USAID and World Vision.  
15 Moving Forward, implementing the guidelines for the alternative care for children - Celsis 
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Ik heb gesproken met: 
• De Missionary Benedictine Sisters in Uwemba die dit weeshuis runnen; 
• Bisschop Alfred Maluma van Njombe, onder wie dit weeshuis (en acht andere weeshuizen) 

valt; 
• Ft. Hermengird Lugome, directeur van de Caritas in het Bisdom Njombe, verantwoordelijk 

(namens het bisdom) voor de weeshuizen in dit bisdom Njombe; 
• De verzorgsters van het weeshuis in Uwemba.  

 
Na de gesprekken bleek dat iedereen dezelfde mening was toegedaan: het roer moet om. Vooral 
het gesprek met de verzorgsters die werken in het weeshuis in Uwemba was voor mij een 
opzienbarende. Ik heb hen gevraagd wie haar kind zou laten onderbrengen in dit weeshuis als ze 
zelf waren overleden. Het antwoord was dat niemand dit zou willen. Op de vraag waarom zij dit 
niet wilden kwam voornamelijk naar voren dat kinderen in het weeshuis niet opgroeien met enig 
besef hoe het er in het ‘echte’ leven c.q. gezin aan toe gaat en dat ze onvoldoende persoonlijke 
aandacht krijgen hoe goed ze ook hun best doen. 
 
Alle betrokken partijen in Njombe Regio hebben hun steun en medewerking toegezegd. Het bisdom 
gaf aan hulp nodig te hebben om deze omslag te kunnen maken. Ze hebben mij gevraagd of wij 
als Stichting Peramiho hier een rol in kunnen spelen. Dit omdat bij hen de kennis, tijd en middelen 
ontbreekt om dit transitieproces te begeleiden.  
 
 

Moving forward in de praktijk 

Het voorstel is om te starten met een pilot waarbij circa vijf kinderen worden terugplaatst in een 
gezin. Parallel daaraan wordt onderzocht hoe voorkomen kan worden dat kinderen worden 
afgegeven aan een weeshuis.  
 
Deze pilot wordt na afloop geëvalueerd. Hoe lang de pilot gaat duren is vooraf moeilijk in te 
schatten omdat er geen zicht is op de problemen die we tegenkomen. Dit is een nieuwe aanpak. 
Op basis daarvan maken wordt een vervolgplan opgesteld. 
 
Door de projecten die we als Stichting Peramiho in Uwemba, Njombe Regio, hebben gerealiseerd 
hebben we goede contacten met de lokale overheid, Social Welfare en de gemeenschap. Goede 
contacten met de lokale samenleving zijn van essentieel belang voor het slagen van dit proces. 
Deze veranderslag moet immers structureel worden en dat kan alleen als het gedragen wordt door 
lokale betrokken partijen en aansluit bij de lokale cultuur. 
 
Om de pilot in goede banen te leiden is het project opgedeeld in zes fasen. Door het project te 
faseren wordt het totale werk opgedeeld in kleinere delen, die daardoor makkelijker te overzien 
zijn.  

1. Initiatiefase (idee) 
Deze eerste fase heeft voor een groot gedeelte al plaatsgevonden voordat dit plan werd 
geschreven. Eerst is op basis van eerdere ervaringen en problematiek het idee ontstaan. Dit 
is in dit stuk al uitgebreid beschreven.  
In Uwemba en Njombe heb ik met de op de vorige pagina benoemde betrokken partijen c.q. 
personen gesproken. Daaruit is gebleken dat het realiseren van een omslag van Tehuis naar 
Thuis wordt omarmd en dat er draagvlak voor is. Daarna is dit toekomstplan geschreven.  
In deze fase krijgen we een eerste zicht op de kosten die nodig zijn om de pilot te starten.  
Met het vaststellen van dit toekomstplan door het bestuur van Stichting Peramiho wordt 
deze fase afgesloten. 
 

2. Definitiefase (wat) 
In deze fase wordt concreet uitgewerkt wat we in deze pilot gaan doen: het uitplaatsen van 
vijf kinderen uit één weeshuis naar een gezin en het onderzoeken van de redenen van 
uithuisplaatsing.  
  
In deze fase wordt een projectteam opgericht met mensen die een rol spelen bij de 
oplossing. Denk daarbij aan de eigenaar van het weeshuis, medewerkers van de Caritas, 
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medewerkers van de lokale overheid, sociale dienst, maatschappelijk werkers, dorpsoudsten, 
lokale chiefs en mogelijk andere ngo’s. Samen als projectteam definiëren we de 
randvoorwaarden waaraan een gezinssituatie moet voldoen, om het kind daarin veilig terug 
te plaatsen. 

 
In deze fase bepaald het projectteam welk weeshuis we als pilot inzetten. En samen stellen 
we eisen en randvoorwaarden op waaraan een thuis moet voldoen om een kind veilig terug 
te plaatsen in een gezinssituatie. 

 
3. Ontwerpfase (hoe) 

Met de randvoorwaarden uit de definitiefase gaan we kijken hoe we de plaatsing van een 
kind naar een thuissituatie gaan aanpakken. Daarbij gaan we op zoek naar ‘Promising 
practises’ in Tanzania: op zoek naar andere voorbeelden in het land die deze omslag al 
maken. Dit om bestaande kennis en ervaringen al zoveel mogelijk mee te nemen. 
 

4. Voorbereidingsfase (hoe uit te voeren) 
In deze fase wordt een actieplan gemaakt waarin we de activiteiten, taakverdeling en 
planning van de pilot beschrijven.  
 
In deze fase krijgen we verder zicht op de kosten die gepaard gaan bij het terugplaatsen van 
de kinderen naar een thuissituatie. In deze fase gaan we op zoek naar middelen om de 
transitie van Tehuis naar Thuis te kunnen uitvoeren en faciliteiten op te richten.  
 

5. Realisatiefase (uitvoeren) 
In deze fase voeren we de pilot uit. Aan de hand van concrete situaties begeleiden we vijf 
kinderen bij hun terugkeer naar huis of plaatsing in een vervangend gezin. Hoe dat er 
precies komt uit te zien, hangt af van wat we in de ontwerpfase aan problematiek tegen 
komen. Kinderen kunnen om diverse redenen in een weeshuis terecht komen: bijvoorbeeld 
armoede, overlijden moeder, hertrouwen vader, ziekte of door een mentale of lichamelijke 
beperking. Iedere concrete situatie vergt een persoonlijke, specifieke aanpak. 
 
Tijdens de realisatiefase analyseren we de achterliggende problematiek waarom kinderen 
geplaatst worden in een weeshuis en wat er nodig is om te voorkomen dat ze daar belanden.  
Als we weten wat de achterliggende redenen zijn, kunnen we op basis hiervan preventieve 
maatregelen ontwikkelen die uithuisplaatsing voorkomen.  
Indien nodig wordt in deze fase de begroting bijgesteld en worden extra middelen geworven. 
 

6. Oplever/nazorgfase (in stand houden) 
Een belangrijke fase die vaak over het hoofd gezien wordt, is de oplever/nazorgfase. In deze 
fase begeleiden we het gezin na plaatsing van het kind om te bereiken dat het kind 
daadwerkelijk thuis blijft en daar goed wordt verzorgd. Dit begeleidingsproces wordt na een 
jaar worden afgesloten. Afhankelijk van de situatie kan dit ook eerder of later zijn. 
 
In deze fase evalueren we samen met betrokkenen de pilot. Op basis hiervan formuleren we 
een vervolgplan met richtlijnen, instructies en zetten we trainingen op om verdere uitrol 
vorm te geven. 
 
Tot slot willen we deze aanpak onder de aandacht brengen van andere betrokkenen, zoals 
andere weeshuiseigenaren, donateurs en dergelijke, om zo het bewustzijn te creëren en te 
vergroten dat het anders moet en kan. Mogelijk is deze pilot een voorbeeld voor andere 
regio’s in Tanzania. 
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Vervolg na de pilot 

Het vervolg na de pilot bestaat uit vijf onderdelen. Deze onderdelen zijn: 
 

1. Verdere uitstroom realiseren 
Met de pilot willen we aantonen dat het mogelijk is om kinderen te plaatsen in een ‘Family Based 
Care’ situatie. Het doel is om alle kinderen terug te plaatsen in een gezinssituatie. Niet alleen de 
kinderen die wonen in het weeshuis van de pilot, maar van alle kinderen die wonen in de 
weeshuizen die vallen onder dit Bisdom en mogelijk daarbuiten. Om hoeveel kinderen het gaat kan 
nu niet gezegd worden. Dat wordt mogelijk gedurende de pilot duidelijk of zal na de pilot verder 
worden onderzocht.  
 

2. Nieuwe instroom stoppen 
Door de pilot krijgen we helder wat nodig is instroom van nieuwe kinderen en daarmee de 
(onnodige) langdurige opvang te doen stoppen. Dit inzicht wordt onder de aandacht gebracht bij 
andere weeshuizen in de Njombe Regio en daarbuiten. 
 

3. Opzetten van opvoedondersteunende voorzieningen 
Parallel aan het realiseren van verdere instroom en het stopzetten van nieuwe instroom, zetten we 
in op preventie door voorzieningen te realiseren waar gezinnen terecht kunnen met problemen. 
Opvoeden en opgroeien is niet altijd even gemakkelijk. Daar kunnen gezinnen soms best hulp bij 
gebruiken. Samen met professionals wordt gekeken naar een oplossing. Daarbij staat het belang 
van het kind voorop. Een ‘weeshuis’ wordt enkel nog ingezet als tijdelijke noodopvang. 
 

4. Opzetten van kortdurende noodopvang 
Soms kan het nodig zijn om kinderen toch kortdurend op te vangen buiten de gezins-/ 
familiesituatie. Voor die kinderen wordt een kortdurende opvang (maximaal 3 maanden) 
gerealiseerd terwijl aan een oplossing wordt gewerkt. 
 

5. Borgen project 
Tot slot gaan we op zoek naar grotere organisaties om dit plan voor de toekomst te borgen zodat 
de voortgang en borging van het project voor de toekomst niet afhangt van personen en/of kleine 
organisaties, zoals de Stichting Peramiho en het Bisdom. 
 
De pilot en dit vervolg hoeven niet perse na elkaar plaats te vinden. Het is denkbaar dat in de 
praktijk blijkt dat deze elkaar overlappen. Tijdens de pilot zien we mogelijk ook al wat nodig is om 
uithuisplaatsing te voorkomen en daarmee nieuwe instroom te doen stoppen.  
Daarnaast is het denkbaar dat voor afronding van de pilot al blijkt dat het een succesvolle strategie 
is. In dat geval starten we eerder met het terug naar huis plaatsen van andere kinderen en zo 
verdere uitstroom te realiseren.  
 
Tot slot realiseren we ons dat een succesvolle pilot met een verdere uitrol, consequenties heeft 
voor de gebouwen die nu gebruikt worden als weeshuis en hun medewerkers. Dit maakt onderdeel 
uit van het vervolgtraject.  
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Aanbevelingen 

Om deze pilot mogelijk te maken en te borgen zijn middelen nodig: financiële middelen en een 
projectcoördinator om dit transitieproces te begeleiden.  
 
Projectcoördinator 
De projectcoördinator ondersteunt het Bisdom Njombe met het opzetten van de pilot en begeleid 
de pilot. De projectcoördinator voert de werkzaamheden in Tanzania uit. 
 
Financiële kosten 
De kosten voor de pilot zelf zijn in beginsel moeilijk in te schatten. De eerste kosten zullen 
betrekking hebben op diverse benodigdheden zoals een laptop, kantoorbenodigdheden, reiskosten, 
huur ruimte en de voor de projectleider van de stichting, ter plaatse in Tanzania.  
Zicht op kosten die gepaard gaan met het terugplaatsen van kinderen in een thuissituatie, krijgen 
we pas in de voorbereidingsfase.  
 
 

Samenvatting 

Geschat wordt dat wereldwijd zo’n acht miljoen kinderen in weeshuizen wonen, maar dat 80 
procent van deze kinderen nog minstens één ouder heeft.16 Onze visie is dat kinderen niet op 
horen te groeien in een instituut, kinderen verdienen een liefdevol gezin. Ruim 60 jaar onderzoek 
toont aan dat opgroeien in een weeshuis (institutionalisering) een negatief effect heeft op de 
gezondheid, ontwikkeling en kansen van een kind. Een kind ontwikkeld zich het best in een 
gezinssituatie.  
 
Als Stichting Peramiho willen we samen met lokale partners in Tanzania werken aan een omslag 
van het institutionaliseren van kinderen naar een ‘Family Based Care’ model. Diverse internationale 
verdragen, beleidsstukken en richtlijnen liggen hieraan ten grondslag. Om onze visie te bereiken 
starten we met een pilot. In deze pilot plaatsen we vijf kinderen uit één weeshuis terug in een 
gezin.  
Om de pilot in goede banen te leiden is deze opgedeeld in zes fasen. Hierdoor is het totale werk 
makkelijker te overzien. Na afloop wordt de pilot geëvalueerd en mogelijk verder uitgerold. 
 
 

Contactgegevens 

Stichting Peramiho 
Volderstraat 8 
6006 KX Weert 
 
! info@stichtingperamiho.nl 
" www.moniquehelpt.nl 

 www.facebook.com/Moniquehelpt 
 www.twitter.com/moniquehelpt  
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