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1.

Inleiding

Stichting Peramiho is in 2009 opgericht en heeft haar naam te danken aan het dorpje
Peramiho in Zuid-Tanzania. In Peramiho heeft oprichtster Monique Derrez in 2008 haar
hart verloren aan Tanzania en haar bewoners.
Het bestuur bestaat uit enthousiaste vrijwilligers, die hun kennis en expertise inzetten
om samen met lokale partners projecten te realiseren. Samen met deze lokale partners
bespreken we welke projecten nodig zijn en waar de stichting in kan ondersteunen.
In het algemeen ondersteunen we maar één groot project per keer. Zo blijft een en ander voor ons als kleine stichting overzichtelijk en beheersbaar.
Naast een groot project ondersteunen we wel kleinere projecten die op ons pad komen
en die passen binnen onze algemene doelstellingen.
Dit beleidsplan verwoordt de strategische keuze van het bestuur van Stichting Peramiho
met betrekking tot onze algemene doelstellingen, zoals beschreven in de statuten, voor
de periode 2018 – 2020.

2.

Doelstellingen

Algemene doelstelling
De stichting heeft als doel:
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.
Lokale partners
Hierin werken samen met lokale partners. Door samen te werken, mensen actief te laten
deelnemen en eigenaarschap te creëren, zijn de projecten duurzaam en worden ze goed
onderhouden, vaak ook zonder verdere financiële ondersteuning van ons.
Duurzaam
We ondersteunen projecten op basis van lokale behoeften, dus op basis van wat onze
lokale partners aangeven nodig te hebben, niet op basis van wat wij in Nederland denken
dat zij nodig hebben. Door samen te werken, mensen actief te laten deelnemen en eigenaarschap te creëren, zijn onze projecten duurzaam en worden ze goed onderhouden,
ook zonder verdere financiële ondersteuning van ons.
Ondersteunen lokale economie
Bij het realiseren van deze projecten ondersteunen we zoveel mogelijk de lokale economie. Dat betekent dat we in principe geen dingen vanuit Nederland meenemen naar Tanzania of naar Tanzania opsturen. In iedere geval geen dingen die daar te koop zijn.

Specifieke doelstelling
In de looptijd van dit plan richten we ons hoofdzakelijk op het lichamelijke, geestelijke en
sociale welzijn van kinderen, in dit geval kinderen uit een van de meest kwetsbare groep
kinderen in onze samenleving: kinderen die (onnodig) opgroeien in een weeshuis. Dit
doen we met het plan ‘Watoto kwanza’. Lees meer ver dit project onder het onderdeel
‘projecten’.
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3.

Projecten

Watoto kwanza
In de periode 2018-2020 zijn we vooral actief met het
project ‘Watoto kwanza’. Watoto kwanza is Swahili
voor ‘Children first’. 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 ondersteunen we twee weeshuizen. En we dachten dat we
daarmee deze kwetsbare kinderen hielpen. Echter in augustus 2017 hebben we hierover
een ander inzicht gekregen. We zijn toen tot de ontdekking gekomen dat er een beter
manier is om voor deze kinderen te zorgen.
Geschat wordt dat 80 procent van de kinderen die opgroeien in een weeshuis minstens
nog één (levende) ouder heeft.1 De term wees en weeshuis is dan ook verwarrend. Want
met deze term lijkt het alsof deze kinderen geen familie hebben die voor ze kan zorgen.
En dat is dus wel zo. 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.
Ruim 60 jaar onderzoek toont aan dat opgroeien in een weeshuis (institutionalisering)
schadelijk is voor de cognitieve, emotionele en sociale ontwikkeling van het kind. Een
kind ontwikkeld zich het best in een gezinssituatie.
De oprichters van Stichting Peramiho, Monique Derrez en Leon van Enckevort, hebben
jaarlijks de weeshuizen en de kinderen bezocht. Vooral tijdens de langere verblijven zagen en voelden ze dat de weeshuizen nooit een vervanging konden zijn voor een familie,
hoe goed de medewerkers ook hun best deden. Telkens vertrokken ze met een onbevredigend gevoel. Maar wat konden ze doen?
In augustus 2017 kreeg Monique hierop een antwoord toen ze de Nederlandse journaliste
en schrijfster Dr. Mirjam Vossen ontmoette tijdens een reis in Malawi. Het door haar geschreven boek ‘Kinderen zonder thuis’ gaf hun gevoel een bevestiging. Ruim 60 jaar onderzoek toont aan dat opgroeien in een weeshuis (institutionalisering) schadelijk is voor
de cognitieve, emotionele en sociale ontwikkeling van het kind. Een kind ontwikkeld zich
het best in een gezinssituatie. En voor deze omslag van Tehuis naar Thuis willen wij ons
in Tanzania inzetten.
In de looptijd van dit plan zetten wij in op het vergroten van bewustwording in Tanzania
dat kinderen het verdienen om in een gezin op te groeien en niet in een weeshuis: ‘Children need families, not orphanages’. Dit doen we met ons project ‘Watoto kwanza’. Met
als doel lokale het de-institutionaliseren van weeshuizen: van Tehuis terug naar Thuis.
Ondersteuning studie
Voor de looptijd van dit beleidsplan ondersteunen we ook Clarence Simika in zijn studie
om architect te worden. Clarence kennen wij sinds 2012. Hij was de opzichter voor de
Missionary Benedictine Sisters bij de bouw van de kleuterschool in Songea en de operatiekamer in het St. Anna’s Healt Centre in Uwemba. In 2019 hoopt hij als architect af te
studeren aan de Mbeya University of Science and Technology.
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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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4.

Ambities

In de periode 2018-2020 hebben we de ambitie om bij de lokale en regionale overheid in
de regio Njombe, Zuid-Tanzania, weeshuizen, de nationale overheid en donateurs (ook in
Nederland) de visie ‘Children need families, not orphanages’ onder de aandacht te brengen en te laten omarmen. Daarnaast gaan we op zoek naar een lokale NGO in Tanzania
om deze ambitie mee te realiseren.
Aansluitend daaraan willen we een begin maken met deinstitutionalisering door in minstens een weeshuis in de regio Njombe de omslag van Tehuis naar Thuis te realiseren,
door vijf kinderen terug te plaatsen in een gezinssituatie.
Wij zullen deze vorderingen, mits mogelijk en in het belang van het project, publiceren
op onze eigen website, via onze Social Media kanalen (Facebook, Twitter, Instagram en
LinkedIn) en via persberichten.

5.

Sterktes en zwaktes

Eén van onze sterktes is dat wij al jaren actief zijn in Zuid-Tanzania en daarnaast de regio Njombe goed kennen. Doordat we er al jaren actief zijn, kennen we de lokale gebruiken en hebben we een groot netwerk met goede contacten.
Tevens zijn we bekend met enkele weeshuizen, de situatie kennen en dat we de effecten
van opgroeien in een weeshuis in de loop der jaren zelf hebben ervaren.
Daarnaast zijn we ons ook bewust van de zwaktes. Het verkrijgen van voldoende financiële middelen is de afgelopen jaren in ieder geval een flinke uitdaging geweest.
Daarnaast kunnen er zaken zijn op basis waarvan onze doelstelling met betrekking tot
het project Watoto kwanza onder druk kan komen te staan. Jarenlang zijn kinderen ondergebracht in weeshuizen en dachten de vele betrokken hiermee de kinderen te helpen.
Door onder de aandacht te brengen dat opgroeien in een weeshuis (institutionalisering)
schadelijk is voor de cognitieve, emotionele en sociale ontwikkeling van het kind, kan als
bedreigend worden ervaren. Daarnaast zijn weeshuizen zijn een bron van inkomsten, die
men niet zo snel wil opgeven.

6.

Stappenplan

In dit onderdeel beschrijven wij wat onze plannen zijn om uw eerder geformuleerde ambities te realiseren, onze sterke punten uit te buiten en het hoofd te bieden aan de eerder geformuleerde zwakke punten.
1. Informeren van betrokkenen in Tanzania over de visie dat kinderen het recht hebben om in een gezin op te groeien en het promoten van de-institutionalisering van
kinderen (van Tehuis naar Thuis) en Family Based Care.
2. Ondersteunen van organisaties in Tanzania, die actief zijn op het gebied van
de-institutionalisering van weeshuizen en/of Family Based Care
3. Via onze website en onze social media kanalen worden donateurs en volgers op de
hoogte gehouden van de ontwikkelingen, hierbij rekening houdende met het belang van het project en betrokkenen.
4. Ook in Nederland brengen wij deze visie onder de aandacht en sluiten aan bij organisaties en activiteiten. Samen met Better Care Network Netherlands (BCNN)
roepen wij ook op tot het stoppen van het zogenaamde weeshuistoerisme.
5. Er worden acties ondernomen om geld in te zamelen. Om de kosten en de teruglopende eigen werving te compenseren, worden projectsubsidies aangevraagd.
Daarnaast zullen andere contacten worden gelegd om sponsoring te realiseren.
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