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1. Voorwoord
Voor u ligt ons jaarverslag over 2018 waarin we graag met u delen waar we ons in 2018 mee
hebben bezig gehouden.
Sinds de oprichting in 2009 hebben we projecten ontwikkeld op basis van lokale behoeften. Wat
geven mensen ter plaatse aan nodig te hebben, en niet op basis van wat wij in Nederland denken
dat zij nodig hebben. In het verleden hebben we waterputten, een kleuterschool en zelfs een
operatiekamer gebouwd. Tevens hebben we materialen en opleidingen gefinancierd. Want
hardware zonder software heeft geen zin.
In 2018 hadden we geen fysiek te bouwen project als doel, maar een visie waarmee we een
omslag in denken en handelen met betrekking tot weeshuizen mee wilden realiseren. Sinds de
oprichting in 2009 ondersteunen we twee weeshuizen. En we dachten hiermee kwetsbare kinderen
te helpen. Echter in augustus 2017 kregen we hierover een ander inzicht. Wij leerden toen dat er
een veel betere manier is voor deze kinderen om in op te groeien: in een gezin.
Ruim 60 jaar onderzoek toont aan dat langdurig verblijf in een
weeshuis (institutionalisering) schadelijk is voor de cognitieve,
emotionele en sociale ontwikkeling, de gezondheid 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 hoe goed de medewerkers ook hun
best doen. 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 De meeste kinderen
zijn dan ook geen wees in de traditionele zin van het woord.
De term weeshuis is dan ook misleidend. Hiermee lijkt het
alsof deze kinderen geen familie hebben die voor ze kan
zorgen. En dat is dus vaak 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.
En daar hebben we ons in 2018, met het ons project ‘Watoto kwanza’ (lees meer onder 3.2), voor
ingezet. Een project gericht op bewustwording om zo een omslag te realiseren van het institutionalisering van kinderen naar een ‘Family Based Care’ model. Hoe we dat in 2018 hebben
vormgegeven en de vele stappen die we hebben gezet, beschrijven we in dit jaarverslag.
Wij bedanken ook dit jaar weer iedereen voor hun inzet. Op welke manier dan ook. Want zonder
hulp realiseren wij geen projecten en was 2018 niet zo succesvol geweest.
Bestuur Stichting Peramiho - april 2019

1

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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2. Interne organisatie
Oprichting
Stichting Peramiho is opgericht op 22 mei 2009 door onder andere penningmeester Leon van
Enckevort en projectleider Monique Derrez.
Het bestuur
In januari 2018 heeft een bestuurswisseling plaatsgevonden. Om het project ‘Watoto kwanza’ in
Tanzania op te starten is oprichtster Monique Derrez in dienst getreden van de stichting. Daarvoor
moest ze haar voorzitterschap neerleggen en uit het bestuur treden. Dit vond plaats op 8 januari
2018. De voorzittershamer werd overgenomen door secretaris Monique Caris die sinds juli 2014
deel uit maakt van het bestuur. Oprichter Leon van Enckevort bleef penningmeester en Janneke
Gramberg trad toe als nieuw bestuurslid.
Het bestuur verrichtte haar werkzaamheden geheel op vrijwillige, onbezoldigde basis.

Monique Caris
Voorzitter en secretaris

Leon van Enckevort
Penningmeester

Janneke Gramberg
Algemeen bestuurslid

Elk kwartaal wordt tijdens de bestuursvergadering de afgelopen en toekomstige activiteiten
besproken. Daar waar nodig vind ook extra, tussentijds overleg plaats. Van de bestuursvergaderingen zijn verslagen gemaakt.
Projectleider
Monique Derrez trad als projectleider op 5 februari 2018 in dienst van de stichting.

Monique Derrez
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3. Doelstellingen & projecten
3.1 Doelstellingen
Algemene doelstelling
In onze statuten hebben we de volgende twee algemene doelstellingen vastgelegd:

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

Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin
verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
Een groot project per keer
Als kleine stichting ondersteunen we maar één groot project per keer. Zo blijft het voor ons
overzichtelijk en beheersbaar.
Het laatste grote project was de realisatie van een operatiekamer in het St. Anna’s Health Centre
in Uwemba. Dat project is in 2017 afgerond en daardoor ontstond er ruimte voor dit nieuwe project
‘Watoto kwanza’. Een project gericht op de omslag van het institutionaliseren van kinderen naar
een ‘Family Based Care’ model, past ook binnen deze algemene doelstellingen.

3.2 Projecten
3.2.1 Watoto kwanza
Ons hoofddoel voor 2018 was om ons nieuwe project ‘Watoto kwanza’ in Tanzania te introduceren
en te implementeren. ‘Watoto kwanza’ is 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. Hiervoor heeft Monique Derrez
het document ‘Toekomstplan Watoto kwanza’ geschreven. Dit plan werd op 17 januari 2018 door
het bestuur vastgesteld.
Doel
Het doel was om in Zuid-Tanzania een omslag te realiseren van het institutionalisering van
kinderen (plaatsen in een weeshuis) naar een familiegerichte oplossing: ‘van Tehuis naar Thuis’.
Aanleiding
Onderzoek toont aan dat meer dan 80 procent van kinderen die opgroeien in een weeshuis nog
minstens één levende ouder heeft.2 Daarnaast toont onderzoek ook aan dat langdurig verblijf in
een tehuis, schadelijk is voor de cognitieve, emotionele en sociale ontwikkeling. Kinderen
ontwikkelen zich beter in een gezinsomgeving.3 Een kind heeft een liefdevol

2

Corinna Csáky (2009) Keeping Children Out of Harmful Institutions, Why we should be investing in family-based care. Save
the Children
3

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
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gezin nodig en dat kan een tehuis niet bieden. 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.
Korte historie
De eerste gesprekken hierover hebben in september 2017 plaatsgevonden. Monique Derrez heeft
toen in Tanzania gesprekken gevoerd met de Missionary Bendictine Sisters in Uwemba (de
eigenaren van twee weeshuizen die wij ondersteunden), Bisschop Maluma van het Bisdom Njombe
(Zuid-Tanzania) en priester Hermengird Lugome, directeur van de Caristas in Njombe en in die
hoedanigheid verantwoordelijk voor diverse weeshuizen in de regio Njombe. Allen waren het eens
met de visie dat kinderen in een gezin moeten opgroeien en niet in een weeshuis. Ze zegden
allemaal toe mee te werken aan een omslag ‘van Tehuis naar Thuis’.
Ft. Lugome gaf destijds aan dat het ook zijn droom was en vroeg Monique Derrez of zij, namens
Stichting Peramiho, hem ter plaatse wilde komen helpen deze omslag te realiseren. Dit omdat bij
hem de kennis, tijd en middelen ontbraken om dit transitieproces te begeleiden. Naar aanleiding
van deze vraag is het toekomstplan ‘Watoto Kwanza’ geschreven. Op 16 februari 2018 is Monique
Derrez naar Tanzania vertrokken.
Internationale verdragen en Tanzaniaanse wetgeving
Het opgroeien in een gezin is één van de rechten van een kind. Dit staat beschreven in diverse
internationale verdragen die Tanzania heeft ondertekend. Ook in hun eigen Kinderwet ‘The Law of
the Child Act 2009’ staat dit recht beschreven. Hieronder geven we een korte weergave van deze
verdragen en wetgeving.
‘Verdrag van de Rechten van het Kind’
Het basisdocument dat aan alles ten grondslag ligt is het ‘Verdrag van de Rechten van het Kind’
van de Verenigde Naties (UN) uit 1989. Tanzania heeft dit verdrag in 1991 ondertekend. Hierin
staat dat een kind het recht heeft op te groeien in een familieomgeving.

“Recognising that the child, for the full and harmonious development of his or her personality,
should grow up in a family environment, in an atmosphere of happiness, love and understanding.”
- UN Convention on the Rights of the Child –

Jaarverslag 2018 – april 2019

6

‘African Charter on the Rights and Welfare of the Child (ACRWC)
Daarnaast heeft Tanzania in 1990 dit Afrikaanse verdrag uit juli 1990 getekend.
“Recognising that the child occupies a unique and privileged position in the African society and that
for the full and harmonious development of his personality, the child should grow up in a family
environment in an atmosphere of happiness, love and understanding.”
- ACRWC – July 1990 Als laatste, maar zeker niet onbelangrijk, is er de Tanzaniaanse wetgeving. Tanzania heeft een
Kinderwet: ‘Law of the Child Act 2009’. Hierin staan artikelen met betrekking tot de visie.
“A child shall have an right to a name, nationality and
to know his biological parents and extended family.”
– Law of the Child Act 2009 – 6.(1)
“A person shall not deny a child the right to live with his parents, guardian or family and to grow
up in a caring and peaceful environment, unless it is decided by the court (…) .”
- Law of the Child Act 2009 – 7.(2) “The best interest of a child shall be the primary consideration in all actions concerning a child
whether undertaken by public or private social welfare institutions, courts or administrative
bodies.”
– Law of the Child Act 2009 – 4.(2) –
Een van de artikelen uit deze kinderwet beschrijft de verantwoordelijkheid van het personeel van
een erkend weeshuis of instelling, de ambtenaar van het maatschappelijk werk en elke andere
persoon die verantwoordelijk is voor het onderhoud van een kind, het kind te helpen herenigd te
worden met zijn ouders, voogden of familieleden.
“It shall be the responsibility of the staff of an approved residential home or institution, the social
welfare officer and any other person responsible for maintenance of a child, to assist him to
become reunited with his parents, guardians or relatives.”
- Law of the Child Act 2009 – 137.(3) -
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Missie Tanzania project Watoto kwanza
Bij aankomst in Tanzania heeft Monique eerst een gesprek gevoerd met Elisabeth Jere, Chief of
Party USAID en Mbelwa Gabagambi, van UNICEF Tanzania. Monique kwam met deze mensen in
contact via Patricia Nieuwenhuizen van Better Care Network Netherlands 4. Dit gesprek was voor
vertrek naar Tanzania al geregeld. Beiden waren blij met ons project en Monique werd door
Pact/USAID geïntroduceerd bij lokale NGO’s (Non-Gouvernementele Organisaties) in de regio
Njombe.

Mbelwa Gabagambi (Unicef, Elisabeth Jere (USAID)

Missionary Bendictine Sisters en Caritas Njombe
Aangekomen in Uwemba vonden gesprekken plaats met de leidinggevende Sister van het weeshuis
in Uwemba en met Fr. Hermengird Lugome, directeur van de Caritas Njombe.
Helaas bleek vrij snel dat er, in tegenstelling tot de gesprekken die eind 2017 met beiden zijn
gevoerd, nauwelijks draagvlak meer was voor de omslag. Hier waren we niet op voorbereid omdat
beiden in de voorbereidende gesprekken hadden toegezegd mee te willen werken aan de omslag
‘van Tehuis naar Thuis’. Zeker omdat Fr. Hermengird Lugome Monique had gevraagd en
uitgenodigd naar Tanzania te komen om hem hierbij te helpen. Het eerste business visum van
Monique is op naam van de Caritas Njombe verkregen. Partijen hebben de reden van deze omslag
niet uitgesproken. Naar het waarom konden we slechts gissen.
Deze tegenslag betekende dat fase 1, de intitiatiefase (idee) uit het ‘Toekomstplan Watoto kwanza’
weer opnieuw moest worden ingegaan. Deze fase had voor een groot gedeelte al plaatsgevonden
voordat het plan werd geschreven. Met het vaststellen van dit toekomstplan door het in dit plan
beschreven bestuur van de stichting werd deze fase afgesloten. Maar nu, door gebrek aan
draagvlak bij de oorspronkelijke partners, moest op zoek worden gegaan naar nieuwe partners.
Daarmee werd deze fase opnieuw ingegaan.
4

Better Care Network Netherlands heeft als doel om via samenwerking de hulp aan kinderen zonder adequate ouderlijke zorg
in ontwikkelingslanden te verbeteren. Dit doen ze door kennis, ervaringen en geleerde lessen met elkaar en anderen te delen.
www.bettercarenetwork.nl
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De Missionary Benedictine Sisters gaven aan dat als we verder wilden gaan met het plan, we zelf
contact moesten opnemen met Social Welfare. En die weg zijn we ingeslagen. Monique nam
contact op met de regionale NGO’s, bij wie ze geïntroduceerd was via een mail van USAID.
Lokale NGO’s
De Niet-Gouvernementele Organisatie (NGO’s) die door Monique werden benaderd, en waar
gesprekken mee hebben plaatsgevonden zijn: COCODA, ELCT Makete, ADP Mbozi en MISO.
Deze lokale NGO’s zijn actief op het gebied van Community/Family
Based Care en zijn belangrijke partners bij een uiteindelijke
terugplaatsing van een weeshuiskind naar een gezin en om daarna
de follow-up te verzorgen. De kosten voor deze follow-up konden
worden weggeschreven onder het project ‘Kizazi Kipya’ van USAID.
Monique heeft eerst met alle NGO’s individueel gesproken en de visie
aan de vertegenwoordigers voorgelegd. Allen waren het er mee eens: kinderen horen in een gezin
op te groeien, niet in een weeshuis. De vertegenwoordiger van ELCT Makete, Rev. Sanga groeide
zelf op in een weeshuis en had als geen ander de nadelen van het opgroeien hierin gevoeld. Het
ontberen van de liefde van een familie en het missen van de cultuur. Hij wilde zich dan ook
inzetten om een omslag te realiseren.
De vertegenwoordiger van MISO was ook wees maar in tegenstelling tot Rev. Sanga, groeide hij op
bij zijn tante. Hij zet zich nu in om dit ook voor andere kinderen mogelijk te maken.

Mama Kahemele, Isaya Mhagama – COCODA
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Rev. Sanga – ELCT Makete

Jonathan Haule – MISO

Na de individuele gesprekken met de vertegenwoordigers van iedere NGO, was het voorstel van
ELCT Makete en COCODA om een gezamenlijk overleg te hebben. Dat werd door COCODA
georganiseerd.

Vertegenwoordigers van de lokale NGO’s in Njombe regio samen met Monique Derrez
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Ook nu was de conclusie dat alle vertegenwoordigers het eens waren met de visie en
ondersteunden het idee om kinderen uit weeshuizen terug te brengen naar huis.
Het voorstel van de lokale NGO’s voor een volgende stap was een gesprek met de Regional Social
Welfare Officer (RSWO). In ons Toekomstplan schrijven we “Vooropstellend dat de primaire
verantwoordelijkheid om deze veranderslag te realiseren bij de overheid ligt, (…).” Het was dan
ook een strategisch juiste keuze om samen met deze lokale NGO’s de weg naar Social Welfare in te
slaan en gezamenlijk een gesprek met deze Regional Social Welfare Officer (RSWO) te hebben.
Dit was ook helpend ter voorbereiding van fase 2, de zogenaamde ‘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. Om zo’n
team samen te kunnen stellen moeten eerst partijen aan boord zijn en achter de visie ‘van Tehuis
naar Thuis’ staan. En daar is netwerken en bewustwording een onderdeel van. Eerst moeten
mensen begrijpen waarom deze verandering moet plaatsvinden voordat ze het daadwerkelijk gaan
doen. En daar bleek het te wringen. Want tijdens diverse overleggen bleek dat het bij veel mensen,
en daarmee ook de medewerkers van Social Welfare, nauwelijks bekend was dat opgroeien in een
weeshuis een negatief effect heeft op de gezondheid, ontwikkeling en kansen van een kind. Vooral
bij kinderen van 0 tot 3 jaar. En dus moesten mensen eerst hierover geïnformeerd worden.
Visum/vergunningen
Monique is Tanzania binnen gekomen met een toeristenvisum omdat Fr. Lugome van het Bisdom
vooraf geen uitnodigingsbrief had afgegeven. Maar in Tanzania mag je met een toeristenvisum niet
werken. Daar is een zakelijk visum voor nodig of een werk- en verblijfsvergunning. Uiteindelijk is
het Monique gelukt toch een zakelijk visum te verkrijgen via de Caritas Njombe.
Na alle gesprekken met de lokale NGO’s liep haar eerste visum af. Om door te kunnen gaan had ze
een tweede visum nodig. Hieraan wilde de Caritas echter niet meer meewerken. Monique moest
toen op zoek naar een andere partij die als gastheer wilde dienen.
Dit werd de Evangelical Lutheran Church Tanzania, de ELCT. Met dank aan Rev. Sanga, die deel uit
maakt van de ELCT.
Om dit tweede visum te krijgen moest Monique het land verlaten om vervolgens met een
uitnodigingsbrief van de ELCT, bij binnenkomst een nieuw visum te krijgen. Toen het tweede visum
een feit was, kon Monique kon weer, helaas met vertraging, verder.
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Regionale Social Welfare
En zo kon het voorstel van de lokale NGO’s, een gesprek met de Regional Social Welfare Officer
(RSWO) worden georganiseerd. Mrs. Yomo, de Regional Socal Welfare Officer (RSWO) is de
hoogste baas op het gebied van Social Welfare in de Regio Njombe. Dit gesprek vond plaats op 30
april 2018.

De RSWO Mrs. Yomo rechts op de foto, schrijvend aan haar bureau.

Foto:Care4Needs

De RSWO gaf aan de visie om kinderen vanuit weeshuizen terug te brengen naar een familie/
gemeenschap, te ondersteunen. Tevens gaf ze aan een tegenstander te zijn van het onderbrengen
van kinderen uit andere regio’s naar weeshuizen in de regio Njombe, en het ‘uitvoeren’ van
kinderen uit Njombe regio naar weeshuizen buiten de regio Njombe.
Tijdens het overleg besprak Monique een casus van drie kinderen die vanuit regio Njombe naar een
weeshuis buiten de regio verplaatst gingen worden. En dat terwijl alle drie de kinderen nog
ouders/familieleden hebben in de regio Njombe. De RSWO gaf aan dat ze dit niet ging toestaan.
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Lokale Social Welfare
Over de verplaatsing van deze drie kinderen heeft ook een gesprek plaatsgevonden met de Social
Welfare Officer die verantwoordelijk is het weeshuis waarin de kinderen al bijna vier jaar wonen, en
met de directeur van COCODA.
De Social Welfare Officer gaf aan dat hij zes maanden voor Unicef in een vluchtelingenkamp in
Tanzania had gewerkt. Hij vertelde dat daar geen weeshuizen waren omdat de kinderen zonder
familie werden opgevangen bij andere gezinnen. Hij deed de huisbezoeken in het kamp bij deze
gezinnen en gaf aan daar alle ervaringen mee te hebben. Hij gaf aan volledig achter de visie te
staan dat kinderen herenigd moeten worden met familieleden.
Presentaties voor Social Welfare
Tijdens haar verblijf in Tanzania heeft Monique tot twee keer toe een presentatie mogen geven
over ‘Watoto kwanza’ (op 3 juli en 10 augustus). Bij beide presentaties waren zo’n 25 mensen
aanwezig op het gebied van Social Welfare. Bij een grote groep van direct betrokkenen zijn de
negatieve effecten van een langdurig verblijf in een weeshuis op kinderen niet bekend.
Iedereen was het tijdens beide presentaties eens met de stelling ‘Children need families, not
orphanages’, eens. En er werd volop gediscussieerd waarom en hoe dit aan te pakken. Uiteindelijk
werd de presentatie wegens tijdgebrek afgekapt, maar met de mededeling dat deze discussie
moest worden voorgezet met stakeholders.


Foto-impressie presentatie 3 juli 2018

Voor aanvang
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Monique (l) samen Mrs. Yomo, de Regiona Social Welfare Officer (r)
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Na afloop van haar presentatie ontving Monique bovenstaand briefje. Naar aanleiding van dit
briefje heeft Monique een overleg gehad met deze social welfare officer de heer Averino Chaula en
zijn team.

District social welfare officer Njombe DC de heer Chaula (r) en zijn team samen met Monique
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Presentatie Child Protection Meeting 10 augustus 2018 – foto-impressie
Bij deze meeting was de pers aanwezig en Sr. Hildegard, moeder-overste van de Missionary
Benedictine Sisters in Uwemba en daarmee verantwoordelijke voor het weeshuis in Uwemba.
Ook nu weer werd de boodschap goed ontvangen en was iedereen het eens met de visie dat
kinderen het beste opgroeien in een gezin. Sr. Hildegard complimenteerde Monique met haar
presentatie.

De agenda met Monique (Monika) op de planning

Monique tijdens haar presentatie
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UNICEF
Tijdens de hele periode dat Monique in Tanzania was, had ze nauwe contacten met Mbelwa
Gabagambi van UNICEF. Samen werken we aan verdere bewustwording.

CCR (Community for Children’s Rights)
In Arusha heeft Monique gesproken met directeur Kate Mc.Alpine en community Manager Njeri
Omesa van CCR. CCR zet zich in om kinderen in Tanzania te beschermen tegen geweld.
CCR is de Tanzaniaanse partner van ‘Transform Alliance Africa’. Deze coalitie (alliance) heeft als
missie: ‘Working together for an Africa free from orphanages’. Dit samenwerkingsverband was net
opgezet en staat nog in de kinderschoenen maar er is een grote bereidheid tot samenwerken.

Dr. Kate McAlpine

Njeri Omesa

The Open University of Dar es Salaam
Ook had Monique tijdens haar verblijf in Tanzania regelmatig contact
met Mariana J. Makuu, lector in Social Work aan de Open Universiteit
van Dar es Salaam.
De Open Universiteit leidt Social Welfare Officers op. En een andere
manier van denken over de zorg van kwetsbare kinderen begint
natuurlijk bij de volgende generatie Social Workers.
Marianna was al op de hoogte van de negatieve effecten van weeshuizen
op kinderen wil dit onderbrengen in het curriculum van de studie Social
Work. Maar daar staat nog niet iedereen voor open. Ook hier is nog werk
aan de winkel met betrekking tot het maken van andere, betere keuzes
met betrekking tot de zorg voor kwetsbare kinderen.
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Mariana Makuu

Promising practices
Tijdens haar verblijf in Tanzania is Monique ook op zoek gegaan naar zogenoemde ‘promising
practices’, van andere NGO’s die zich met hetzelfde thema bezighielden en al successen hadden
geboekt. Want een ‘best practice’ op het gebied van deinstitutionalisatie waren er niet.
Wel zijn er NGO’s actief op het gebied van ‘Family Based Care’. Zij ondersteunen families om te
voorkomen dat kinderen uit huis worden geplaatst. Bovendien zetten deze NGO’s zetten zich in om
een verandering in ‘weeshuisland’ te realiseren. De organisaties waar Monique mee heeft
gesproken zijn:

CCR (Community for Children's Rights) in Arusha

Simama Family Support in Moshi

Kingdom Families in Moshi en

Pamoja Leo in Tanga

MISO in Ludewa
Met de eerste drie organisaties heeft een gezamenlijk gesprek plaatsgevonden. Er zijn ervaringen
uitgewisseld en er is gesproken over hoe samen op te trekken. Er is een besloten Facebookgroep
opgezet waarbinnen ervaringen, informatie en documenten met elkaar gedeeld kunnen worden.

Brandon Stiver van Kingdom Families heeft het boek ‘Teteeni shauri la yatima’ (Take up the cause
of the fatherless) geschreven. Het boek kwam net uit. Het was zijn wens om de boodschap over
adoptie en weeszorg te brengen, uitgaande van Bijbel en het woord van God. Volgens hem is de
kerk de oplossing voor het ‘wezen’ probleem. Hij roept mensen op om pleegouder te worden.
Omdat de meeste weeshuizen die wij kennen Christelijk van aard zijn, zou dit boek een ander
perspectief op weeshuizen kunnen geven. Monique heeft 10 boeken gekocht en vervolgens
weggegeven aan invloedrijke personen.
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Pamoja Leo en data base
Met stichting Pamoja Leo heeft ook een persoonlijk gesprek plaatsgevonden. Zij hebben de
afgelopen twee jaar een database ontwikkeld, twee jaar van ‘trial and error’ zoals ze zelf
aangeven. En die database mogen ook wij gebruiken. Want er is een gebrek aan accurate data.
Verder is naar elkaar uitgesproken samen te werken daar waar kan en nodig.
Sunrise Children’s Home
Monique heeft samen met de RSWO twee weeshuizen bezocht na het gezamenlijke overleg. Een
van deze weeshuizen is het ‘Sunrise Children’s Home’. Monique kende de eigenaren via de vorige
eigenaresse. Deze vorige eigenaresse, een Amerikaanse, heeft het weeshuis opgezet maar heeft
het een jaar geleden overgegeven aan twee nieuwe eigenaren, ook twee Amerikanen.
Omdat Monique deze twee al een eerder had ontmoet, wilde ze niet dat ze van anderen te horen
kregen wat onze missie is. Ze heeft een persoonlijk gesprek met hen gehad. Dat verliep heel goed
en uiteindelijk zagen ook zij wel in dat kinderen een gezin nodig hebben. Zeker nu zij al hebben
aangegeven toch alweer op zoek te zijn naar een opvolger. De volgende overname is beoogd voor
over een paar jaar, maar ze zien wel in dat veel kinderen dan weer andere ‘ouders’ krijgen.
Afgesproken dat dit gesprek een vervolg krijgt om te kijken hoe we hier verder samen in kunnen
optrekken.
In augustus 2018 hebben helaas beiden het weeshuis en Tanzania plotseling verlaten om
vervolgens niet meer terug te keren. De reden hiervoor is niet bekend.
MISO Ludewa
Om inzicht te krijgen in het werk van de lokale NGO’s regio Njombe, is Monique naar Ludewa
gegaan. De vertegenwoordiger van MISO heeft Monique laten zien hoe ze werken en welke
successen ze hebben behaald. Ze motiveren dorpsbewoners geld in een ‘potje’ te doen om
daarmee gezinnen te kunnen helpen in nood, zoals ondersteuning bij schooluniformen, kleren,
schoenen en of dekens.

Team MISO
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Trots tonen de vrouwen en de kinderen de spullen die ze al hebben uitgedeeld
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Kinderen toch verplaatst
Ondanks alle gesprekken en toezeggingen zijn de drie kinderen uit de casus toch naar het
weeshuis buiten de regio Njombe geplaatst. Monique heeft een gesprek met de Social Welfare
Officer gehad naar aanleiding van deze verplaatsing, want een en ander heeft onder zijn toezicht
en goedkeuring plaatsgevonden. Hij gaf aan dat het maar een tijdelijke verplaatsing was. Hij zou
op zoek gaan naar de familie. Monique heeft daarna nog diverse gesprekken met mensen gevoerd
maar de kinderen zijn niet meer teruggebracht naar hun veilige ‘thuis’ in Uwemba. Want dat was
het weeshuis voor hun de afgelopen vier jaar.
Regionale overheid
In de laatste weken van haar verblijf in Tanzania heeft Monique een gesprek gehad met de heer
Christopher Sendeka, de Regional Commissioner (RC). Deze functie is vergelijkbaar met de functie
van Commissaris van de Koning in Nederland. Bij dit gesprek was ook Mrs. Yomo aanwezig, de
Regional Social Welfare Officer.
Ook hij stond achter de visie en vond het een goed idee om dit project in de regio Njombe te
implementeren. Omdat er tijdens de aanwezigheid van Monique onduidelijkheid was ontstaan over
de het feit of zij namens Stichting Peramiho dit plan ter uitvoering mocht brengen of dat de
stichting eerst geregistreerd diende te worden als NGO in Tanzania. De RC deed hier de volgende
uitspraak over: Stichting Peramiho hoeft niet te worden geregistreerd omdat ze actief is onder het
Bisdom van de ELCT (Evangelical Lutheran Church Tanzania), en dat een geregistreerde
organisatie is.
Verder gaf de RC aan dat leiders op verschillende niveaus moesten worden geïnformeerd over het
project ‘Watoto kwanza’ en om zo het plan door de gemeenschap, volgens hun cultuur accepteren.
Er moest een strategisch plan worden opgesteld in samenwerking met het Regional Social Welfare
Office. Leiders van de ELCT moesten dit project voorleggen aan de gemeenschap in de dorpen met
respect voor hun cultuur. Het regionale kantoor in Njombe via het Social Welfare Office zou het
project regelen en beheren, om er zeker van te zijn dat het project wordt geïmplementeerd
volgens de wet- en regelgeving van Tanzania.

Mrs. Yomo (l), dhr. Mdetele (m), RC Sendeka (r)
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De landelijke overheid
Tijdens de laatste weken van haar verblijf in Tanzania heeft Monique ook nog contact gehad met
de heer Joram Hongoli, Member of Parliament. Hij is bij Monique thuis naar haar presentatie komen
luisteren en was meteen enthousiast over het project. Dit idee had hij al langer. Hij gaf aan dit
binnen het parlement onder de aandacht te brengen. Hij vroeg de PowerPoint presentatie van
Monique zodat hij deze kon gebruiken. Na haar vertrek uit Tanzania heeft Monique nog steeds
contact met hem.

Hon. Joram Hongoli – Member of Parliament

Vertrek Tanzania
Ook het tweede visum verliep en Monique moest het land verlaten. Inmiddels was er wel al een
werkvergunning aangevraagd en verkregen maar er waren moeilijkheden met het verkrijgen van
een verblijfsvergunning.
Tanzania is op dit moment bezig met een andere koers met betrekking tot hulp van buitenaf
(expats). Vanuit Nederland proberen we van alles, samen met lokale mensen, om een terugkeer
toch mogelijk te maken en het project verder onder de aandacht te brengen en uiteindelijk te
implementeren.
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Bewustwording in Nederland
Niet alleen in Tanzania werken we aan bewustwording op dit thema. Ook in Nederland hebben we
dat in 2018 onder de aandacht gebracht.

Better Care Network Netherlands (BCNN) – StopWeeshuisToerisme
We zijn nauw verbonden met de Nederlandse organisatie Better Care Network Netherlands (BCNN).
BCNN is een netwerk van organisaties in Nederland die hulp bieden aan kinderen zonder adequate
ouderlijke zorg in ontwikkelingslanden. Al sinds 2007 delen ze kennis, ervaringen en geleerde
lessen met elkaar en anderen. Op deze manier willen ze de bewustwording over alternatieve zorg
vergroten, de toepassing van kennis verbeteren, discussie hierover stimuleren en het beleid
verbeteren.
We volgen via BCNN workshops over het thema en hebben regelmatig overleg met elkaar. Zo ook
toen Monique in Tanzania verbleef. Verder bespreken we hoe dit thema bij een groot publiek onder
de aandacht te brengen en sluiten we aan bij hun campagnes. Een van de BCNN campagnes is de
campagne www.stopweeshuistoerisme.nl. Meer informatie over BCNN is te vinden via
www.bettercarenetwork.nl

L1mburg Centraal
Naar aanleiding van deze campagne heeft BCNN een belofte ondertekend met Fontys Hogeschool
Pedagogiek om geen studenten meer naar weeshuizen te sturen.
Naar aanleiding daarvan heeft onze projectmanager Monique Derrez op 6 november 2018 een
interview gegeven in het TV programma ‘L1mburg Centraal’ van de Limburgse radio- en TV zender
‘L1mburg’. De uitzending is terug te bekijken door op de foto te klikken of via
https://goo.gl/cL5HN2
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Initiatiefnota Tweede Kamerlid Wybren van Haga
Op 7 november 2018 heeft het Tweede Kamerlid Van Haga (VVD) een initiatiefnota ingediend. Van
Haga: “Een goede bedoeling is niet altijd een goed idee: een voorstel tot bestrijding van
weeshuistoerisme.”
“Vrijwel altijd hebben de ouders hun kinderen echter permanent overgedragen aan de exploitant.
Weeshuistoerisme, zo blijkt uit onderzoek, volgt niet per se uit de aanwezigheid van een groot
aantal wezen, wel uit een grote mate van armoede en armoedegerelateerde problemen. Sterker
nog: geschat wordt dat 80 procent van de kinderen in weeshuizen gewoon nog één of zelfs beide
ouders heeft. Deze «papieren wezen» worden als wees aangemerkt zodat de exploitant geld kan
verdienen door het weeshuis tegen betaling open te stellen voor vrijwilligers. Er is ook een
langetermijnbelang voor de exploitant. Vrijwilligers blijven vaak nog lange tijd geld of spullen
sturen naar het weeshuis, of zamelen middelen in binnen hun netwerk. Het verdienmodel is
hiermee zeer lucratief.”
Op 21 november 2018 heeft Monique met de heer Van Haga gesproken over deze nota. Ook onze
kant vanuit het werkveld kwam daarbij aan bod.
De initiatienota wordt op 8 april 2019 in de Tweede Kamer besproken. Vooraf zal er een
zogenaamd ronde tafel gesprek plaatsvinden ter voorbereiding van de Tweede Kamer vergadering.
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3.2.2 Ondersteuning opleiding Clarence Simika
Sinds 2016 ondersteunen we Clarence Simika in zijn studie om architect te worden.
Clarence was de opzichter voor de Missionary Benedictine Sisters bij de bouw van de kleuterschool
in Songea en de operatiekamer in het St. Anna’s Health Centre in Uwemba.

Clarence in gesprek met Monique tijdens de bouw van de kleuterschool in Songea

Korte historie
Clarence Damian Simika is geboren in op 3 september 1989 als tweede van vier kinderen. Zijn
moeder Marry Mbena (boer) en vader Damian Simika (boer) wonen in Peramiho. Zijn vader lijdt
sinds 2003 aan hartfalen en kan niet meer werken.
In 2003 heeft Clarence de lagere school (standard 7) afgerond. Hij is geslaagd voor de Nationale
examens en kon daardoor in 2004 naar de Maposeni Secondary school gaan. Omdat zijn vader niet
kon werken heeft Clarence tijdens vakanties hard gewerkt en zijn moeder ondersteund om geld bij
elkaar te krijgen om de schooluitgaven en gezinsbehoeften te kunnen betalen.
In 2007 slaagde hij voor de middelbare school. Hij kreeg de kans om bij het Mbeya Institute of
Science and Technology te gaan studeren voor een Diploma in Architecture Technology. Maar de
kosten waren onbetaalbaar. Hij klopte aan bij de Missionary Benedictine Sisters voor hulp omdat
hij had gehoord dat ze weeskinderen en kinderen in moeilijkheden hielpen. Zij aanvaardden zijn
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verzoek en betaalden de schoolkosten. Deze opleiding heeft hij in 2011 met een diploma afgerond.
Vanwege een groot werkgelegenheidsprobleem in het land bleef hij één jaar werkloos.
Om hem iets te laten terugdoen voor de kosten en vanwege zijn architectuur achtergrond, hebben
de Missionary Benedictine Sisters hem gevraagd als opzichter te werken tijdens de bouw van de
kleuterschool in Songea, een nieuw klooster daar en de operatiekamer in Uwemba. Zo hebben wij
Clarence leren kennen als een betrouwbare hardwerkende jongeman.
Hij heeft bijna vier jaar voor de Sisters gewerkt.
Om zijn kans op een baan te vergroten besloot Clarence om opnieuw naar school te gaan voor
bachelorstudies. Mede ook vanwege het feit dat je een bachelor diploma nodig hebt om door de
Raad van Architecten in Tanzania te kunnen worden geregistreerd om een bouw te mogen
begeleiden.
Clarence meldde zich voor deze studie aan bij de ‘Mbeya University of Science and Technology’
(eind 2016) en werd geselecteerd. Hij had geld gespaard, maar een groot gedeelte daarvan was
nodig om zijn familie te kunnen ondersteunen. Om de universiteitskosten toch te kunnen betalen,
klopte hij weer aan bij de Sisters. Zij gaven aan hem helaas niet meer te kunnen ondersteunen. Ze
zouden kijken of ze een andere sponsor voor hem konden vinden. Sr. Rosann, de toenmalige
moeder-overste, klopte bij ons aan omdat wij Clarence hadden leren kennen gedurende de
bouwprojecten. En wij hebben ja gezegd.
Hieronder de resultaten van Clarence tweede schooljaar - 2017/2018

Clarence doet het goed. Hij haalt alle tussentijdse examens en doet het uitstekend tijdens zijn
stage. In 2019 hoopt hij als architect af te studeren.
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4. Bezoek voorzitter Tanzania
Niet alleen Monique Derrez was in 2018 in Tanzania, ook voorzitter Monique Caris heeft met haar
man Frank en dochter Manon, Tanzania en projecten bezocht.
In Uwemba werden zij en haar man en dochter warm onthaald met veel zang en dans. Overal
waren versieringen opgehangen. Na de rondleiding door het weeshuis en het Health Centre,
mochten ze een keizersnede bijwonen. Tot slot was er een feestmaal en werd het bezoek
afgesloten met theater waarin werd getoond hoe een bevalling hier gaat, zang, dans en met het
‘Onze Vader’.

Na het bezoek aan Uwemba heeft voorzitter Monique Caris en haar gezin ook de kleuterschool en
het weeshuis in Songea bezocht en heeft ze kennis gemaakt met Sr. Ruth en Sr. Elisabeth in
Peramiho.
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5. Sponsoractiviteiten
In 2018 hebben we zelf geen sponsoractiviteiten georganiseerd. Wel waren er diverse
sponsoractiviteiten van derden.
Actie Lonne Moonen
Lonne Moonen uit Bree (België) heeft op haar oude school een
sponsoractie op touw gezet ter ondersteuning van het project
‘Watoto kwanza’. Lonne heeft haar afstudeerstage in het weeshuis in
Uwemba gedaan en gezien welk effect dit op de groei van de
kinderen heeft. Ook zij staat nu achter de visie dat kinderen een
gezin verdienen en geen weeshuis.
Op de school werd een ‘autoluwe en gezonde week’ georganiseerd.
Door een stuk fruit of een gezonde smoothie te kopen steunden de
leerlingen onze stichting.
Deze actie leverde het mooie bedrag van €500,- op.
Dank aan Lonne voor haar inzet!

Emballage (statiegeld) actie Albert Heijn
De Albert Heijn in de Muntpassage in Weert
organiseerde een ‘statiegeldactie’ in 2018.
Iedere maand ging de opbrengst voor een
ander doel.
In maart ging dit naar onze stichting. Dat
leverde €202,10 aan extra inkomsten op.
Dank aan de AH Muntpassage Weert voor
hun aandacht en aan alle klanten die hun
statiegeldbonnetjes hebben ingeleverd
t.b.v. Stichting Peramiho.

Donateurs
Natuurlijk willen we ook onze vaste donateurs bedanken die ons maandelijks/jaarlijks steunen met
een mooi bedrag en verder iedereen die ons op welke manier dan ook heeft gesteund.
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Donatieblikken Weerter ondernemers
Diverse ondernemers in Weert hebben gedurende het hele jaar donatieblikken van ons in hun
winkel staan.
Dat zijn:

Grillhuis Buys in de Muntpassage 34

Foto Weert, Markt 2

Lunchroom Ekspreszo, Muntpromenade 8

Restaurant van de Gemeente Weert, Wilhelminasingel 101
En dat levert ieder jaar weer een mooie bijdrage op, zowel in geld als ook in aandacht. En daar zijn
we deze ondernemers dankbaar voor.
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6. PR en Media
PR en media zijn een belangrijk middel voor het vergroten van onze bekendheid. Als stichting
gebruiken wij diverse middelen om deze bekendheid te vergroten en aandacht te krijgen voor onze
acties en projecten.
Eigen middelen
We maken gebruik van de volgende eigen mediakanalen/-middelen:









Website: www.stichtingperamiho.nl
Facebook: www.facebook.com/Moniquehelpt
Twitter: twitter.com/Moniquehelpt
LinkedIn: www.linkedin.com/company/stichting-peramiho
YouTube: www.youtube.com/stichtingperamiho
Pinterest: nl.pinterest.com/moniquehelpt
Instagram: www.instagram.com/stichtingperamiho
Persberichten

Bereik Social Media
Lezers, volgers en likes zijn belangrijk om onze bekendheid en ons netwerk te vergroten. Via onze
mediakanalen bereiken we heel wat mensen. Ten tijde van het publiceren van dit jaarverslag
hadden we:
1.268 volgers

1.096 volgers

103 volgers
Pers en overige media
Met regionale en lokale mediabedrijven (krant en internet) hebben we een goede relatie. We zijn
dankbaar dat zij ons steunen door onze stichting, projecten, persberichten, evenementen en
successen via hun mediakanalen onder de aandacht te brengen. Wij danken, in willekeurige
volgorde de redacties:


Weert de Gekste



Midden-Limburg Actueel



ViaWeert



Nederweert24



HAC Weekblad



Limburgse Radio en TV ‘L1mburg’
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Artikel Telegraaf
Op 19 mei stond er een artikel over Monique Derrez in de
Telegraaf. Het artikel is geschreven door Annemarie
Moerman.
Kasboek is een wekelijkse rubriek in de bijlage ‘VRIJ’. Hierin
vertellen lezers over hun financiën. Wat komt er binnen,
waaraan geef je het uit?
Maar het artikel bood ook aandacht voor ons project
‘Watoto kwanza’. Monique vertelt in het artikel over haar
droom van ‘verandering’. Ze spreekt de hoop uit dat
wereldwijd zo veel mogelijk weeshuizen worden gesloten
om zo een nieuwe start te kunnen maken om kinderen
terug te plaatsen in een gezin.
Jaren hebben we gedacht dat een weeshuis het beste was
wat we die kinderen konden bieden, maar met vernieuwde
kennis, zetten we ons nu in om die situatie te veranderen.
In de hoop dat meer mensen zich bewust worden van wat
er gebeurt en hoe belangrijk het is om een steentje bij te
dragen, op welke manier dan ook.
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Live interview L1mburg Centraal
Op 6 november 2018 gaf Monique Derrez een interview in het TV
programma ‘L1mburg Centraal’ van de Limburgse TV zender
‘L1mburg’.
De uitzending is terug te bekijken door op de foto te klikken of via
https:// goo.gl/cL5HN2
Care4Needs
Lychelle van Bennekom en Redmar Reitsema van Stichting Care4Needs zijn naar Njombe gekomen
om een promotiefilmpje voor onze stichting op te nemen. Het doel van Care4Needs is om kleine,
onbekende sociale en maatschappelijke projecten over de hele wereld te bezoeken en de
activiteiten in beeld te brengen. Ze bezoeken projecten die zich focussen op grote problemen in
een land en hierin een verandering teweeg proberen te brengen. Lychelle en Redmar zijn enkele
dagen in Njombe geweest. Ze hebben het overleg met de Regional Social Welfare Officer (RSWO)
bijgewoond en brachten een bezoek aan Ludewa, waar de lokale NGO MISO zich inzet op het
gebied van Family Based Care. Het bezoek van Care4Needs was eerder dan gepland en daardoor
was er nog onvoldoende fundering van het project ‘Watoto kwanza’ om te laten zien. Mede door
het niet meer meewerken van de twee oorspronkelijke partners in deze, de Missionary Benedictine
Sisters en het bisdom.
Redmar en Lychelle hebben het filmpje na hun vertrek afgemaakt. Echter toen het filmpje gereed
was om te publiceren, ontstond was er plotseling de situatie van het toch verplaatsen van drie
kinderen van het ene weeshuis naar een ander weeshuis buiten de regio. Tijdens het overleg met
de RSWO was nog aangegeven dat dit niet zou gebeuren.
In het filmpje zegt Monique dat we in het project ‘Watoto kwanza’ samenwerken met de overheid
en lokale organisaties. Dat klopte, maar we zijn geen geregistreerde NGO in Tanzania en hebben
dan ook geen zeggenschap in het land zelf om dingen te doen. Helaas hadden we ook nog geen
weeshuis of NGO bereid gevonden zich formeel aan het project te committeren. Dat bleek vooral
op het moment toen de kinderen werden verplaatst. Niemand durfde Social Welfare aan te spreken
op hun actie. Daarnaast speelde ook het gegeven dat Monique iedere keer op zoek moest naar de
juiste papieren om in het land te kunnen blijven.
De actuele situatie liet het niet toe het filmpje te publiceren. Het zou onze positie en ter plaatse
niet versterken. In overleg met de voorzitter is besloten Care4Needs te verzoeken het filmpje niet
te publiceren. Helaas is dit uiteindelijk toch gebeurd, maar dit heeft zover wij weten geen
negatieve effecten gehad omdat wij de zogenaamde ‘tags’ op naam van de stichting hebben
verwijderd.
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7. Financiële jaarrekening
In 2018 is de financiële positie van de stichting veranderd. Voor 2018 waren er nog voldoende
financiële middelen beschikbaar om het project Watoto kwanza te financieren. Daarnaast hebben we
in 2017 en 2018 geen evenement georganiseerd om de uitgaven van 2018 mee aan te vullen.
Dat is een opgave voor 2019.
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8. Conclusie en aanbevelingen
Openheid van zaken
Wij vinden, al vanaf het eerste begin, het belangrijk om een eerlijk beeld te schetsen. Blijven
vertellen wat goed, maar ook wat niet goed gaat en wat we daar vervolgens van leren.
Zo hebben we met het project ‘Watoto kwanza’ een andere koers gaan varen voor wat betreft de
ondersteuning van weeshuizen. Het kan anders, beter en daar gaan we voor. Nieuwe kennis en
daarmee andere inzichten waren hiervoor de aanleiding.
Conclusie

Clarence
De doelen met betrekking tot de studieondersteuning van Clarence zijn behaald. Clarence doet het
goed op school en heeft ook in 2018 weer goede cijfers gehaald. In 2019 rondt hij zijn opleiding af.
De financiële middelen om Clarence ook in 2018, in zijn laatste jaar, te ondersteunen waren nog
aanwezig.

Watoto kwanza
De doelen die we hadden gehoopt te bereiken met dit project, hebben we gedurende de looptijd
moeten bijstellen. Dit had vooral te maken met de houding van partners die in eerste instantie
hadden aangegeven een omslag te willen maken, en daar later op terug bleken te komen. In plaats
van het ingaan van fase 2 moesten we terug naar fase 1 en werden we gedwongen een andere
weg in te slaan.
Aanbevelingen
Financiële situatie
Hoewel de financiering voor de projecten in 2018 reeds aanwezig waren, zijn we er ons van bewust
dat subsidieverleners, sponsoren en donateurs steeds kritischer worden in de besteding van hun
gelden. Daarnaast zijn wij niet de enige die in de vijver van financiële middelen vist. We denken na
over de verschillende manieren om verdere ondersteuning in 2019 te waarborgen.
Samenwerken met anderen
Ook in 2019 gaan we op zoek naar partners die met ons willen samenwerken om daadwerkelijk de
omslag ‘van Tehuis naar Thuis’ in Tanzania te realiseren. Alleen ga je sneller, samen kom je
verder.
Vooruitblik 2019
Ook in 2019 gaan we door met het project ‘Watoto kwanza’. Niet alleen in Tanzania maar ook in
Nederland. We breiden ons netwerk verder uit en kijken met wie we samen grotere stappen
kunnen maken.
We blijven onverminderd zoeken naar partners en financiële middelen.
De school- en verdere studiekosten voor Clarence voor 2019 zijn al voldaan in 2018. We hopen dat
Clarence met succes zijn studie afrondt in 2019.
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