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1. Voorwoord
“Do the best you can until you know better. Then when you know better, do better.” Deze
uitspraak van Maya Angelou op het voorblad van dit Jaarverslag, is sinds een enkele jaren mijn
motto. Waarom? Sinds 2009 ondersteunden we als stichting twee weeshuizen en ben ik jarenlang
vrijwilliger geweest in die weeshuizen. Ik zag problematiek bij de kinderen zoals groei- en
spraakachterstanden en vooral hechtingsproblematiek. Maar wat was de oplossing? Hierop kreeg ik
antwoord in 2017. Door boekje ‘Kinderen zonder THUIS’ van Mirjam Vossen leerde ik dat ruim 80%
van kinderen in weeshuizen op zijn minst nog een levende ouder of andere familieleden heeft die
voor het kind zouden kunnen zorgen met de juiste ondersteuning. En dat bleek ook in ‘onze’
weeshuizen het geval te zijn. Hulp moet zich dan ook in de eerste plaats richten op steun aan het
gezin/familie, pas in de laatste plaats op opvang in een instituut.
De term weeshuis dan ook erg misleidend. Ik kan dit niet vaak genoeg zeggen, want heel veel
mensen denken nog steeds dat kinderen in weeshuizen geen familie hebben. Maar dat klopt dus
niet. Daarnaast hebben kinderen het recht, bij wet, om in een gezin op te groeien en niet in een
instituut. (Hoofdstuk 3) Residentiele zorginstellingen, zoals weeshuizen, moeten dan gezien worden
als een laatste redmiddel, als er echt geen andere oplossing is. En die is er vaak wel. Dus nu we
beter weten… Laten we deze kinderen van het Tehuis naar een Thuis brengen.
De afbeelding aan de rechterzijde van het voorblad is genomen tijdens een presentatie in een van
de weeshuizen in Tanzania die we ondersteunden. Tijdens mijn presentaties stel ik altijd de vraag:
“Stel jij komt te overlijden. Waar zou jij dan willen dat jouw kinderen opgroeien en waarom? In een
weeshuis of in een gezin?” Iedereen krijgt dan een post-it en wordt gevraagd hierop te schrijven
waarom ze hebben gekozen voor hun keuze. Vervolgens moeten ze deze post-it plakken op de foto
van hun keuze. Zo ook nu. En de foto op het voorblad is het resultaat. Het moraal van het verhaal:
wat wij niet willen voor onze kinderen… En deze bijeenkomst leidde tot een verandering in het
weeshuis. Lees meer hierover in hoofdstuk 4 onder het kopje ‘Omslag weeshuis Uwemba’.
Ondanks dat we in 2021 nog steeds in de ban waren van het coronavirus, ben ik toch naar
Tanzania afgereisd. Je kunt veel bespreken via de diverse online communicatie platforms, maar er
gaat toch niks boven een face-to-face gesprek en het geven van presentaties ter plaatse. Op die
manier bereik je meer mensen en dring je beter tot mensen door in hun denken en handelen met
betrekking tot weeshuizen. Daarnaast maak je ter plaatse veel makkelijker nieuwe contacten. En
tijdens mijn aanwezigheid in Tanzania hebben we weer mooie stappen kunnen zetten. Maar ook in
Nederland timmeren we goed aan de weg. 2021 was een succesvol jaar.
Namens het bestuur wil ik iedereen bedanken die zich ook dit jaar weer voor de stichting heeft
inzet, op welke manier dan ook. Want zonder steun realiseren wij geen projecten en was 2021 niet
zo succesvol geweest.

Monique Derrez
Voorzitter Dutch Tanzania Foundation
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2. Interne organisatie
Oprichting
De stichting is opgericht op 22 mei 2009 onder de naam Stichting Peramiho. Vanaf 2019 zijn we
verder gegaan onder een meer internationale naam: de Dutch Tanzania Foundation.
Het bestuur
Het bestuur bestaat uit drie bestuursleden die werkzaamheden geheel op vrijwillige en
onbezoldigde basis uitvoeren: Monique Derrez, Ralf Driessens en Nini Bos.

Monique Derrez
Voorzitter

Ralf Driessens
Secretaris

Nini Bos
Penningmeester

Klik op de foto van de bestuursleden om ze beter te leren kennen.
Bestuursvergaderingen
Minstens vier keer per jaar vindt er een bestuursvergadering plaats. Hierin worden de uitgevoerde
en toekomstige activiteiten besproken. Indien nodig, vinden er ook tussentijdse overleggen plaats.
Van elke bestuursvergadering wordt een verslag gemaakt.
Vrijwilligers
In 2021 hadden we twee vrijwilligers: Jenneke Gommans in Nederland en Francis Mwakatenya in
Tanzania.

Jenneke Gommans
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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. Daarnaast ondersteunen we ook kleinere projecten die op ons pad
komen en die passen binnen onze algemene doelstellingen.

3.2 Projecten
Ons hoofddoel voor 2021 was wederom het verder introduceren en implementeren van ons project
‘Watoto kwanza’ in Tanzania (hoofdstuk 4) en in Nederland (zie hoofdstuk 5).
3.2.1 Watoto kwanza
Doel
Watoto kwanza, Swahili voor ‘kinderen eerst’, betekent 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.
Met ons project ‘Watoto kwanza, children first’ willen we een omslag realiseren van het
institutionalisering van kinderen (plaatsen in een weeshuis) naar een familiegerichte oplossing: van
TEHUIS naar (een) THUIS dus. Samen met lokale partners met wie we een deel van de oplossing
vormen.
Aanleiding
Sinds 2009 ondersteunden we twee weeshuizen, maar in 2017 leerden we dat er een betere
manier is om voor deze kwetsbare groep kinderen te zorgen: in een liefdevolle, stabiele en vooral
veilige gezinssituatie. Bij voorkeur in hun familie van origine, maar als dat niet haalbaar is dan in
een ander gezin.
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Wij bouwen ons verhaal op de vier hoekstenen van een THUIS.

1.
2.
3.
4.

Cultuur
Onderzoek
(Inter)nationale wetgeving en richtlijnen
Theologie

Ad 1. Cultuur
Weeshuizen behoren niet tot de traditionele Tanzaniaanse cultuur. Tanzaniaanse cultuur is gericht
op familie, het zogenaamde ‘extended family’.
Wanneer een kind wordt geboren, heeft het meerdere moeders en vaders. Wat wij in het globale
noorden een tante noemen, bijvoorbeeld de oudere zus van onze moeder, heet in Tanzania Mama
mkubwa, grote mama. Een jongere zus van onze moeder, die wij ook tante noemen, het in
Tanzania ‘Mama mdogo’, kleine mama. Hetzelfde geldt voor de broers van de vader. Deze
ouderlijke termen weerspiegelen de rol die van deze familieleden wordt verwacht te spelen - mocht
er iets met een van de ouders gebeuren, dan hadden grote en kleine ouders traditioneel de eerste
verantwoordelijkheid voor de kinderen.
Ad 2. Onderzoek
Ruim 60 jaar internationaal onderzoek toont aan dat langdurig verblijf in een tehuis, schadelijk is
voor de cognitieve, emotionele en sociale ontwikkeling.
Het toonaangevende tijdschrift ‘The Lancet’ publiceerde in 2020 een reeks belangrijke artikelen
rondom institutionalisering en de-institutionalisering van kinderen. In een van de artikelen wordt
op basis van 300 onderzoeken uit meer dan 60 landen de effecten in kaart gebracht van
institutionele zorg op de ontwikkeling van kinderen. De negatieve effecten zijn vooral te zien op
fysieke groei, cognitie en aandacht. Ook wordt vastgesteld dat er significante maar kleinere
verbanden bestaan tussen institutionalisering en sociaal-emotionele ontwikkeling en de geestelijke
gezondheid.
Daarnaast wordt benadrukt dat alles er aan moet worden gedaan om te beperken dat kinderen in
institutionele zorg belanden. Het voorkomen dat kinderen in instellingen terecht komen en het
begeleiden van kinderen naar gezinnen is dringend nodig. Waar institutionele zorg absoluut
noodzakelijk wordt geacht, moet de verblijfsduur zo kort mogelijk zijn, ook als de zorg kwalitatief
goed is.1
1

https://www.bettercarenetwork.nl/nw-17382-7-3793647/nieuws/the_lancet_analyse_institutionalisering_en_deinstitutionalisering.html?page=1
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Alle artikelen zijn te bekijken via: https://www.thelancet.com/commissions/deinstitutionalisation
Kinderen ontwikkelen zich beter in een gezinsomgeving.2 Geschat wordt dat er wereldwijd zo’n 8
miljoen kinderen in weeshuizen wonen en dat 80% van deze kinderen nog minstens één ouder of
andere familieleden heeft die voor deze kinderen zouden kunnen zorgen met de juiste
ondersteuning.1 Ook in Tanzania. Onderstaande tabel komt uit het onderzoeksrapport: ‘A
situational analysis on children living in residential care in Tanzania mainland’ uit 2018. In de tabel
is af te lezen bij wie de kinderen uit de onderzochte weeshuizen woonden voordat ze naar het
weeshuis kwamen. Meer informatie over het onderzoek is te lezen op pagina 9.

Source: ‘A situational analysis on children living in residential care in Tanzania mainland’

Een kind heeft een liefdevol 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.
Ad 3. (Inter)nationale wetgeving en richtlijnen
Opgroeien in een gezin is ook het recht van een kind. De basis voor dit recht is geregeld in het
'Verdrag van de Rechten van het Kind'. Dit verdrag is aangenomen door de Verenigde Naties op 20
november 1989.
Hierin staat ook dat aan het gezin, als de kern van de samenleving en de natuurlijke omgeving
voor de ontplooiing en het welzijn van al haar leden en van kinderen in het bijzonder, de nodige
bescherming en bijstand dient te worden verleend opdat het zijn verantwoordelijkheden binnen de
gemeenschap volledig kan dragen. En dat het kind, voor de volledige en harmonische ontwikkeling

2

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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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.
Het recht om op te groeien in een gezin staat ook benoemd in
de Tanzaniaanse Kinderwet.
Hierin staat: “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.”
Het is de verantwoordelijkheid is van het personeel van een
erkend weeshuis of instelling, de welzijnsfunctionaris en elke
andere persoon die verantwoordelijk is voor het welzijn van
een kind, om het kind te helpen om herenigd te worden met
zijn ouders, voogden of familieleden.
Ad 4. Theologie
In elke religie is het gezin de hoeksteen van de samenleving. En die hoeksteen moeten we
versterken, niet verzwakken.
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Onderzoek Tanzania
In november 2021 kreeg Monique een onderzoeksrapport uit 2018 in handen met de titel: ‘A
situational analysis on children living in residential care in Tanzania mainland.’
Een onderzoek gedaan in 6 regio’s van Tanzania
waarin 26 weeshuizen zijn bezocht en ondervraagd.
Helaas is dit onderzoek nooit formeel gepubliceerd,
maar Monique mocht het wel gebruiken en delen.
In het rapport valt te lezen dat 59,2% van alle
residentiele zorginstellingen in Tanzania niet
geregistreerd is.
In de regio Arusha waren in 2011 39 weeshuizen. In
2018 was dat aantal 87. Dat is een stijging van
123%. 63 van de 87 in 2018 was niet geregistreerd.
Deze stijging was verrassend, zeker omdat het
onderzoek laat zien dat Arusha niet in de top 10 van
de regio’s staat met het meeste aantal wezen!
Om inzicht te krijgen in de oorzaak van deze stijging
zijn de onderzoekers verder gaan doorvragen. Met
grote waarschijnlijkheid is toerisme een mogelijke
oorzaak van het stijgende aantal weeshuizen in de
regio Arusha.
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4. Activiteiten in Tanzania
In 2021 hebben we diverse activiteiten in Tanzania plaatsgevonden om de bewustwording te
vergroten dat kinderen het recht hebben om in een gezin op te groeien en niet in een weeshuis.
•
Families and Futures Coalition Tanzania
Van 13 november 2020 tot en met 12 februari 2021 verbleef Monique in Tanzania om daar samen
met de lokale organisatie The Small Things met het opzetten van een coalitie: Family and Future
Coalition Tanzania.
We zijn van mening dat een coalitie een sterkere stem vormt om de nationale overheid van
Tanzania ertoe aan te zetten een nieuwe nationale strategie voor zorghervorming te creëren,
prioriteit te geven aan de ontwikkeling en financiering van sociale diensten, en ook om financiers
aanmoedigen om te investeren in modellen voor gezinsbehoud. Maar helaas zijn we tot de
conclusie gekomen dat onze aanpak afwijkt van de aanpak van TST. En dat heeft vooral te maken
met het weeshuis dat TST runt. Daarom hebben we als bestuur in februari 2021 het besluit
genomen ons terug te trekken als partner van deze coalitie.
•
Omslag weeshuis Uwemba
Twee dagen na de aankomst van Monique in Tanzania voor haar missie 2020-2021, in november
2020, ontvingen we van Sr. Ruth, moeder-overste van de Missionary Benedictine Sisters in
Peramiho, heel goed nieuws:
“First of all, I would like to assure you that I am 100% in favor of children growing up with their
parents/relatives at home. In fact, even the dormitory setting for students is not to my liking
because children and parents are deprived of the bonding that is important for the affective
development of children. Likewise, I believe that the family is the venue where children learn the
ABC's of life and life skills for parenting as well.”
Nadat Monique het door ons opgestelde actieplan ‘Watoto kwanza’ heeft opgestuurd naar Sr. Ruth,
is Sr. Ruth bereid hier verder over te praten in een persoonlijk overleg. Dit overleg heeft op 8 en 9
januari 2021 plaatsgevonden. En dat was een heel positief gesprek was waarin de knoop werd
doorgehakt. De Sisters wilden met ons aan de slag deze omslag een realiteit te maken.
De foto hiernaast is gemaakt tijdens een eerder overleg met de Uwemba
Sisters in januari 2020. Het was de uitkomst van de vraag: “Stel je
voor: jouw broer of zus komt vandaag te overlijden, waar zou jij dan
willen dat hun kinderen opgroeien? In een weeshuis of familie? De foto
laat zien dat de Sisters in Uwemba het concept begrijpen en opstonden
voor een omslag: van institutionele zorg naar een familie gerichte
aanpak.
Sindsdien is het aantal kinderen van 19 terug gebracht naar 4.
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•
Terug naar Nederland
Omdat een visum maar drie maanden geldig is, moest Monique ook nu weer na drie maanden
Tanzania verlaten. Het plan was om terug te keren, maar omdat de samenwerking met TST was
beëindigd moest ze op zoek naar een nieuwe NGO. In afwachting daarvan stak Monique de grens
met Kenia over. Echter half maart moest Monique wegens familieomstandigheden naar Nederland
terugkeren.
•
Dutch NGO pledge #EveryChildAFamily
Maar ook na Monique’s vertrek uit Tanzania bleven we actief op het onder de aandacht brengen
van het recht van een kind om in een gezin op te groeien. In Tanzania maar ook in Nederland.
Lees hierover meer in hoofdstuk 5.
•
Tanzanian pledge #EveryChildAFamily
In 2021 hebben we als werkgroep #EveryChildAFamily (lees meer over de werkgroep in hoofdstuk
5) een webinar georganiseerd over het thema TRAUMA. Een van de deelnemers aan de workshop
was werkzaam bij een van de lokale partner van een van onze pledge-ondertekenaars; Upendo
Daima, ook actief in Tanzania. Samen is het idee onstaan om een Tanzaniaanse versie op te
zetten. Met als resultaat dat er in Tanzania ook een pledge in de maak is.
•
Omslag weeshuizen Morogoro
Tijdens haar missie 2020-2021 (van 13 november 2020 tot en met 12 februari 2021) kwam
Monique in contact met Francis Mwakatenya. Hij was erg geïnteresseerd in het project en
benaderde Monique met het voorstel om weeshuizen in de regio Morogoro (de regio waar hij
vandaan komt) te gaan bezoeken om te kijken of er een weeshuis is, die bereid is de omslag van
TEHUIS naar THUIS te maken. Hij maakte een lijst van 9 weeshuizen en vroeg alleen om een
financiële bijdrage in de reiskosten. Als bestuur zijn we daar mee akkoord gegaan. We hebben hem
ook een kleine vergoeding voor zijn tijd en printkosten toegezegd.
Na het bezoeken van vijf weeshuizen hebben we Francis gevraagd te stoppen met het bezoeken
van de andere vier. Vier van de vijf bezochte weeshuizen stonden namelijk open voor een omslag
van TEHUIS naar THUIS. En dat was al een flink aantal om mee te beginnen. We wilden door de
bomen wel het bos nog blijven zien.
Nu waren ze in afwachting van ons voor verdere stappen. Het was toen zaak dat Monique naar
Tanzania afreisde om de weeshuizen een tweede bezoek te brengen en de gesprekken verder te
verdiepen.
Om dit mogelijk te maken had Monique een uitnodigingsbrief nodig van een NGO. Ze heeft toen
contact opgenomen met Francesca Tugnolo van The Nuru Trust, een van de bestuursleden van
deze trust. Monique heeft met Francesca samengewerkt tijdens de samenwerking met The Small
Things. Franceska en haar man Maximilian hebben zelf een omslag gemaakt van TEHUIS naar
THUIS. The Nuru Trust wilde graag deze omslag verder in Tanzania zien en dus besloot The Nuru
Trust Monique een uitnodigingsbrief te geven zodat ze aan de slag kon in Morogoro.
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Op 24 november 2021 is Monique wederom afgereisd naar Tanzania. Op 3 en 4 december hebben
gesprekken plaatsgevonden bij drie van de vier weeshuizen. Van het vierde weeshuis was de
directeur niet in Morogoro. Ze waren inderdaad erg geïnteresseerd. Samen is toen bekeken hoe dit
vorm te geven want twee van de drie weeshuizen hebben geen personeel en ook geen social
worker in dienst die voldoende kennis van zaken hebben om dit proces te leiden.
•
Sokoine Universitiy of Agriculture (SUA) in Morogoro
Terwijl Monique in Morogoro is om de weeshuizen te bezoeken, ziet ze op social media dat een
goede bekende van haar, PrayGod Nnko, zojuist is afgestudeerd als bachelor of Tourism aan de
Sokoine Universitiy of Agriculture (SUA) in Morogoro. Ze hebben elkaar leren kennen bij The Small
Things en zijn daarna met elkaar in gesprek gebleven over het thema weeshuizen en het recht van
een kind om in een veilig en liefdevol gezin op te groeien. PrayGod heeft zich toen verder verdiept
in de materie en over weeshuizen bijgesteld. Hij stond nu ook achter de kinderen in een gezin thuis
horen en dat we ons moeten inzetten om een omslag van TEHUIS naar THUIS te realiseren.
Monique neemt contact op met PrayGod en hij blijkt ook op dat moment in Morogoro te zijn. Ze
spreken af. Monique vertelt PrayGod over het onderzoek uit 2018 en de sterke aanwijzing dat
toerisme een belangrijke rol speelt in het toenemende aantal weeshuizen in de regio Arusha.
PrayGod is van mening dat zijn medestudenten toerisme en zijn leraren dit ook moeten horen. Hij
heeft haar toen in contact gebracht met zijn leraar de heer Danford en met enkele medestudenten.
De eerste ontmoeting met enkele medestudenten was informeel.

Van links naar rechts: Thomas Lutema (Bachelor of Tourism), onze voorzitter Monique, Adelaide Paul (accountant Peramiho
Hospital), Boris Hamis (student college of tourisme & recreation, PrayGod Nnko (Bachelor of Tourism) en Francis Mwakatenya
(onze vrijwilliger in Tanzania).
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Daarna volgden meerdere meetings met studenten. Niet alleen van hetCcollege of Tourism and
Recreation, maar ook met studenten van het Social Development College van de SUA.

Afdeling Tourisme and Recreation

Vervolg overleg met studenten

Presentatie Mr. Danford, collega’s en studeten
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•
Presentatie Gender Based Violence bijeenkomst Arusha
Op 17 december 2021 heeft Monique een presentatie mogen geven tijdens een Gender Based
Violence bijeenkomst in Arusha waar zo’n 100 deelnemers present waren.
Ook hier werd weer de vraag gesteld
“Stel jij komt vandaag te overlijden,
waar zou jij dan willen dat jouw
kinderen opgroeien? In een weeshuis of
familie?
Voor het eerst gingen er 8 post-its naar
weeshuis. Maar deze 8 personen gaven
aan geen vertrouwen te hebben in hun
eigen familie. Helaas was er geen tijd en
een mogelijkheid om hier dieper op in te
gaan.

Deze bijeenkomst heeft ook een
gesprek opgeleverd met enkele
aanwezige buitenlandse studenten die
voor een plaatselijke NGO werkten. De
directrice van deze NGO sloot ook graag
aan om meer te leren over het
onderwerp.
Een van de meiden wilde dit thema
gebruiken om af te studeren voor haar
master studie.
Op de afbeelding legt Monique het
Continuum of Care van Faith to Action
Initiative uit. Hierop worden alle
zorgopties overzichtelijk in beeld
gebracht. Klik hier om de afbeelding te
bekijken.
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5. Bewustwording in Nederland
Niet alleen in Tanzania werken we aan de bewustwording dat weeshuizen een negatief effect
hebben op de ontwikkeling van kinderen, dit doen we ook in Nederland. We willen hiermee
bereiken dat de geldstroom vanuit Nederland niet meer naar weeshuizen gaat, maar naar
organisaties die zich inzetten om families te ondersteunen zodat kinderen daar kunnen blijven
wonen. Dit doen we op diverse manieren.
•
Dutch NGO pledge #EveryChildAFamily
Werkgroep #ECAF
Omdat er steeds meer ondertekenaars bijkwamen, is er binnen de stuurgroep van het Better Care
Network Netherlands, besloten een werkgroep in te stellen. Binnen de werkgroep zijn
vertegenwoordigers van BCNN, Wilde Ganzen en 3 Particuliere Initiatieven.
Ondertekenaars
Ons initiatief de pledge had op 31 december 2021, 51 ondertekenaars.
Het doel is om samen, in Nederland maar ook in onze projectlanden, onder de aandacht te brengen
dat kinderen het recht hebben om op te groeien in een gezin en niet in een instituut zoals
bijvoorbeeld een weeshuis. De basis voor het recht van een kind om in een gezin op te groeien, is
verankerd in het VN Verdrag inzake de Rechten van het Kind, het VN Verdrag inzake de Rechten
van Personen met een Handicap en de VN Richtlijnen voor alternatieve zorg voor kinderen. En dit is
kracht bijgezet door de adoptie van de 2019 UNGA Resolutie inzake het Kinderrechtenverdrag. 193
lidstaten van de UN erkennen dat opgroeien in een instituut schadelijk is voor de ontwikkeling van
een kind. Lees meer: https://undocs.org/en/A/RES/74/133
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•
Onderzoek Ministerie van Buitenlandse Zaken
In 2019 heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken een onderzoek ingesteld naar de omvang
vrijwilligersreizen vanuit Nederland naar residentiële zorginstellingen voor kinderen
(weeshuistoerisme). In januari 2021 is het onderzoeksrapport verschenen. (zie bijlage). Wist je dat
er tussen de 1400 en 1700 Particuliere Initiatieven in Nederland zijn die vrijwilligers sturen naar
residentiële instellingen?
Enkele conclusies uit het onderzoek:
Een van de hoofdconclusies luidt dat Nederlandse particuliere initiatieven een belangrijke
rol spelen in het oprichten of ondersteunen van residentiële zorginstellingen voor kinderen.
Het aanbieden van vrijwilligersreizen bij deze initiatieven vormt voor deze groep meestal
geen doel op zich maar is onderdeel van een breder scala van financieringsstrategieën.
Vrijwilligersreizen houden residentiële instellingen voor kinderen onnodig in stand en
kunnen indirect zelfs leiden tot een aanbod van kinderen (die niet in alle gevallen wees
zijn) (p. vii)
Het onderzoek identificeert belangrijke negatieve effecten: het onnodig in stand houden
van residentiële zorginstellingen voor kinderen, het aanwakkeren van een aanbod van
‘wezen’, het gevaar voor kinderhandel, hechtingsproblematiek, onprofessionele zorg, het
gevaar voor misbruik, de instandhouding van neokoloniale verhoudingen en denkbeelden
en de verstoring van de lokale arbeidsmarkt (p. 73)
Daarmee geeft het rapport ons als sector genoeg
stof tot nadenken, en de overheid ook. Hoog tijd
voor beide om die handschoen op te pakken. Het
onderzoek en de kamerbrief zijn hier te bekijken:
https://bit.ly/36vglsD

Onze voorzitter heeft het onderzoeksrapport van
ruim 70 pagina’s samengevat in een korte animatie
die hier te bekijken is:
https://www.youtube.com/watch?v=hS5oDlG2xk&t=24s
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•

Boekje ‘Kinderen zonder THUIS’
Eind 2021 verscheen een volledig herziene versie van het
boekje ’Kinderen zonder thuis’, een publicatie van het
Better Care Network Netherlands (BCNN).
Het boekje geeft antwoord op vragen als: hoe kun je
kinderen zonder veilig thuis het beste helpen? Wat moet je
weten over weeskinderen in ontwikkelingslanden? Waarom
is opvang in gezinnen meestal beter dan opvang in een
tehuis? Waar moet je aan denken wanneer je
vrijwilligerswerk in een kinderhuis wilt doen? Deze vragen
worden beantwoord in korte hoofdstukken met
voorbeelden uit de praktijk.
Het uitgangspunt is dat elk kind het recht heeft om op te
groeien in een liefdevol gezin. Hulp zou zich in de eerste
plaats moeten richten op steun aan gezinnen en pas in de
laatste plaats op opvang in tehuizen.
Daarnaast bevat het ook de laatste wetenschappelijke
inzichten en nieuwe voorbeelden uit de praktijk.

Zoals onze voorzitter al in haar
voorwoord aangaf, was de eerdere
publicatie uit 2015 voor ons DE
eyeopener.
En daarom is onze voorzitter
Monique gevraagd het voorwoord
te schrijven in deze nieuwe editie.
Op haar Monique is er daarna ook
een Engelstalige versie
verschenen die we in Tanzania
volop verspreid hebben.
Klik hier om het boekje te
downloaden:
•
Nederlandse versie
•
Engelse versie
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Media aandacht
Als collectief staan we veel sterker in het uitdragen van de boodschap dat een kind in een gezin
thuis hoort.
Algemeen Dagblad
Zo hebben we op 1 juni 2021, als collectief, een
ingezonden brief gestuurd naar het AD naar
aanleiding van een inzamelingsactie onder
BN’ers voor de bouw van een weeshuis. De titel
van het artikel was: “Weeshuis bouwen? Een
hoort bij de familie.”
Het artikel is hier na te lezen:
https://www.ad.nl/opinie/weeshuis-bouweneen-kind-hoort-bij-de-familie~a59deaf4

L1 radio
Doordat we als collectief deze brief hebben ingestuurd, is hij
geplaatst (zie bijlage) en ons tegengeluid werd daarna breed
opgepakt in de pers. Zo benaderde L1 radio Monique voor een
interview.
Het interview is hier te beluisteren:
https://www.youtube.com/watch?v=GdD-Y0UJEfA
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Campagne WeesWijs
In september 2021 ging de campagne ‘Wees wijs’ van start. De campagne 'WeesWijs' is bedoeld
voor jongeren die vrijwilligerswerk willen gaan doen met kwetsbare kinderen. De campagne en
website laten zien wat de onbedoelde gevolgen zijn: deze vrijwilligersreizen houden een
schadelijke vorm van opvang in stand. Naar aanleiding van die campagne hebben we met 52
andere organisaties die zich inzetten voor kinderen en kinderrechten, een brief in het Nederlands
Dagblad geplaatst gekregen (29 september 2021). Deze actie was op initiatief van BCNN. De titel
van het artikel was: “Steun projecten die kinderen een thuis bieden, geen tehuis: ‘Het is tijd voor
een nieuwe stap”. en boodschap werd ook nu weer breed opgepakt in de media.
Link naar het artikel https://www.nd.nl/opinie/opinie/1062590/steun-projecten-die-kinderen-eenthuis-bieden-geen-tehuis-het-i
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TV programma EenVandaag
Zo besteedde het programma EenVandaag op 29 september 2021, een item aan het thema met de
titel “Nieuwe campagne tegen weeshuistoerisme: 'Tehuizen rekruteren kinderen die gewoon nog
ouders hebben'.
https://eenvandaag.avrotros.nl/item/nieuwe-campagne-tegen-weeshuistoerisme-tehuizenrekruteren-kinderen-die-gewoon-nog-ouders-hebben/
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ViaWeert
De Limburgse lokale weekkrant ViaWeert besteedde ook aandacht aan onze missie met de titel
“Weeskinderen van tehuis naar thuis in Tanzania.” De krant is zowel in een digitale versie als in
een geprinte versie te lezen. Met dank aan Arjanne van Voorst, die dit mede mogelijk heeft
gemaakt.

Op de foto zie je links onze secretaris Ralf Driessens en rechts onze voorzitter Monique Derrez.
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6. Sponsoractiviteiten
In 2021 hebben we zelf geen sponsoractiviteiten georganiseerd.
Vaste donateurs
Wel hebben we diverse vast donateurs die we graag bedankten voor hun maandelijkse/jaarlijkse
bijdrage.
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.
Overige supporters
Verder willen we iedereen bedanken die ons op welke manier dan ook heeft gesteund.
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7. 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.dutchtanzaniafoundation.org
Facebook: www.facebook.com/dutchtanzaniafoundation
Twitter: twitter.com/dutchtanzaniafoundation
LinkedIn: www.linkedin.com/company/dutchtanzaniafoundation
YouTube: www.youtube.com/dutchtanzaniafoundation
Instagram: www.instagram.com/dutchtanzaniafoundation
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:
1.450 mensen die onze pagina hebben geliked en 1.440 volgers

1.074 volgers

205 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
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8. Financiële jaarrekening
De balans laat zien dat er voldoende financiële middelen beschikbaar zijn om het project Watoto
kwanza ok voor volgend jaar te financieren. Maar het blijft een uitdaging om de financiële middelen
te verkrijgen om dit project draaiende te houden.
Jaarrekening 2021
Dutch Tanzania Foundation
Balans per 31 december 2021
Korte vorderingen

0,00 Eigen vermogen

14.417,56

Korte schulden
Liquide middelen

Rabobank spaar
Rabobank

0,00

11.385,19
3.032,37

14.417,56

2017
Baten
Beginsaldo
Donaties
Sponsoring
Diversen
Rente
Evenement
Overboekingen
Verkopen
totaal baten
Lasten
Materiaal
Stichting
Diversen
Lidmaatschap
Bankzaken
Evenement
Reiskosten
Overboekingen
Salariskosten
Projectkosten
totaal lasten
Resultaat

14.417,56

Staat van baten en lasten over
2018
2019

49481,04
6434,32
600,00
0,00
114,24
0,00
12385,76
69.015,36

49777,76
3359,55
300
0
10,05
0
38211,05
91.658,41

2020

2021

10888,15
1457,48
81,20
18,53
2,79
0,00
3918,00
10
16.376,15

4102,50
14995,94
0,00
0,00
0,42
0,00
1000,00
35
20.133,86

16521,04
1136,5
0
0
0,98
0
0
0
17.658,52

(22,99)
(744,20)
(198,96)
(1.494,96)
(1.000,00)
(151,71)
0
(3.612,82)

-134,68
-242,01
0
-79,9
-190,65
-1301,52
0
0
-1292,2
(3.240,96)

16.521,04

14.417,56

(98,34)
(57,20)
(170,54)
(1.212,06)
(12.385,76)
(5.313,70)

(116,00)
(521,20)
(458,85)
(201,00)
(1.979,69)
(38.211,05)
(29.725,44)
(9.557,03)

(19.237,60)

(80.770,26)

(1.717,52)
(89,04)
(189,13)
(815,69)
(3.918,00)
(5.544,27)
0
(12.273,65)

49.777,76

10.888,15

4.102,50

Projectenkosten
Projectkosten 'Watoto kwanza'
Opbrengsten en uitgaven evenementen
n.v.t.
Het resultaat is toegevoegd aan het eigen vermogen
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9. Conclusie en aanbevelingen
Openheid van zaken
Wij vinden 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 staan in dit jaarverslag onze successen maar ook de uitdagingen waar we voor hebben gestaan.
Conclusie
Watoto kwanza
De doelen die we hadden gehoopt te bereiken met dit project, hebben we gedurende de looptijd
wederom bij moeten stellen. Dit had vooral te maken met de houding van partners die in eerste
instantie hadden aangegeven een omslag te willen maken, en die daar later op terug komen. Zo
hebben we de samenwerking met The Small Things Tanzania om die reden moeten beëindigen en
hebben we voor de missie 2021-2022, die in November 2021 is gestart, weer een nieuwe/andere
lokale partner moeten zoeken, en gevonden.
Maar we hebben ook met diverse weeshuiseigenaren gesproken die openstaan voor een omslag
van Tehuis naar Thuis. Daarnaast zijn ook deze missie weer vele zaadjes zijn gepland en nieuwe
connecties gemaakt.
Dutch NGO pledge #EveryChildAFamily
Het aantal ondertekenaars is in 2021 flink gestegen: van 27 in 2020 naar 54 in 2021 en dat is
geweldig. Maar we zijn er nog lang niet om een tegengeluid te geven tegen de geschatte 1500
Nederlandse stichtingen die volgens het onderzoek van het Ministerie (pagina 12) nog steeds
vrijwilligers naar weeshuizen sturen. Volgens het BCNN gaat het om zo’n 10.000 vrijwilligers op
jaarbasis. Een van de hoofdconclusies van het onderzoek is dat Nederlandse particuliere
initiatieven daarmee een belangrijke rol spelen in het oprichten of ondersteunen van residentiële
zorginstellingen voor kinderen. Het aanbieden van vrijwilligersreizen bij deze initiatieven vormt
voor deze groep meestal geen doel op zich maar is onderdeel van een breder scala van
financieringsstrategieën.
Verder is het positief dat met instemming van de stuurgroep van het Better Care Network
Netherlands er nu een werkgroep is waarin met een bredere groep mensen samen wordt
nagedacht over hoe het aantal ondertekenaars te laten groeien, wat we voor de ondertekenaars
kunnen bieden en hoe de pledge meer invloed kan krijgen.
Aanbevelingen
Hoewel de financiën voor de projecten in 2021 nog voldoende 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.
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Vooruitblik 2022
We blijven doorgaan met ons project ‘Watoto kwanza’, in Tanzania maar ook in Nederland.
In Tanzania gaan we in 2022 verder aan de slag met de weeshuizen/instituten in Morogoro die
hebben aangegeven open te staan voor een omslag van ‘TEHUIS naar THUIS’
Verder blijven onverminderd zoeken naar partners die met ons willen samenwerken om
daadwerkelijk deze omslag te realiseren.
Verder zetten we ons in Tanzania in om de Tanzaniaanse versie van de Dutch NGO pledge
#EveryChildAFamily: #EveryChildAFamilyTanzania, verder vorm te geven.
In Nederland blijven we ons ook inzetten om het thema verder onder de aandacht te brengen. We
breiden ons netwerk verder uit en kijken met wie we samen grotere stappen kunnen maken.
En tot slot blijven we onverminderd zoeken naar partners en financiële middelen.
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