








Kinderarbeid is een zeer groot probleem in de regio Tirupur, Zuid India.  
Een grote groei van de kledingindustrie in de afgelopen 20 jaar ging gepaard 
met massale werving van goedkope kindarbeiders. Net4kids strijdt samen 
met projectpartner SAVE hard tegen dit probleem. SAVE voert programma’s 
uit gericht op het tegengaan van kinderarbeid en zet zich in om voormalig 
kindarbeiders weer naar school te laten gaan. Kinderen die uit een kinder-
arbeid situatie komen kunnen niet van de ene op andere dag in het reguliere 
onderwijssysteem worden geplaatst. Ze moeten wennen aan het schoolritme 
en hebben speciale aandacht nodig. Ze lopen achter in hun ontwikkeling en 
daarom is een voorbereidend overbruggend jaar in de ‘Bridge Schools’ nodig 
voordat zij naar een reguliere school kunnen. SAVE biedt overbruggings-
onderwijs aan ruim 200 kinderen per jaar in de leeftijd van 8 tot 14 jaar. 

India

Overbruggingsonderwijs 
voor ex-kinderarbeiders

Het verhaal van Arunkumar, de ingenieur
De droom van Arunkumar (14) is om ingenieur 

te worden. Arunkumar is verwaarloosd als 

kind en weggelopen van huis. Zijn vader was 

alcoholist en zijn moeder had psychische pro-

blemen. Regelmatig waren zijn ouders langere 

perioden van huis weg en lieten de jongen en 

zijn broertje alleen achter. Arunkumar is nooit 

naar school geweest en zijn ouders wilden 

altijd alleen dat hij ging werken. Hij maakte 
lange dagen in een buurt supermarkt voor 

Rs. 150 (€2,-) per dag. Uiteindelijk is hij weg-

gelopen van huis en bij zijn grootouders gaan 

wonen. 

Een leraar van SAVE sprak Arunkumar aan die 

hem zag werken in de supermarkt. Hij vroeg 
waarom hij niet naar school ging. Arunkumar 
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werd vervolgens voor het eerst in zijn leven 

ingeschreven op school, de Bridge School  

van SAVE. Arunkumar startte weliswaar met 
een achterstand, maar leert snel en is blij dat 

hij naar school kan. Hij is dankbaar dat hij  
deze kans heeft gekregen en op deze manier 
zijn droom om ingenieur te worden kan ver-

wezenlijken. 

Veilig leren en motiveren 
Het doel van overbruggingsonderwijs is om 
kinderen die uit kinderarbeid situaties komen 
in een veilige omgeving te brengen waar ze 

worden opgevangen en kunnen leren.  

Deze kinderen worden voorbereid  op regulier 

onderwijs door middel van een overbruggend 

schooljaar. Het achterliggende doel is ze te 
motiveren om door te gaan met onderwijs en 
niet terug te vallen in de kinderarbeid. 

Intensief onderwijs en therapie 
Met dit project voor overbruggingsonderwijs 

wordt er aansluiting gecreëerd voor voormalig 
kindarbeiders. Gedurende één schooljaar 

krijgen deze kinderen intensief onderwijs om 

zoveel mogelijk in te halen wat ze hebben 

gemist en hen te motiveren om te leren.  
SAVE bereidt de kinderen in dat jaar voor op 

regulier onderwijs. Er wordt veel aandacht 

besteed aan de persoonlijke ontwikkeling  

van de kinderen. Zo is er een therapeut die  

de kinderen traint om voor hun rechten op 

te komen. 

Jongeren in dit project zijn afkomstig uit 
arme en sociaal achtergebleven gezinnen. 

Projectpartner SAVE heeft een netwerk van 
vrouwengroepen opgezet in vele omliggende 

dorpen, die als het ware de ogen van de 

gemeenschap zijn. Het zijn deze vrouwen die 
alle kwetsbare kinderen kennen en selecteren. 

Zo komen daadwerkelijk de meest hulpbehoe-

vende kinderen in het project terecht. Naast 

overbruggingsonderwijs wordt ook campagne 

gevoerd om de gemeenschap bewust te 

maken van het belang van onderwijs. 

De impact 
Dankzij de steun van Net4kids heeft SAVE 
verschillende projecten opgezet om kansarme 

kinderen perspectief te bieden. Van opvang 
tot opleidingen. Vanaf de start zijn er zo’n 

1500 kinderen gered uit kinderarbeid situaties 
en opgenomen in verschillende projecten. 

Op jaarbasis krijgen 200 jongeren overbrug-

gingsonderwijs. 

SAVE volgt kinderen gedurende 3 jaar na 

afronding van het overbruggingsonderwijs,  

om te onderzoeken of ze in het reguliere 

schoolsysteem blijven. De laatste 4 jaar 

is meer dan 95% van de kinderen in het 

reguliere schoolsysteem doorgegaan. Na het 

afronden van een reguliere opleiding is het 

mogelijk dat kinderen bijvoorbeeld ook in het 

beroepsonderwijs centrum van SAVE terecht 

komen voor hun verdere ontwikkeling. 

Dankzij Bridge Schools krijgen jongeren als 

Arunkumar weer perspectief. Deze brug  
naar regulier onderwijs is de enige manier 

om weer aansluiting te vinden. Help jij mee 
jongens als Arunkumar weer naar school te 

laten gaan?

“The Bridge Schools run by SAVE 
make learning more interesting, and 
in a language that the children can 
understand. The project will bring  
about a lasting change, better care,  
good education, health and training 
in life skills, reducing the number of 
migrant children on streets.” 
Aloysius - Oprichter SAVE
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“De Bridge Schools zijn voor mij het 
succesvolle middel en bewijs dat 
kinderen verkerend in de meest 
erbarmelijke omstandigheden, als 
noodgedwongen eenzaam rondzwerven 
in steden en sloppenwijken, op een zeer 
doeltreffende wijze een uitweg en een 
eerlijke kans wordt geboden op een 
veilige en betere toekomst.” 
Tim Christiaans - Net4kids ambassadeur 

Meer informatie

Net4kids is een BtB platform voor 
impactvolle kinderhulp, waar concrete 
kinderhulpprojecten direct en duur-
zaam verbonden worden aan project-
investeerders.

Mail:  info@net4kids.org
Tel.:  +31 (0)20 406 75 50



In Kenia leven er nog altijd miljoenen kinderen in extreme armoede, zoals 
in de sloppenwijken van Nairobi. Zonder steun is hun situatie uitzichtloos. 
Veel kinderen hebben ouders verloren aan HIV/Aids of zijn slachtoffer van 
mishandeling. Geen onderwijs, geen voedsel en vaak misbruikt, grijpen deze 
kinderen naar drugs, alcohol of belanden in de criminaliteit. Net4kids biedt 
samen met projectpartner Watoto Wema een veilig onderkomen aan deze 
kwetsbare kinderen die nergens meer naartoe lijken te kunnen gaan.

Kenia
Bouw een veilige toekomst  
voor kwetsbare kinderen 

Het verhaal van de zusjes Barbra, Lydia  
en Esther 
In het Watoto Wema Centre heeft elk kind 
een heftig verhaal. De zusjes Barbra (11) en 
Lydia (13) zijn naar het centrum gebracht in 
2009. Deze meisjes leefden alleen met hun 
moeder en kleine zusje Esther (5) in een  
sloppenwijk onder armoedige omstandig-
heden. Door haar werk als prostituee nam 

hun moeder vaak mannen mee naar huis, met 
veel seksueel geweld tot gevolg. Voedsel was 
er nauwelijks. De meisjes moesten overleven 
op één maaltijd per dag. Een oplettende 
buurvrouw alarmeerde de autoriteiten en 
de oudste twee kwamen terecht bij Watoto 
Wema. Esther, de jongste, is twee jaar later 
gekomen nadat hun moeder overleed na een 
illegale abortus. Met veel liefde en aandacht 

worden deze getraumatiseerde weesmeisjes 
opgevangen. In een veilige omgeving met 
veel nieuwe ‘broertjes en zusjes’ kunnen ze 
eindelijk verder leren zodat ze gezond een 
betere toekomst tegemoet gaan.

Positieve bijdrage aan een  
betere samenleving
Watoto Wema biedt een duurzame leef-  
en leeromgeving aan kansarme kinderen om 
hen in staat te stellen een opleiding te volgen 
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en een positieve bijdrage te leveren aan de 
samenleving. Omdat elke situatie per kind 
verschilt, bekijkt onze projectpartner wat de 
best passende opvang is en maakt zich sterk 
voor re-integratie met familieleden. 

Kwalitatieve en betaalbare 
gezondheidsdiensten
Om duurzaam steun te kunnen blijven bieden 
aan kwetsbare kinderen zoekt Net4kids 
altijd samen met projectpartners naar 
oplossingen om uiteindelijk zelfvoorzienend 
te kunnen worden. Met de bouw en 

verhuur van arbeidershuisjes is Watoto 
Wema begonnen met het genereren van 
inkomen voor het centrum. Het centrum ligt 
in een nieuw gebied bij Nairobi waar nog 
weinig ontwikkeling is en de infrastructuur 
te wensen overlaat. De dichtstbijzijnde 
medische post is 4 kilometer van het gebied 
en is slecht bereikbaar. Bovendien is deze 
post vaak onbemand. 

Om kwalitatieve en betaalbare 
gezondheidsdiensten te bieden aan de 
arme gemeenschap is het Heri Wema 
Health Centre gebouwd. De inkomsten die 
met het gezondheidscentrum gegenereerd 
worden zullen direct worden besteed aan 
de financiering van de schoolkosten van de 
kinderen in het centrum. Op den duur zullen 
de inkomsten een deel van de structurele 

kosten kunnen bekostigen. Innovatief 
en noodzakelijk: door het ondersteunen 
van de gemeenschap met goede zorg 
proberen we structureel te werken aan de 
armoedeproblematiek in deze regio. 

Bouw je mee?
Watoto Wema biedt een veilig onderkomen 
aan 45 kinderen in de leeftijd van 2 tot 17 
jaar en helpt daarnaast 50 kinderen die nog 
wel bij hun ouders of andere familieleden 
kunnen wonen, naar school te gaan. Het 
onderwijs voor deze kinderen wordt betaald. 
Watoto Wema helpt de families van deze 
kinderen met de opzet van een eigen 
bedrijfje, zodat zij zelfstandig in hun basis-
levensbehoeften kunnen voorzien. Hierdoor 
wordt voorkomen dat kinderen in een tehuis 
moeten opgroeien en dit laat de gezinnen zo 
veel mogelijk intact. 

Voor de kinderen die nergens terecht kunnen 
creëert onze projectpartner opvang in het 
Watoto Wema Centre, waar ze veilig kunnen 
opgroeien en zich verder kunnen ontwikkelen 
zodat ze een zelfstandige en onafhankelijke 
toekomst tegemoet kunnen gaan. Het doel is 
dat Barbra, Lydia en Esther niet het voorbeeld 
van hun moeder hoeven te volgen en ook in 
de prostitutie terechtkomen om een maaltijd 
te kunnen betalen. 

Onze projectpartner genereert inkomsten om 
zoveel mogelijk kwetsbare kinderen te helpen 
door meer en betere kansen te kunnen 
pakken. Voor henzelf en voor Kenia. Zodat er 
straks een volgende generatie kinderen is die 
het beter heeft. Samen met Watoto Wema 
bouwt Net4kids aan de toekomst van deze 
kwetsbare kinderen. 
Bouw je ook mee?

“The significance of the Community 
Health Centre is that the children of 
Watoto Wema Centre receive free  
medical facilities and that it also brings 
income by having people from the com-
munity using the medical facilities.” 
Wasilwa Lusweti, directeur Watoto Wema 
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“Opvang van kwetsbare kinderen in Kenia kan op veel manieren. Gekozen is voor 
Watoto Wema omdat deze partner de potentie heeft om te groeien en hun projecten  
te kunnen opschalen en tegelijkertijd steeds zelfredzamer te worden. En dit met  
onvoorwaardelijke en liefdevolle aandacht voor elk kind. Zakelijk & betrokken.”

 Annelieke Brackel - Projectmanager Afrika Net4kids

Meer informatie

Net4kids is een BtB platform voor 
impactvolle kinderhulp, waar concrete 
kinderhulpprojecten direct en duur-
zaam verbonden worden aan project-
investeerders.

Mail:  info@net4kids.org
Tel.:  +31 (0)20 406 75 50







Geen dak boven je hoofd, geen (normale) maaltijd of mogelijkheid om naar 
school te gaan. Voor veel straatkinderen in Kathmandu is dit de dagelijkse 
realiteit. Ze worden geconfronteerd met drugs, prostitutie en diefstal. Ze 
slapen veelal onder de bruggen van een vervuilde rivier in de stad. Het komt 
regelmatig voor dat een kind gevonden wordt met wonden vol met aarde en 
modder. Door gebrek aan kennis over hygiëne en een gebrek aan medische 
hulp lopen deze kinderen het risico ziekten als schurft, buikloop, tubercu-
lose en HIV/Aids op te lopen. Het gezondheidsproject van Child Watabaran 
Center (CWCN) biedt deze kinderen hulp via een mobiel gezondheidsproject 
en een polikliniek, daarnaast krijgen de kinderen voorlichting.

Nepal

Gezondheidsproject voor 
straatkinderen

Het verhaal van Sunil
Sunil Shrestha is een jongen van 15 jaar. 
Hij heeft op zijn jonge leeftijd al jarenlang 
op straat geleefd. Hij bracht zijn dagen al 

bedelend door om zo eten te kunnen kopen. 
Hoewel het bedelgeld ook vaak opging aan 
het kopen van lijm. Door het snuiven van lijm 
kon hij zijn hongergevoel namelijk wat onder-

drukken. Steun van zijn familie had hij niet. 
Zijn vader was al jaren uit beeld. Zijn moeder 
heeft hem verwaarloosd na het vertrek van 
zijn vader. Wegens gebrek aan goede zorg 
en onder invloed van vrienden kwam hij op 
straat terecht. Het team van CWCN mobiele 
gezondheidszorg kwam Sunil tegen in het 
Bouddha gebied in Kathmandu. Hij kreeg 
medische hulp van de mobiele gezondheids-
bus en werd sindsdien in de gaten gehouden 
door het CWCN team. CWCN moedigde hem 
bij elk bezoek aan om de straat te verlaten en 
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een beter leven voor zichzelf te zoeken.  
Onze projectpartner wilde hem begeleiden 
naar een betere toekomst. Op een bepaald 
moment was hij er klaar voor en wilde hij 
graag mee naar het CWCN huis. Hier ontving 
hij de liefde en zorg die elk kind zo hard  
nodig heeft. Sunil is nu gelukkig. Hij denkt  
nog weleens terug aan het straatleven, de 
vrienden, de vrijheid. Maar hiernaar terug  
wil hij nooit meer. 

Medische hulp 
Doel van dit project is het verbeteren van de 
gezondheid van Nepalese straatkinderen door 
het bieden van medische hulp en voorlichting. 
Door het contact met de gezondheidswerkers 
probeert CWCN hen weer een opening te 
bieden voor herintegratie in de maatschappij. 
De mobiele gezondheidsbus identificeert 
behoeftige kinderen op straat en biedt hen 
ter plekke hulp. De polikliniek biedt straat-
kinderen een plek waar ze terecht kunnen  
met gezondheidsproblemen en vragen. 

Voorlichting en preventie 
Drie keer per week bezoekt de mobiele ge-
zondheidszorg straatkinderen in Kathmandu. 
Voornamelijk op busstations en afvalverwij-
deringsplaatsen, plekken waar veel straatkin-
deren zijn. Kinderen worden behandeld en 
voorzien van benodigde medicatie. Het team 
biedt ook psychische ondersteuning en pro-
beert kinderen op het rechte pad te krijgen. 
Waar nodig worden kinderen doorverwezen 
naar ziekenhuizen of opgevangen in één van 
de opvanghuizen van CWCN. Ook organiseert 
CWCN drie keer per jaar een gezondheids-
kamp. Hier leren kinderen o.a. over het belang 
van hygiëne en de gevaren van HIV/Aids. 
De focus van CWCN gaat steeds meer naar 
voorlichting en preventie, omdat het gelooft 

op die manier de meeste verandering teweeg 
te kunnen brengen. Poster campagnes op 
scholen en in de gemeenschap zijn een manier 
om gezondheidsrisico´s bij een groter publiek 
onder de aandacht te brengen. Thema’s die 
op posters naar voren komen zijn bijvoorbeeld 
HIV/Aids, drugs en de risico’s op kinderhandel. 

Van de straat 
Het gezondheidsproject bestaat sinds 2002 
en behaalt goede resultaten. Ongeveer 6000 
jongeren per jaar ontvangen medische hulp 
en advies via de mobiele gezondheidsbus en 
polikliniek, of voorlichting via de bewust- 
wordingscampagnes. Ook worden veel  
jongeren jaarlijks doorverwezen naar andere 
programma’s of herenigd met hun familie. 

CWCN krijgt veel erkenning van de lokale 
overheid voor hun aanpak. Dankzij lobby 
activiteiten heeft CWCN bereikt dat sommige 
ziekenhuizen nu gratis behandelingen geven.
CWCN heeft regelmatig jongeren het 
straatleven zien verlaten na contacten met 
hun coaches. Bijzonder is dat het wordt 
gerund door voormalig straatkinderen die 
voorheen ook door CWCN zijn opgevangen. 
Hierdoor krijgen kinderen snel het benodigde 
vertrouwen om te praten en een stap uit 
het straatleven te maken. Dit is ook gebeurd 
met Sunil, de jongen die dankzij CWCN weer 
een hoopvolle toekomst tegemoet ziet. Help 
daarom jongens als Sunil weer een toekomst 
te geven. 

“These children who have experienced  
the worst during their childhood, should 
be treated with the best available facili-
ties. Giving back the hope, giving back 
the dreams that children once had in  
their childhood. This is what the Child 
Watabaran Center team aims to achieve.”  
Tirtha Rasaili - Oprichter

www.net4kids.org

“Dit project geeft niet alleen medische 
hulp, maar biedt kinderen weer een 
ingang naar een ‘normaal’ leven en naar 
onderwijs. Iets waar ze zonder de hulp 
van CWCN waarschijnlijk nooit kans op 
zouden hebben.” 
Sandra Kooijman - Projectmanager Net4kids

Meer informatie

Net4kids is een BtB platform voor 
impactvolle kinderhulp, waar concrete 
kinderhulpprojecten direct en duur-
zaam verbonden worden aan project-
investeerders.

Mail:  info@net4kids.org
Tel.:  +31 (0)20 406 75 50



Voor Nederlandse kinderen is leren lezen, schrijven en met de computer 
werken de gewoonste zaak van de wereld. Voor hun Ghanese leeftijds-
genootjes ligt dat echter heel anders. Want in Ghana is goed onderwijs 
helemaal geen vanzelfsprekendheid. Computerles is verplicht in Ghana,  
maar veel kinderen leren dit uit een boek zonder ooit een computer te 
hebben gebruikt. En heb je extra hulp nodig bij het lezen? De leerkracht 
heeft geen extra tijd voor jou in een overvolle klas. Zonder begeleiding en 
een fijn plekje om te kunnen studeren hebben deze kinderen weinig kans  
om goed te slagen in het onderwijs. In het Takoradi-onderwijscentrum 
worden deze kinderen met ICT-lessen en toegang tot een bibliotheek wel 
goed voorbereid op de toekomst. 

Ghana
Kinderen goed voorbereiden 
op de toekomst 

Het verhaal van Kingsley 
Kingsley (12) komt al een paar jaar in het 
Takoradi-onderwijs centrum. Elk jaar spaart hij 
1 Cedi (ongeveer € 0,25) om zelf zijn biblio-
theekpas te kunnen betalen. Kingsley woont 

in de gemeenschap van Effia Kuma, een van 
de armere gedeeltes van de stad Takoradi 
in Ghana. Het liefste komt hij elke dag naar 
het centrum om zijn lievelingsboek te lezen. 
Toen Kingsley voor het eerst in de bibliotheek 

kwam, kon hij niet goed lezen. Met hulp van 
de staf van het centrum is hij met sprongen 
vooruit gegaan. Nu leest hij elk boek zelf en 
kiest hij ook boeken die hem helpen bij zijn 
studie. Hij heeft zelf thuis geen woordenboek 
bijvoorbeeld. Graag wil hij ook deelnemen aan 
de ‘I Want To Be’ cursus, een naschoolse  
cursus en computer applicatie voor Ghanese 
kinderen om hen kennis te laten maken met 
de carrière mogelijkheden om hen heen. 
Dankzij de programma’s van onze project-
partner To Be Worldwide verbreden kinderen 

- Land: Ghana
- Regio: Takoradi
- Doel: Kinderen in Ghana een breder 

wereldbeeld te geven en hen vaar-
digheden te leren waarmee zij meer 
kans maken op de arbeidsmarkt.  

- Partner: To Be Worldwide
- Scope: 500-700 kinderen per jaar 
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zoals Kingsley hun blik op de wereld en ver-
groten hun kansen op de arbeidsmarkt. 

Meer kans op de arbeidsmarkt
Het doel van dit project is kinderen in 
Ghana een breder wereldbeeld te geven en 
hen vaardigheden te leren waarmee zij meer 
kans maken op de arbeidsmarkt. Een van 
de mogelijkheden om dit te realiseren is door 
kinderen al van jongs af aan met computers in 
aanraking te laten komen. Met het project 
worden computer- en internetvaardigheden 
en lees- en rekenvaardigheden gestimuleerd. 

Verbeteren van schrijf-, presentatie-  
en computervaardigheden
Het onderwijscentrum beschikt over een 
kinderbibliotheek, activiteitencentrum 
en een computerlokaal, waar kinderen 
– aanvullend op het reguliere basis- en 
voortgezet onderwijs – gebruik van kunnen 
maken. Zij leren hier vaardigheden waarmee 
zij en hun gemeenschap kans hebben op 

een betere toekomst. Basisvaardigheden 
die leiden tot een betere aansluiting in het 
onderwijssysteem. Toekomstvaardigheden 
die hun wereld verbreden en vergroten. 
Levensvaardigheden waarmee ze kansen 
kunnen zien en verzilveren. To Be World-

wide heeft daarnaast het ‘I Want to Be’-
programma waarbij kinderen een career 
advise-applicatie gebruiken waarmee ze zich 
oriënteren op mogelijke beroepen. 

De cursus is een zelf-ontdekkingsreis van 
de kinderen met interviews met lokale 
professionals, teamwork opdrachten en 
excursies naar bedrijven. De kinderen 
leren wat de carrièremogelijkheden zijn in 
hun gemeenschap en verbeteren schrijf-, 
presentatie- en computervaardigheden. 

Een nieuwe generatie
In de bibliotheek lenen kinderen boeken, 
schrijven ze boekverslagen en nemen ze 
– als ze extra hulp nodig hebben – deel 
aan leesclubs. Hierbij wordt verschillende 
e-learning software gebruikt. Doordat 
kinderen in aanraking komen met kunst, 
gedichten en kinderverhalen ontwikkelen 
ze zich in de breedte. In de computerzaal 
krijgen kinderen computerles. Zo leren ze 
typen, werken ze met essentiële software, en 
verkennen ze de mogelijkheden van internet 
en sociale media. Stuk voor stuk vaardigheden 
die aansluiten op het curriculum van hun 

school en hen voorbereiden op de toekomst. 
En alle kinderen die meedoen aan het ‘I Want 
To Be’ programma zijn straks in staat om hun 
eigen wensen en ideeën over de toekomst 
kenbaar te maken. 

Zo ontstaat er een generatie in Ghana die 
haar talent kan inzetten om te bouwen aan  
de eigen gemeenschap. Wie weet wordt 
Kingsley in de toekomst wel de nieuwe ICT 
leraar van het Takoradi-onderwijscentrum. 

Steun Net4kids zodat we samen met  
To Be Worldwide talentontwikkeling in  
Ghana kunnen blijven stimuleren. Samen 
helpen we deze Ghanese kinderen de  
kansen te pakken voor een betere toekomst.  

“Stichting Elsgoed investeert in Takoradi 
om kinderen voor te bereiden op hun 
toekomst. Door goede lees- en computer- 
vaardigheden (in Nederland zo vanzelf-
sprekend) vergroten deze kinderen 
in Ghana hun zelfvertrouwen en hun 
mogelijkheden op de arbeidsmarkt.” 
Annemiek van der Schaar, Stichting Elsgoed

www.net4kids.org

“Er is niets mooiers dan keer op keer te 
zien hoe met relatief weinig middelen 
zo’n grootse ontwikkeling bij kinderen 
kan plaatsvinden. Daar word je stil van, 
om vervolgens weer keihard te werken 
om nog meer kinderen te helpen.”

  Nellie Kirschner-Timmer, oprichter TBWW

Meer informatie

Net4kids is een BtB platform voor 
impactvolle kinderhulp, waar concrete 
kinderhulpprojecten direct en duur-
zaam verbonden worden aan project-
investeerders.

Mail:  info@net4kids.org
Tel.:  +31 (0)20 406 75 50



Jeevitha

HIV/Aids is een enorm probleem in Tamilnadu, het droge, zeer arme zuiden 
van India. Veel kinderen raken hun ouders kwijt aan deze ziekte of zijn 
zelf besmet. Omdat ‘wegtransport’ de grootste werkgever is in deze regio, 
verspreidt HIV/Aids zich snel en laten veel chauffeurs weduwen achter en 
veelal daarmee hun kinderen aan hun lot over. Naast het wegvallen van 
inkomen veroorzaakt HIV/Aids discriminatie. Er heerst nog een groot stigma 
rondom HIV/Aids en gezinnen worden nog steeds verstoten als blijkt dat ze 
besmet zijn. Kinderen moeten veelal werken, zijn te ziek om naar school te 
gaan of worden totaal geïsoleerd. Net4kids wil deze kinderen helpen en onze 
lokale projectpartner SSH heeft daarvoor een integrale aanpak ontwikkeld 
met aandacht voor scholing, gezondheid, integratie, sociale ontwikkeling 
en destigmatisering.

India
Kinderen getroffen door HIV/Aids 
krijgen gelijke kansen 

Het verhaal van Jeevitha en haar moeder 
Jeevitha is 16 jaar. Haar vader overleed acht 
jaar geleden aan Aids. Haar moeder werkte 
elke dag ‘s nachts in de suikerfabriek om over-   

dag voor haar gezin te kunnen zorgen. Maar 
het inkomen was onvoldoende waardoor  
Jeevitha al jong begon met werken om haar 
moeder te helpen: minstens twaalf uur per 

dag aan het weefgetouw. Naar school gaan 
zat er niet in en de situatie leek uitzichtloos. 
Het tij keerde toen onze projectpartner SSH in 
aanraking kwam met dit gezin en hen op nam 
in het programma. Jeevitha’s moeder leerde 
hoe ze een weduwepensioen kon aanvragen, 
kreeg zelfvertrouwen door de vrouwenver-
eniging en diverse ontwikkelingstrainingen en 
ontving een klein microkrediet om haar eigen 
zaak te beginnen. Hierdoor kon Jeevitha stop-
pen met werken en weer terug naar school. 
SSH zorgde voor alle benodigdheden, waar-
onder praktische zaken als een tafeltje om 

- Land: India
- Regio: Tamilnadu
- Doel: Kinderen getroffen door 
 HIV/Aids gelijke kansen in de maat-
 schappij bieden.  
- Partner: Society Serving Humanity (SSH)
- Scope: 600 kinderen

www.net4kids.org

Project in het kort



huiswerk op te maken en een klok om op tijd 
te komen maar ook een lifeskills training om 
te bouwen aan zelfvertrouwen. Jeevitha haalt 
nu heel goede cijfers, weet hoe ze groente en 
fruit kan telen in de dorpstuin en doet actief 
mee in een kinderclub waar ze nieuwe vrien-
den heeft gemaakt. 

Gelijke kansen voor HIV/Aids  
getroffen kinderen
Onze Indiase projectpartner wil gelijke kansen 
in de maatschappij voor de vele kinderen die 
getroffen zijn door HIV/Aids in de Tamil 
districten Namakkal en Dindigul. In landen als 
India heeft een dergelijke ziekte een enorme 
impact op gezinnen: financieel en sociaal. HIV/
Aids betekent niet alleen vaak een afscheid 
van een familielid maar ook een dramatische 
wending naar kansloze gezinsomstandigheden 
met armoede, uitsluiting en uitbuiting. Dit 
vraagt om een totaalaanpak en SSH heeft 
daarvoor een goed doordacht en bewezen 
programma ontwikkeld waarmee inmiddels 
duizenden kinderen weer kansen hebben. 
Maar er zijn er nog veel meer die kansen nodig 
hebben.

Grote impact met een integrale aanpak 
Scholing is essentieel in het creëren van 
kansen en een schoolbijdrage, uniform en les-
materiaal zijn noodzakelijk om naar school te 
kunnen. Gezondheid is voor deze kwetsbare 
kinderen erg belangrijk: zij die mogelijk besmet 
zijn met HIV/Aids worden getest en alle 

kinderen in het programma krijgen voedings-
supplementen en toiletartikelen. Hun sociale 
ontwikkeling is een groot aandachtspunt want 
te vaak hebben ze te veel meegemaakt en zijn 
ze sociaal onzeker. Sociale integratie van deze 
kinderen wordt bijvoorbeeld bevorderd door 
hun deelname aan de SSH Childrenclubs.  
Hier worden activiteiten georganiseerd 
en voorlichting gegeven over HIV/Aids en 
hygiëne. Kinderen uit verschillende kasten 
en religies, al dan niet getroffen door HIV/
Aids, komen hier samen om te leren en te 
spelen. Mentale weerbaarheid en zelfontwik-

keling groeien door life skills trainingen. 
Ouders worden zelfredzamer met bescheiden 
microkredieten zodat zij een eigen zaak 
kunnen beginnen waarmee zij hun gezin 
onderhouden. Kortom, kinderen en onderwijs 
staan in dit programma centraal maar wij 
zijn ervan overtuigd dat rand- voorwaar-
delijke zaken als zelfredzaamheid van de 
ouder(s), integratie in de community en 
gezondheid de impact ervan vergroot.

Help je mee?
Op jaarbasis worden 600 kinderen direct 
geholpen met onderwijs, basiszorg, opvang, 
voedzame maaltijden en, indien nodig, 
medicijnen. Maar niet alleen de kinderen in 
het programma ondervinden grote positieve 
impact. Ook hun moeders. Zij worden mentaal 
gesterkt door hun actieve deelname aan de 
door SSH opgezette vrouwenvereniging. Zij 

leren voor zichzelf op te komen, voedzame 
maaltijden te koken en te telen. Bovendien 
leren ze hoe ze een eigen zaak kunnen opzet-
ten. Ze ontvangen hiervoor ook materialen als 
waterkokers, voedingssupplementen en een 
onmisbaar microkrediet. Broertjes en zusjes 
hebben hier ook profijt van. 

Daarnaast stimuleert SSH bewustwording 
en destigmatisering met veel voorlichting. 
Artsen, onderwijzers en dorpshoofden worden 
bewust van wat HIV/Aids precies inhoudt en 
strijden met behulp van SSH tegen discrimina-
tie. Op deze manier raken andere dorpsgeno-
ten weer geïnspireerd, ze verwijzen sommige 
kinderen naar ons programma of ze helpen 
ze zelf. Waardoor andere jongens en meisjes 
zoals Jeevitha weer kansen krijgen. Help je 
mee nog meer kinderen als Jeevitha weer te 
laten geloven in een gezonde toekomst?

Meer informatie

Net4kids is een BtB platform voor 
impactvolle kinderhulp, waar concrete 
kinderhulpprojecten direct en duur-
zaam verbonden worden aan project-
investeerders.

Mail:  info@net4kids.org
Tel.:  +31 (0)20 406 75 50

“SSH kiest niet voor de makkelijke weg met een totaalaanpak. Maar het is wel dé manier 
om kinderen die zo ontzettend weinig hebben ontvangen tijdens het uitdelen van 
geluk, weer kansen voor zichzelf te laten creëren. Kinderen krijgen het geluk niet in hun 
schoot geworpen, ze leren hoe ze het zich kunnen toe eigenen. Dat is de enige manier 
om de cirkel te doorbreken.”  
Mijanou Blaauw - Director Programmes Net4kids

www.net4kids.org

“Ik zie tussen die kinderen de toekomstige 
presidenten en CEO’s. Hoe mooi is het 
dat ze dit nu ook daadwerkelijk kunnen 
bereiken.”

 Marco Gianotten - CEO Giarte 



Net4kids is expert in het selecteren en managen van hoogwaardige kinder-
hulp projecten. Niet alleen selecteren we op basis van zorgvuldig vastge-
stelde en bewezen criteria; ook stellen we strenge eisen aan de financiële 
en programmatige rapportage capaciteiten van onze lokale, uitvoerende 
partners. Daarnaast helpen we deze partners kwalitatief en kwantitatief  
te groeien in kinderhulp. Onze infrastructuur, kennis en expertise delen  
wij inmiddels ook met families en foundations die een kwalitatieve, eigen  
kinderhulp portefeuille wensen waarbij betrokkenheid hand in hand gaat  
met onafhankelijk en goed management.  

Wereldwijd

Net4kids Charity Desk

Het verhaal van Stichting Elsgoed
Als investeerder is Stichting Elsgoed al jaren-
lang betrokken bij Net4kids. Sinds 2013 ook 
bij de Charity Desk: we ontzorgen Stichting 
Elsgoed bij de uitvoering van hun beleid ten 
aanzien van concrete en duurzame kinderhulp 
met het scannen van hun donatie aanvragen. 
Het eerste project ‘Betekenisvol onderwijs 
voor Maya kinderen’ in Guatemala kwam  

positief uit de projectscan. Samen investeren 
we nu in zo’n 2500 kinderen in Guatemala. 
Maar ook in Kenia doen we samen goed. 
Wat als een kleinschalig hulpproject voor 
kansarme kinderen in Nairobi begon, is nu 
uitgegroeid tot een van de meest sprekende 
en duurzame projecten van onze Afrika 
portefeuille, Watoto Wema Centre. Met de 
investering van o.a. Stichting Elsgoed staat er 

nu een gezondheidscentrum voor de gemeen-
schap waarvan de winst terugvloeit naar de 
kinderen in het opvangcentrum. 

Duurzame kinderhulp 
Net4kids ondersteunt bij het opzetten en 
uitvoeren van beleid van families en founda-
tions ten aanzien van concrete en duurzame 
kinderhulp. Door het combineren van erva-
ring, het sturen op innovatie en het breder 
trekken van geldstromen kunnen wij helpen 
de euro’s effectiever, efficiënter en duurzamer 
te besteden.

- Land: Wereldwijd
- Doel: advies en uitvoering voor  

families en foundations.
- Hoe: Net4kids ondersteunt bij het 

opzetten en uitvoeren van beleid  
ten aanzien van concrete en  
duurzame (kinder)hulp.

www.net4kids.org
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Ervaring en passie 
Teamleden van Net4kids combineren een 
zakelijke achtergrond met een passie voor 
kinderhulp.  

We gebruiken onze ervaring in de ontwikke-
lingssector, maar ook de opgebouwde exper-
tise in het bedrijfsleven bij het selecteren en 

managen van de kinderhulpprojecten. In de 
afgelopen jaren hebben we gemiddeld 30 
verschillende projecten per jaar gemanaged, 
waarbij we jaarlijks zo’n 18.000 kinderen op 
weg helpen naar een zelfstandige toekomst. 

Net4kids ondersteunt door: advies bij missie 
en beleid definities, onafhankelijke project-
selectietrajecten, -bezoeken en -evaluaties 
op basis van KPI’s, secretariaatsservices, 
bestuur invulling of het vervullen van een 
tijdelijke vraag naar extra mankracht. 

Net4kids is bovendien sterk in het insourcen 
van kinderhulpprojecten waarmee uw betrok-
kenheid gehandhaafd blijft, maar de zorg 
uit handen wordt genomen. Bovendien kan 
Net4kids zorgen voor aanvullende financiering 
daar waar het ingebrachte project groei-
potentie heeft dan wel de wens bestaat bij  
de family of foundation om de investering  
af te bouwen. 

Betere wereld begint bij kinderen
Met de Charity Desk realiseren we maximale 
impact voor de kinderen én bij families en 
foundations. Zij delen ons geloof dat een 
betere wereld begint bij kinderen, maar dat 
dat alleen met een zakelijke aanpak succes- 
vol kan zijn. 

Past deze visie ook goed bij jouw family of 
foundation? Neem dan vrijblijvend contact op 
met Anke van den Boog, via mail  
anke.vandenboog@net4kids.org  
of bel +31 6 53 69 07 46

www.net4kids.org

“Onze familiestichting wil kansarme  
kinderen een zetje geven, zodat ook  
zij zich kunnen ontwikkelen.  

 De Charity Desk ondersteunt onze  
stichting en geeft onze betrokkenheid 
‘handen en voeten’. Tegelijk geeft  
Net4kids de projecten een duwtje  
in de rug, wat ten goede komt aan  
de kinderen.”
	 Annemiek	van	der	Schaar	-	Stichting	Elsgoed

Meer informatie

Net4kids is een BtB platform voor 
impactvolle kinderhulp, waar concrete 
kinderhulpprojecten direct en duur-
zaam verbonden worden aan project-
investeerders.

Mail:  info@net4kids.org
Tel.:  +31 (0)20 406 75 50

“Door met elkaar tijd, kennis en ervaring 
te delen, wordt de kans op succes van 
integrale kinderhulpprojecten vergroot. 
Dat is winst voor iedereen, vooral voor 
alle kwetsbare kinderen die wij op deze 
manier gezamenlijk ondersteunen.”
	 Jeanne	Specht	Grijp	-	Stichting	Talud	


















