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Vereniging Wereldkinderen zet zich samen met partnerorganisaties in om kwetsbare kinderen in eigen land een veilig en liefdevol thuis te bieden. Het motto van
Wereldkinderen is: ieder kind heeft recht op een thuis.
In diverse landen steunen we projecten die daar aan bijdragen. In de komende periode brengen we meer focus aan in deze projectondersteuning: we concentreren
ons op de landen waarmee Wereldkinderen samenwerkt voor interlandelijke
adoptie. Daar gaan we meer of grotere projecten ondersteunen. Adoptie blijft
overigens een laatste oplossing; de projecten zijn juist gericht op voorkómen dat
gezinnen uit elkaar vallen en op terugplaatsen van kinderen in opvanghuizen naar
familie of pleeggezinnen. De voorwaarden voor financiële ondersteuning scherpen we zowel wat betreft inhoud als proces aan. Zo kunnen we extra impact hebben en het beschikbare geld zo efficiënt mogelijk besteden.

Foto pagina 1: Ondersteuning voor grootmoeders in de zorg voor hun kleinkinderen, Hillcrest Aids Centre Trust, Zuid-Afrika
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Huidige situatie

We gaan ons focussen op twee soorten projecten:

Wereldkinderen ondersteunt nu 11 projecten in 10 landen:
Colombia, Haïti, Ethiopië, Kenia, Burkina Faso, Zuid-Afrika,
Thailand, China, Filipijnen en India. Uitgangspunt hierbij zijn
de vier interventiestrategieën:
- Een sociaal vangnet voor kwetsbare kinderen
- Gezinnen sociaal-economisch versterken zodat kinderen
thuis kunnen blijven
- Terugkeer naar eigen familie
- Een vervangend thuis in eigen land

• Preventie: voorkomen dat gezinnen uit elkaar vallen en
kinderen in alternatieve zorg terecht komen.

Tot en met 2015 heeft Wereldkinderen financiering gehad
vanuit de toenmalige TMF (2006-2010) en MFS (2011-2015)
stromen. Sinds 2016 is de inkomensstroom vrijwel volledig afkomstig van particuliere donateurs.

Alle inspanningen van de partner zijn er op gericht dat het kind
onder de zorg van zijn of haar ouders kan blijven of worden
teruggebracht, of onder die van naaste familieleden. Dat kan
ondersteuning op diverse gebieden betekenen: rondom inkomen, school, opvoeding, gezondheid, etc. Bij alle inspanningen
moet rekening worden gehouden met het recht van het kind
te worden gehoord en toegang te hebben tot begrijpelijke informatie.
• De-institutionalisering (kinderen uit tehuizen laten terugkeren bij familieleden) en opzetten alternatieve zorg, met
name pleegzorg.

Meer focus: kernpunten
Vanaf 2019 scherpen we onze koers aan, om onze impact te
kunnen vergroten.

Wanneer een kind in alternatieve zorg terecht komt, moeten
ten eerste alle mogelijkheden worden onderzocht om het kind
terug te laten keren naar zijn of haar ouders, familie of gemeenschap.

We gaan ons concentreren op de landen waar we ook voor
adoptie bemiddelen en goede contacten en lokale netwerken
hebben. Dat maakt monitoring gemakkelijker en efficiënter
en geeft de kans meer of grotere projecten in die landen te
steunen. Op dit moment gaat dat om de landen Colombia,
Zuid-Afrika, Thailand, Filipijnen en Burkina Faso. Het portfolio
in deze landen wordt uitgebreid.

Re-integratie is een ingewikkeld en vaak langdurig proces, dat
vraagt om de juiste ondersteuning, een goede voorbereiding
en zorgvuldige nazorg. We hanteren voor een goede re-integratie de zogenaamde Guidelines on Children’s Reintegration
van de Inter-agency group on children’s reintegration.

De criteria om projectondersteuning te krijgen worden aangescherpt. In lijn met de interventiestrategie die we hanteren
gaan we de VN Richtlijnen voor Alternatieve Zorg als uitgangspunt nemen. We gaan strengere eisen stellen aan de rapportages, om sponsor- of subsidieaanvragen bij andere
partijen meer kans van slagen te geven.

Projectencommissie
Om de programmafocus te bewaken en nieuwe voorstellen te
bespreken heeft Wereldkinderen een projectencommissie ingesteld. Deze commissie bestaat uit vier leden met expertise
op dit terrein en de programmamedewerkers van Wereldkinderen. Zij komen op vrijwillige basis jaarlijks tenminste tweemaal bijeen. De commissie adviseert ook over bijvoorbeeld
ontwikkelde formats en fondsenwerving.

Focus in doelstellingen
Voor toekomstige aanvragen geldt dat de VN Richtlijnen voor
Alternatieve Zorg het uitgangspunt moeten zijn voor het werk
van de partner.

In alle stadia van het re-integratieproces dienen het kind en
de familie centraal te staan. Alle kinderen hebben het recht
om op te groeien bij hun eigen familie. Bovendien hebben kinderen het recht om te worden betrokken bij alle besluiten die
worden genomen gedurende het re-integratieproces. Het belang van het kind dient tijdens het proces voortdurend een
eerste overweging te zijn.
Ook staat de bescherming van het kind voorop. Re-integratie
mag alleen als het in het belang van het kind is. Daarom moet
voorafgaande en gedurende het re-integratieproces zorgvuldig worden vastgesteld of en welke risico’s er zijn, hoe deze
risico’s kunnen worden vermeden en hoe ze opwegen tegen
de voordelen van re-integratie. Risico’s waarmee rekening
dient te worden gehouden zijn bijvoorbeeld kindermishandeling, stigmatisering, gebrek aan privacy. Om een re-integratieproces te laten slagen, dienen alle belanghebbenden te
worden betrokken, zoals kinderen, families, gemeenschappen,
scholen, overheidsvertegenwoordigers, ngo’s en de particuliere sector. Een succesvol proces vraagt dus om een goede afstemming tussen de betrokken partijen, zodat op een
effectieve manier samengewerkt kan worden.
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Als re-integratie niet mogelijk blijkt, kan gekozen worden voor
een vorm van alternatieve zorg, met name pleegzorg. Bij
pleegzorg zijn belangrijke voorwaarden dat pleegouders een
goede training en voorbereiding krijgen, een goede procedure
voor de matching tussen kind en pleegouder(s) en een goede
monitoring van deze gezinnen. Hierdoor wordt de kans op een
succesvolle plaatsing voor het kind vergroot.

Criteria voor financiële steun door Wereldkinderen
Voor toekomstige projectenaanvragen betekent dit dat de
volgende criteria worden gehanteerd:
• De partnerorganisatie is actief in een van de landen waar
Wereldkinderen relaties mee onderhoudt in het kader van
internationale adoptie. Op dit moment zijn dat Colombia,
Zuid-Afrika, Thailand, Filipijnen en Burkina Faso.
• De partnerorganisatie levert een eigen bijdrage van minimaal 50% om afhankelijkheid van Wereldkinderen te
voorkomen.
• Het werk van de partnerorganisatie is conform de VN
Richtlijnen voor Alternatieve Zorg. Dit betekent dat wordt
geïnvesteerd in de ondersteuning van ouders bij het uitoefenen van hun verantwoordelijkheid als eerste opvoeder.
Voor uithuisgeplaatste kinderen en/of weggelopen kinderen moet - waar mogelijk en passend – hereniging met hun
families voorop staan. Alternatieve vormen van zorg zijn
gebaseerd op een gezinsomgeving en het kind krijgt een
stem in alle beslissingen die hem of haar aangaan.
• De partnerorganisatie is helder over hun relevantie, betrekken van de doelgroep, duurzaamheid en uitvoerbaarheid van hun project en hun impact.
• De partnerorganisatie heeft een Child Protection policy.

Voor de projecten in Haïti, Ethiopië, India, Kenia en China
wordt de steun niet langer verlengd. Afbouwen gebeurt zorgvuldig, zodat de projecten de tijd hebben hier op te anticiperen.
• De bijdragen aan Haïti en Ethiopië lopen nog tot medio
2019. Komend jaar bieden wij hen steun bij het vinden van
andere donoren.
• India krijgt tot medio 2020 financiering voor haar project
om kinderen te re-integreren bij hun families.
• Het huidig contract met Kenia loopt tot en met april 2019
en eindigt dan. De partner heeft op eigen kracht substantiële financiering van een vermogensfonds in Nederland
weten te krijgen voor de komende jaren.
• China krijgt tot medio 2020 de laatste ondersteuning voor
revalidatie van gehandicapte kinderen. In de komende tijd
wordt gekeken welke rol Wereldkinderen kan spelen in het
vinden van alternatieve financiering.
Voor monitoring van deze projecten wordt gebruik gemaakt
van projectbezoeken van collega-organisaties, Wereldkinderen-relaties en/of externe consultants.

Uitbreiding portfolio
In de focuslanden bouwen we de komende twee tot drie jaar
het portfolio uit, passend bij de nieuwe criteria. In deze landen
gaan we werken met meerdere partners en grotere projecten.
Dit zal een duidelijker bijdrage leveren aan de resultaten en
op termijn de impact voor kinderen. In 2018 wordt gestart
met uitbreiding van het aantal partners en projecten in ZuidAfrika en Filipijnen.

Lopende projecten

Fondsenwerving

De aanscherping van de koers vertalen we op de volgende manier naar de lopende projecten:

Wereldkinderen heeft in het verleden vooral ingezet op fondsenwerving via donateurs, private giften en in mindere mate
nalatenschappen. Incidenteel zijn er succesvolle initiatieven
geweest om fondsen via vermogensfondsen te werven.

Voortzetting financiering
De financiering van de huidige projecten in deze focuslanden
zetten we voort:
• Colombia (ondersteuning kwetsbare gezinnen)
• Zuid-Afrika (gezinswerkers voor kwetsbare gezinnen)
• Thailand (ondersteuning voor gezinnen die getroffen zijn
door hiv/aids)
• Filipijnen (ondersteuning voor kwetsbare kinderen)
• Burkina Faso (pleegzorg voor vondelingen).
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Afbouw/overdracht
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De prioriteit ligt in de komende 3 jaar op private fondsen via
vermogensfondsen, serviceclubs en donateurs en giften. Institutionele fondsen zullen alleen aangeschreven worden als er
een call for proposals is die Wereldkinderen op het lijf geschreven is en waarvoor sterke partners gevonden kunnen worden
met een gezamenlijk track record.
Een plan voor donateursbehoud en verhoging van individuele
(extra) giften wordt eind 2018 ontwikkeld.

Samenwerking in Nederland
Waar mogelijk werkt Wereldkinderen samen met gelieerde
organisaties.
• Particuliere initiatieven. Samenwerking bestaat bijvoorbeeld uit het delen van communicatiematerialen, rapportages en afstemmen van plannen. Maar ook uit het
gezamenlijk aanvragen van fondsen.
• Better Care Network Netherlands: Wereldkinderen maakt
deel uit van de stuurgroep van het Better Care Network
Netherlands (BCNN). Het netwerk wil via samenwerking
de hulp aan kinderen zonder adequate ouderlijke zorg in
ontwikkelingslanden verbeteren. Een belangrijk thema is
het zogenoemde weeshuistoerisme. BCNN geeft individuen en organisaties inzicht in de negatieve effecten van
steeds wisselende vrijwilligers bij de zorg van kwetsbare
kinderen. Deze kinderen hechten zich aan de mensen die
zorg bieden en hebben dan keer op keer te maken met een
breuk, waardoor zij een hechtingsstoornis kunnen oplopen.
• Kinderwelzijnsorganisaties in Nederland of internationaal
die op hetzelfde gebied als Wereldkinderen werken en
waar samenwerking een toegevoegde waarde heeft, door
versterken van het programma, expertise of partnerschappen.
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