Wereldkinderen familie
programma
Wereldkinderen (WK) is een Nederlandse stichting
die in 1971 is opgericht. WK’s visie is: Ieder kind heeft
recht op een thuis. Kinderen moeten kunnen opgroeien
in de beschermde omgeving van een gezin of familie.
Voor veel kinderen is dit recht niet vanzelfsprekend.
Wereldkinderen komt op voor de rechten en het welzijn
van kwetsbare kinderen in ontwikkelingslanden.
WK’s visie komt overeen met het Kinderrechtenverdrag
van de Verenigde Naties1 en het Internationaal
Haags Adoptieverdrag2. Bovendien handelt het
WK familieprogramma volgens de Richtlijnen voor
Alternatieve Zorg van de Verenigde Naties3. WK past
de Richtlijnen voor Alternatieve Zorg van de Verenigde
Naties toe via haar vier interventiestrategieën: 1)
Preventie familiedesintegratie; 2) Familie re-integratie;
3) Gezinsvervanging in eigen land; en 4) Interlandelijke
adoptie. Deze interventiestrategie speelt zich af in
ontwikkelingslanden via onze lokale partners. Het WK
familieprogramma ondersteunt meerdere lokale partners
in de eerste drie stappen4. Alle WK partners worden
verder voorgesteld in Bijlage 1.

Het WK familieprogramma in een
oogopslag

7 partner organisaties
in 5 landen
(Burkina Faso, Colombia, Filippijnen,
Thailand en Zuid Afrika)

14,000+ kinderen
bereikt door onze interventies

https://www.unicef.org/child-rights-convention/convention-text-childrens-version
https://assets.hcch.net/docs/77e12f23-d3dc-4851-8f0b-050f71a16947.pdf
3
https://resourcecentre.savethechildren.net/library/application-un-guidelines-alternative-care-children-guide-practitioners
4
WK heeft ook een interlandelijk adoptieprogramma. Voor meer informatie over ons adoptieprogramma, ga naar onze website:
https://www.wereldkinderen.nl/adoptie
1
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1. Preventie familiedesintegratie

SIAM Care Thailand - Houdt
gezinnen bij elkaar

In Thailand hangt er nog steeds een enorm stigma rondom hiv/aids waardoor het leven voor besmette mensen erg
uitdagend is. Besmette mensen raken vaak hun baan kwijt of worden van school gestuurd als hun omgeving weet
van hun besmetting. Er is weinig kennis over hiv/aids, seks en medicatie waardoor veel besmette mensen niet de
bescherming en behandeling krijgen die mogelijk is. Ook zijn veel mensen te zwak om te werken, of zijn ouders
weggevallen uit gezinnen, waardoor gezinnen onvoldoende financiële middelen hebben. Hierdoor kunnen kinderen
vaak niet naar school.
In samenwerking met WK ondersteunt Siam Care kwetsbare families die getroffen zijn door hiv/aids. Het doel van
WK-Siam Care partnerschap is om te voorkomen dat kinderen in een weeshuis terechtkomen. Siam Care biedt fysieke,
psychologische en financiële hulp aan families van wie één of meer kinderen hiv besmet zijn of van wie familieleden
besmet zijn of reeds zijn overleden aan aids. Siam Care zorgt voor opvang binnen de familie, ondersteuning van de
familie met basisbenodigheden en schoolsponsoring, zodat de zorg voor het kind geen extra financiële last veroorzaakt.

Door middel van deze aanpak heeft Siam
Care in 2020 kunnen voorkomen dat meer
dan 200 kinderen in een weeshuis zijn
beland.

Fundación Creciendo Unidos
(FCU) Colombia – promotie
kinderrechten in buurten
van Bogotá waar kwetsbare
kinderen en families wonen
Veel kinderen en families leven in zware armoede in Bogotá. Vooral in
twee buurten in Bogotá, San Cristobal en Caracoli, zijn de kinderen en
families extreem kwetsbaar. Daar leven de mensen in precaire condities.
Informele en onzekere economische activiteiten, werkloosheid, ongewenste
zwangerschappen van meisjes/jonge vrouwen, familiegeweld, een lage
toegang tot basisvoorzieningen (water en sanitair) zijn slechts enkele
voorbeelden van omstandigheden waarin mensen moeten leven. Samen
met WK werkt FCU om de levenscondities van kinderen te verbeteren.
Door psychosociale hulpverlening, het verzorgen van beroepsopleidingen,
gezondheidzorg, toegang tot (online) basisonderwijs, familiebemiddeling en
communicatietrainingen zorgt FCU dat de armoedecyclus wordt doorbroken.

FCU heeft in 2020 meer dan 140 kinderen
bereikt door haar interventies.
SA Cares Zuid-Afrika –
Cluster care: De preventie
van familiedesintegratie in
informele nederzettingen
Hammanskraal is een informele nederzetting in Pretoria waar meer
dan 50.000 mensen wonen. Daar leven mensen in extreme armoede
en in kwetsbare omstandigheden. Een lage socio-economische
toestand, seksueel geweld en verkrachtingen, een gebrekkige
toegang tot basisvoorzieningen (water, sanitair, gezondheidzorg),
drugshandel en -verslaving, en een hoog hiv/aids infectieniveau
kenmerken deze omgeving. Bovendien moeten veel kinderen voor
hun broers en zussen zorgen, want hun ouders zijn vaak door hiv/
aids omgekomen. Deze gezinnen zijn vaak niet geregistreerd bij de
lokale overheid, waardoor ze geen toegang tot familietoeslagen
krijgen. In partnerschap met WK zorgt SA Cares voor de kwetsbare
gezinnen in Hammanskraal. SA Cares biedt psychosociale steun
door ouderschaps- en levensvaardighedentrainingen, counseling
en onderwijs. Ze geven administratief advies zodat gezinnen
familietoeslagen kunnen aanvragen. Ten slotte bieden ze toegang
tot beroepsopleidingen zoals pottenbakken en het ontwerpen van
lederproducten.

SA Cares heeft 4.900 kinderen en 1.200 families in hard
getroffen gebieden door COVID-19 geholpen.

2. Familie re-integratie
LYDIE Association Burkina Faso
- promoten socio-economische
re-integratie van jongeren die in
conflict met de wet zijn gekomen

Burkina Faso wordt steeds meer geconfronteerd met jongeren die in
conflict met de wet zijn gekomen. In alle gevangenissen van het land
zitten jongeren vast voor verschillende overtredingen. Bij vrijlating
hebben deze jongeren (vaak jongvolwassenen) weinig sociale en
economische mogelijkheden. De sociale en economische re-integratie
van deze jongeren blijft een uitdaging. In totaal zitten er 103 kinderen
en jongeren in de MACO gevangenis, waar de LYDIE association werkt.
De meeste kinderen en jongeren woonden op straat toen ze in de
gevangenis terechtkwamen. Om op straat te overleven, zijn de kinderen
en jongeren betrokken bij bedelen, het verkopen van (kleine) spullen, en
het uitvoeren van kleine beroepen (bijv. schoenpoetsen) Deze jongeren
wonen in extreme armoede en sommigen zijn wees.
In partnerschap met WK bieden LYDIE’s projecten een kans aan deze
jongeren. LYDIE geeft jongeren (16-18 jaar oud) en jongvolwassenen
(18-20 jaar oud) ondersteuning op twee niveaus: i) psychosociale
steun voor zichzelf en hun gezin door levensvaardighedentraining en
familiebemiddeling en; ii) socio-professionele trainingen en plaatsing,
evenals coaching en mentoring.

Na een jaar blijkt dat 70% van de projectdeelnemers
nog steeds een professionele activiteit hebben en
meer dan 70% van de deelnemers zijn voor zichzelf
begonnen.

3. Gezinsvervanging in eigen land
Kaisahang Buhay Foundation
(KBF) Filipijnen en Give a
Child a Family (GCF) ZuidAfrika – versterken van het
pleegzorgsysteem als alternatief
voor weeshuizen

Er wordt algemeen erkend dat pleegzorg een betere optie is voor
wezen dan opgroeien in weeshuizen en kinderinstellingen5.
Internationale organisaties als UNICEF en internationale NGO’s
onderschrijven dit principe. Echter, in veel landen zoals
de Filippijnen en Zuid-Afrika worden de meeste wezen in
kinderinstellingen geplaatst. In de afgelopen jaren zijn van de
107 wezen waarmee KBF werkt 93 wezen (87%) in instellingen
geplaatst. Dit wijst erop dat de visie van het agentschap van de
Filippijnse kinderbescherming om het systeem van pleegzorg
prioriteit te geven boven weeshuizen, nog een uitdaging is. In
Zuid-Afrika is de situatie vergelijkbaar. De data van Unicef ZuidAfrika geven aan dat de 345 geregistreerde weeshuizen zorgen voor
meer dan 21.000 kinderen. Echter, wetenschappelijk onderzoek
heeft aangetoond dat kinderen die in weeshuizen opgroeien, aan
meer ernstige socio-affectieve beperkingen lijden, vergeleken met
kinderen die in pleegzorg opgroeien. Bijgevolg pleiten KBF en GCF
voor: een sterk pleegzorgsysteem als alternatief voor weeshuizen.
In hun respectievelijke landen werken KBF en GCF samen met de
verschillende kinderbeschermingsagentschappen en pleeggezinnen
om een sterk en betrouwbaar pleegzorgsysteem te ontwikkelen.

KBF en GCF hebben gezorgd dat respectievelijk meer
dan 770 en 2.600 kinderen niet in een weeshuis zijn
beland.
https://www.thelancet.com/journals/lanpsy/article/PIIS2215-0366(19)30399-2/fulltext
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Hillcrest Aids Center
Trust (HACT) Zuid-Afrika
– Sibambisene (“We Are
Together”): ondersteunen
van grootouders die voor
hun kleinkinderen zorgen in
Zuid-Afrika

Zuid-Afrika’s gogo’s (grootmoeder in het Zoeloe) dragen een zware
last als gevolg van de hiv/aids-pandemie. Er zijn momenteel 1,8
miljoen aidswezen in Zuid-Afrika, waarbij de provincie KwaZuluNatal het hoogste percentage weeskinderen heeft in Zuid-Afrika.
Kinderen die wees zijn geworden door hiv/aids hebben vaak
last van psychologisch leed, wat een grote impact heeft op hun
slagingspercentages op school en op het toekomstige potentieel6.
Duizenden grootmoeders in de hele regio zijn momenteel de
enige verzorgers van risicokinderen en ze gebruiken hun magere
staatspensioen vaak om hun kleinkinderen te voeden, te kleden
en te scholen. In veel gevallen zorgen de oma’s voor kleinkinderen
die zelf hiv-positief zijn en tijdens de zwangerschap of geboorte
door hun moeder zijn besmet. Deze oma’s hebben vaak weinig
kennis over hoe ze voor hun hiv-positieve kleinkinderen moeten
zorgen of hoe ze met hun kleinkinderen kunnen communiceren om
eraan bij te dragen dat ze hiv-negatief blijven. De gogo’s moeten
omgaan met fysiek, emotioneel en financieel leed om de volgende
generatie op te voeden.
WK en HACT werken samen om de gogo’s te ondersteunen. We
doen dit door middel van drie interventies: i) ontwikkelen en
onderhouden van 30 grote community-based moestuinen om
te zorgen dat de voedselveiligheid zal toenemen; ii) ouderlijke
vaardighedentraining voor oma’s (en opa’s) om beter met hun
kleinkinderen om te gaan; iii) training voor oma’s, opa’s en
kinderen over hiv/aids preventie, behandeling en hoe ze ermee
kunnen leven.

In 2020 heeft HACT heeft meer dan 5.300 kinderen en 1.300
families ondersteund door haar programma.

Source of statistics: South African National HIV Prevalence, Incidence and Behaviour Survey, 2012
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Coronanoodhulp –
ondersteunen families met
basisbehoeften
De gevolgen van de coronapandemie zijn in de projectlanden zeer dramatisch. Veel kwetsbare
gezinnen zijn afhankelijk van een minimaal inkomen dat nu vaak wegvalt. Mensen worden
ontslagen of kunnen geen geld verdienen, omdat ze thuis moeten blijven. In 2020 zijn onze
partnerorganisaties daarom noodgedwongen overgegaan op het bieden van noodhulp. Hier
volgen enkele voorbeelden van het soort hulp dat onze partnerorganisaties nodig hebben:
Voedselpakketdistributie: in Zuid-Afrika, India en Thailand hebben WK en haar partners
meer dan 10.000 mensen bereikt door het verstrekken van voedselpakketten, budgetten voor
boodschappen en babyproducten (melkpoeder en luiers).
Online onderwijs ondersteuning: in India, Colombia en Zuid-Afrika hebben wij meer dan 100
kinderen bereikt door online onderwijs-ondersteuning door de distributie van elektronische
apparaten.
Handwaspunten gemaakt en gedistribueerd bij onze partnerorganisaties in gemeenschappen
in Zuid Afrika waar basisvoorzieningen, water en sanitair, niet beschikbaar zijn.

Bijlage 1 – WK’s partner organisaties
Burkina Faso
De LYDIE-Association is een non-profit organisatie die is opgericht in 2012 en haar basis heeft in
Ouagadougou, Burkina Faso. Haar missie is om bij te dragen aan het welzijn van mensen die in
achtergestelde omstandigheden leven. De organisatie richt zich vooral op onderwijs, gezondheid,
kinderbescherming en economisch empowerment.

Colombia
Fundación Creciendo Unidos (FCU) is een non-profit organisatie in Bogotá, Colombia. FCU
promoot kind- en jongerenparticipatie zodat ze voor hun eigen rechten op kunnen komen. Ze
ondersteunen kinderen, jongeren, families en gemeenschappen om voor kinderrechten te vechten.
Door trainingen, psychosociale assistentie en onderwijsondersteuning bieden ze meer kansen en
mogelijkheden aan kwetsbare families en kinderen.

Thailand
Siam Care is een Thaise non-profit organisatie. Siam Care zet zich in voor kinderen en gezinnen die
geraakt zijn door hiv/aids. Ze vechten voor gelijke rechten, kansen en behandeling voor kinderen
en hun families die geraakt zijn door armoede en/of hiv/aids, totdat Thailand hiv-vrij zal zijn. Ze
helpen kinderen in nood en hun families om zich fysiek, psychosociaal, financieel en geestelijk te
ontwikkelen, totdat ze (weer) voor zichzelf kunnen zorgen.

Filippijnen
Kaisahang Buhay Foundation (KBF) is een non-profit organisatie, in Manilla, de Filippijnen.
KBF’s visie is dat ieder kind heeft recht op een liefdevol en permanent gezin. Het werkt aan
gezinsbehoud, gezinshereniging en permanente gezinsplaatsing.

Zuid-Afrika
Hillcrest Aids Center Trust (HACT) is een non-profit organisatie die is opgericht in 1990 en haar
basis heeft in Hillcrest, Zuid-Afrika. De visie van deze organisatie is het streven naar een ZuidAfrika zonder hiv/aids. Alle HACT projecten dragen bij aan deze visie.
Give a Child a Family (GCF) is een kinderbeschermingsorganisatie die 25 jaar geleden is opgericht.
GCF promoot veilige, tijdelijke zorg voor wezen en kwetsbare kinderen met een focus op pleegzorg
als alternatief voor weeshuizen. GCF geeft gemeenschappen en organisaties de mogelijkheid om
een veilige en verzorgende omgeving aan kinderen te bieden. Het belang van de kinderen staat
voorop voor GCF.
SA Cares is in Pretoria, Zuid-Afrika gevestigd. SA Cares’ interventiepijlers zijn: i) preventieprogramma’s
om ouders en verzorgers steun te geven en hun (opvoed)capaciteiten te versterken; ii)
interventieprogramma om kinderrechten te beschermen en om voor kwetsbare kinderen en wezen
te zorgen; iii) community programma om capaciteit van rurale gemeenschappen op te bouwen,
zodat ze voor kwetsbare kinderen kunnen zorgen; en iv) gespecialiseerde zorgprogramma’s om
veilige en zorgzame gezinnen aan wezen te bieden.

