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1. Inleiding  
 
Homeless Child is opgericht in 2002, met als doel om een bescheiden bijdrage te leveren aan het 
scheppen van een beetje meer evenwicht tussen arm en rijk in de wereld. Homeless Child voert dit 
doel uit middels samenwerkingsverbanden met lokale organisaties in de omgeving van El Progreso, 
Honduras.  
De eerste organisatie waarmee de samenwerking werd gestart was Proniño Honduras.  
In samenwerking met Proniño wordt verwaarloosde en misbruikte kinderen tussen de 6 en 18 jaar 
een kans geboden op een betere toekomst middels permanente opvang, liefde en aandacht, 
traumaverwerking, gezondheidszorg en educatie.  
 
Sinds 2012 is er in samenwerking met Proniño ook een opvanghuis voor ernstig seksueel misbruikte 
meisjes gestart. De meisjes worden door de nationale organisatie voor kinderbescherming  bij 
Proniño geplaatst en kunnen daar blijven wonen tot ze volwassen zijn. Ook de meisjes krijgen de 
ondersteuning en begeleiding die zij nodig hebben om uit te groeien tot stabiele jongvolwassenen.  
Sinds 2011 heeft een derde organisatie, de Amerikaanse stichting The Children’s Home Project 
(TCHP), zich bij Proniño en Homeless Child aangesloten.  
 
The Children’s Home Project en Homeless Child ondersteunen Proniño door fondsen te werven en 
bekleden een adviserende rol. Proniño heeft de uitvoerende rol.  
 
Daarnaast heeft Homeless Child sinds 2007 een samenwerking met Asociación Hondureña de la 
Mujer y Familia (AHMF), een Hondurese organisatie die ernaar streeft de gezondheid en het 
algemeen welzijn van vrouwen en families te verbeteren in de armste wijken in zes steden in 
Honduras, waaronder El Progreso.  
 
Na 15 jaar onvermoeibare inzet heeft het toenmalige bestuur van Homeless Child in 2015 besloten 
de steun te gaan afbouwen. Hoewel de partners in Honduras en de Verenigde Staten al langere tijd 
voorbereidingen aan het treffen waren op de afnemende geldstroom uit Nederland, had dit besluit 
grote impact.  
 
In mei 2018 is besloten dat er een nieuw bestuur aangesteld zou worden, zodat Homeless Child door 
kon gaan met de lokale samenwerking. Het nieuwe bestuur bestaat uit een aantal lange termijn 
vrijwilligers, met kennis van de lokale gewoontes en banden met lokale bestuurders. Daarnaast is 
oprichter Bas Wiersma nog steeds actief betrokken bij de stichting. 
 
Het nieuwe bestuur van Homeless Child wil Proniño graag blijven steunen, al zij het in meer 
bescheiden mate. Enerzijds omdat TCHP een grotere rol op zich had genomen in de samenwerking 
met Proniño, anderzijds omdat het bestuur de focus deels wil gaan verleggen naar meer steun aan 
vrouwen en meisjes. De wens van het nieuwe bestuur is dan ook om als stichting veel aandacht te 
hebben voor het creëren van gendergelijkheid. 
  
2019 staat in het teken van een nauwere samenwerking met Asociación Hondureña Mujer y Familia 
(AHMF), onze partnerorganisatie die zich inzet voor het verbeteren van vrouwenrechten, de 
voorlichting over vrouwelijke gezondheid en het toegankelijk maken van voorbehoedsmiddelen. 
 
Over de invulling van de samenwerking met AHMF en met Proniño kunt u meer lezen in dit 
beleidsplan. Alle stappen die Homeless Child de komende jaren zal nemen, hebben als doel om 
Proniño zo duurzaam en zelfstandig mogelijk te laten worden en de ondersteuning van meisjes en 
vrouwen in Honduras uit te breiden. 
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Gezien de huidige grootte van de stichting is dit beleidsplan geschreven voor de komende 12 
maanden.  

 
2. Missie en visie 

 
De missie van de Stichting Homeless Child is om een bijdrage te leveren aan het herstel van balans in 
de wereld. Bas Wiersma en het toenmalige bestuur hebben zich vanaf 2002 onvermoeibaar ingezet 
voor kinderen in achterstandssituaties in El Progreso, Honduras. In 2016 is besloten om de invloed 
van Homeless Child af te bouwen vanuit de wens van het vorige bestuur om af te treden.  
 
In 2018 hebben een aantal betrokken vrijwilligers besloten om het bestaan van Homeless Child voort 
te zetten. De motivatie van deze vrijwilligers komt grotendeels doordat drie van de vijf nieuwe 
bestuursleden langdurig bij Proniño als vrijwilliger gewerkt hebben en zo een band hebben 
opgebouwd met de kinderen, de werknemers en het lokale bestuur .  
 
Het nieuwe bestuur van Homeless Child heeft door de samenwerking met TCHP en de uitbreiding 
van hun financiële verantwoordelijkheid in de afgelopen jaren haar missie opnieuw kunnen 
verschuiven van enkel straatjongens en seksueel misbruikte meisjes naar ook vrouwen. Er wordt 
naar gestreefd  dat de meisjes  en vrouwen die wij ondersteunen het recht en de kennis krijgen om 
bewuste keuzes te maken voor gezinsplanning en hun gezondheid. 
 
In Honduras komen veel ongewenste zwangerschappen voor door seksueel misbruik, onderdrukking 
en gebrek aan kennis. De visie van Homeless Child is dat het aanpakken van een probleem het 
meeste effect heeft als dit aangepakt wordt bij de bron. De lokale organisatie AHMF geeft op deze 
gebieden voorlichting en hulp aan meisjes en vrouwen in het gebied rondom El Progreso, Honduras. 
Homeless Child heeft dan ook de samenwerking met AHMF nieuw leven ingeblazen en wil de steun 
verder uitbreiden om deze wens te kunnen realiseren.  
 
Homeless Child zal ook de jongens en meisjes bij Proniño blijven steunen. De stichting zal blijven 
streven naar een opvang die de kinderen helpt voorzien in basisbehoeften zoals een veilig thuis, hulp 
bij het verwerken van trauma’s, gezonde voeding, liefde en aandacht, en scholing. De kinderen 
worden in deze periode begeleid in het bewust worden van hun eigen kennis en kunde en hoe ze dit 
kunnen inzetten in hun volwassen leven. 
 
In de missie en visie van Homeless Child zijn duurzaamheid en zelfredzaamheid belangrijke factoren. 
Het doel is dan ook dat Proniño op den duur onafhankelijk van andere stichtingen kan blijven 
bestaan. Om dit te kunnen bereiken zal er meer gevraagd moeten worden van de organisatorische 
en financiële zelfstandigheid van Proniño.  
 
 
 

3. Doelstelling en strategie 
 
3.1 Doelstelling 1 
 
Er zal worden voorzien in de basisbehoeften van de kansarme kinderen die wij helpen opvangen. Er 
wordt hen een veilig thuis, gezonde voeding, liefde, aandacht en scholing aangeboden. 
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Toelichting: Homeless Child heeft vanaf 2015  gestreefd naar een kleinere opvang. Door het naleven 

van kleinschaligheid is er meer tijd en aandacht per individueel kind en kan de kwaliteit van de zorg 

beter gewaarborgd blijven.  

Vanuit de Amerikaanse stichting is er een werknemer, Haley Janssen, wonend in Honduras. Zij is 

projectcoördinator en vrijwel dagelijks aanwezig bij de kinderen en werknemers van Proniño. Zij 

geeft daarnaast training aan de werknemers en vrijwilligers in het omgaan met getraumatiseerde 

kinderen. Dit heeft als effect dat de kinderen een sterkere en een meer diepgaande begeleiding 

krijgen van de mentoren en begeleiders.  

Ook zullen de vrijwilligers strenger geselecteerd worden. Nieuwe vrijwilligers dienen een CV voor te 

leggen, minimaal 3 maanden aanwezig te kunnen zijn, zij dienen minimaal over Spaans niveau B2 te 

beschikken en zij zullen met een specifiek doel en specifieke kennis naar Proniño toe gaan. Ook zal er 

intensief contact met de kinderen vermeden proberen te worden, omdat we willen voorkomen dat 

de kinderen een nauwe band opbouwen met mensen die maar tijdelijk op aanwezig zijn op de 

opvang.  

 

3.2 Doelstelling 2 

 

Educatie: kinderen en jongvolwassenen ondersteunen bij het bewust worden van eigen kennis, 

zodat zij dit succesvol kunnen inzetten in hun volwassen levens. 

Toelichting: De meeste kinderen die bij Proniño aankomen hebben weinig tot geen onderwijs 

kunnen volgen. Sinds 2019 is het mogelijk om alle kinderen extern naar school te laten gaan. Extern 

onderwijs zorgt voor re-integratie en een stap dichter bij de Hondurese maatschappij, wat de 

kinderen meer zelfvertrouwen geeft.  

Vanuit Proniño worden er vakopleidingen aangeboden (elektrotechniek, houtbewerking, 

metaalbewerking en landbouw) waarin ze veel vaardigheden leren die ze kunnen toepassen bij 

beroepen als zij de stichting verlaten. Intern zijn er twee pedagogen die de kinderen ondersteunen 

en begeleiden bij het inhalen van achterstand en bij hun ontwikkeling.  

Naast de schoolprogramma’s is er ook psychologische ondersteuning voor traumaverwerking en 

worden de werknemers, zoals hierboven beschreven, opgeleid om met de kinderen te werken. Op 

deze manier worden de kinderen zoveel mogelijk in hun kracht gezet.  

 

3.3 Doelstelling 3 

 

Gender gelijkheid: vrouwen en meisjes helpen meer gelijkheid binnen de samenleving te krijgen. 

Toelichting: Door de voorlichting over vrouwenrechten van AHMF aan vrouwen en meisjes worden 

zij weerbaarder gemaakt. Hierdoor verwachten wij dat het aantal ongewenste zwangerschappen en 

het seksueel misbruik zal afnemen. Op langere termijn zal er gestreefd worden om ook mannen aan 

het programma mee te laten doen. Daarnaast zullen vrouwen ondersteund worden in het maken 

van bewuste keuzes in gezinsplanning en gezondheid. 
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Toelichting: Deze balans creëren doet Homeless Child door een samenwerking met de lokale 

organisatie (AHMF). AHMF ondersteunt vrouwen door hen kennis te geven over vrouwenrechten, 

gezinsplanning en gezondheid. Homeless Child biedt ondersteuning door fondsen te werven, een 

adviserende rol te bieden en expertise uit te wisselen. 

 

3.4 Doelstelling  4 

 

Toewerken naar organisatorische en financiële zelfstandigheid van Proniño. 

Toelichting: De aandacht voor het onderdeel landbouw wordt vergroot, zodat dit een bron van 

inkomsten en voedsel kan worden voor Proniño. Het stuk grond, dat in het bezit is van Proniño, gaat 

intensiever gebruikt worden en er zullen meer kippen gehouden worden. De kinderen zullen 

betrokken en opgeleid worden in het onderdeel landbouw, zodat zij deze vaardigheden ook nadat ze 

Proniño verlaten hebben nog goed kunnen gebruiken. Daarnaast zal het lokale bestuur getraind en 

begeleid worden door oa. Haley Janssen en de betrokken vrijwilligers van TCHP om meer zelfstandig 

duurzame beslissingen te nemen ten aanzien van het beleid van Proniño.  

 

4. Huidige situatie  

Vanaf het ontstaan van de stichting is er veel opgebouwd in Honduras middels financiële 
ondersteuning en samenwerking met verschillende lokale organisaties. Vanaf 2016 is er een afbouw 
van de fondsen begonnen.  

Er werd besloten te stoppen met het steunen van AHMF, omdat zij in de opvolgende jaren financieel 
zelfstandig konden functioneren met hun anticonceptie project. Andere projecten zoals gezondheid 
voor vrouwen, uitstrijkjes, borstonderzoek, voorlichting over hygiëne en vrouwenrechten konden 
allemaal niet meer uitgevoerd worden.  

Daarnaast vond er ook, zoals gepland, een afbouw in kindaantal bij Proniño plaats. In dit proces zijn 
er geen kinderen gedwongen te vertrekken, maar konden zij ofwel terug naar hun eigen familie 
ofwel waren zij er klaar voor zelfstandig te gaan wonen. De afbouw in kindaantal was om de 
kwaliteit van zorg en begeleiding te verbeteren en gelijktijdig Pronino te stimuleren organisatorisch 
en financieel zelfstandiger te worden.  

Sinds het najaar van 2018 is er een nieuw bestuur opgestaan en aangesteld voor Homeless Child. Het 
nieuwe bestuur wil graag de kleinschaligheid van Proniño behouden en opnieuw beginnen met 
steunen van AHMF om oa. hun reikwijdte te vergroten. Het is een grote wens van het nieuwe 
bestuur om meer gendergelijkheid te krijgen in de samenleving en wij hopen dit te kunnen bereiken 
door meer aandacht te kunnen geven aan meisjes en vrouwen.  

Momenteel worden 31 kinderen opgevangen, waarvan de meisjes op een aparte locatie verblijven. 
Er wordt nauw samengewerkt met de Amerikaanse stichting TCHP. Hun rol is bij Proniño zodanig 
groot, dat Homeless Child zich kan gaan concentreren op hun wens meisjes en vrouwen in Honduras 
meer te gaan ondersteunen. 

AHMF was actief in 11 wijken en richtte zich voornamelijk op familie planning door oa. hun 
anticonceptie programma. Ze kunnen dit vanwege de hernieuwde samenwerking met Homeless 
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Child uitbreiden naar 23 wijken, waarin 25 vrijwilligers actief zijn. AHMF en Homeless Child hebben 
als gezamenlijk doel om workshops, informatiebijeenkomsten en voorbehoedsmiddelen aan te 
bieden aan de meisjes en vrouwen in deze wijken. De afgelopen maanden zijn we met Homeless 
Child succesvol bezig geweest fondsen te werven om de financiering voor deze plannen te 
verwezenlijken. Momenteel is het programma voornamelijk gericht op volwassen vrouwen, maar in 
de komende jaren willen we werken naar de start van een programma dat gericht is op meisjes 
tussen de 12-19 jaar. Echter, dit is een grote uitdaging omdat deze doelgroep erg lastig te bereiken 
is.  

 

5. Activiteiten van de organisatie  

In 2019 zal Stichting Homeless Child de samenwerking met Proniño en AHMF voortzetten en 
uitbreiden. Samen met Proniño en TCHP zorgt de stichting er in 2019 voor dat alle kinderen wonend 
bij Proniño een veilig thuis, voldoende voeding, medische en psychische zorg, scholing en 
begeleiding hebben, zodat ze met een stevige basis de toekomst ingaan.  

Momenteel is er een stabiele situatie en een stevige basis bij Proniño van waaruit goed gebouwd kan 
worden. Wij vinden het hierbij belangrijk om de kleinschaligheid te handhaven en we zullen veel 
aandacht hebben voor duurzaamheid en zelfstandigheid. Om deze doelen te bereiken/vast te 
houden zal oa. het landbouwproject uitgebreid worden en zullen de werknemers meer opleiding 
krijgen. Ook zal er meer aandacht zijn voor het welzijn en de waardering voor de werknemers.  

Oorspronkelijk was Proniño een opvang voor drugverslaafde kinderen die op straat leefden. 
Momenteel zijn er voornamelijk kinderen die door de overheid uit huis geplaatst zijn. In Honduras is 
er vrijwel geen geschikte opvang voor drugsverslaafde kinderen waardoor deze kinderen vaak tussen 
wal en schip vallen. Proniño is gestopt met het opvangen van deze kinderen omdat er onvoldoende 
expertise aanwezig is momenteel. Bovendien vormden deze kinderen vaker een gevaar voor de 
kleine kwetsbare kinderen.  

Op lange termijn is de wens er wel bij zowel TCHP als bij Homeless Child om dit weer te gaan 
oppakken. Echter, hier zullen de juiste professionals voor moeten worden aangetrokken en mogelijk 
een aparte opvang gezocht worden voor de eerste periode. Gezien de complexiteit van deze 
problematiek en het gebrek aan kennis en expertise is dit een wens voor op lange termijn en wordt 
er hier de komende jaren nog niet aan begonnen.  

Vanwege de wens van het nieuwe bestuur om meer te gaan doen voor meisjes en vrouwen in 
Honduras zal hier de komende jaren veel aandacht aan besteed worden. In 2019 gaat Homeless 
Child de samenwerking met AHMF uitbreiden. In samenwerking met AHMF wordt meisjes en 
vrouwen geleerd weerbaarder te zijn en beter voor zichzelf te zorgen. Om dit te bereiken krijgen ze 
oa. voorlichting over seksualiteit en gezinsplanning.  

Het doel is om de vrouwen meer daadkracht te geven door ook voorlichting te gaan geven over 
vrouwenrechten en slachtofferhulp te bieden bij seksueel misbruik.  Momenteel is het programma 
voornamelijk gericht op volwassen vrouwen, maar in de komende jaren wil de stichting toewerken 
naar de start van een programma dat gericht is op meisjes tussen de 12-19 jaar. Meisjes in deze 
leeftijdcategorie zijn moeilijk te bereiken, dus om een dergelijk programma op te starten is een 
gedegen voorbereiding vereist. Tevens moeten de juiste professionals aangetrokken worden, gezien 
de ernstige problematiek waarmee een groot deel van deze doelgroep te maken heeft.  
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Naast het uitbreiden van de samenwerking met AHMF wil Homeless Child in de komende jaren het 
meisjeshuis, waar seksueel mishandelde meisjes worden geplaatst door de rechter, uitbreiden met 
een tweede huis. Er zijn nagenoeg geen blijf-van-mijn-lijf huizen in Honduras, terwijl de 
(seksuele)mishandeling van vrouwen en meisjes erg groot is. De plannen liggen er nu om deze 
uitbreiding aan te gaan met Proniño. Tevens zal er onderzoek gedaan worden of AHMF zou kunnen 
en willen uitbreiden met een meisjeshuis/blijf-van-mijn-lijf huis.  

In samenwerking met AHMF wil Homeless Child de komende jaren steeds meer mannen en jongens 
betrekken bij de voorlichtingen, in de hoop daarmee meer draagvlak te creëren voor het respectvol 
behandelen van vrouwen en meisjes. Dit moet uiteindelijk leiden tot een vermindering van 
(seksuele) mishandeling in de wijken waar AHMF opereert. Een grotere weerbaarheid van vrouwen 
zou ervoor moeten zorgen dat er minder ongewenste kinderen worden geboren, waarmee de cirkel 
van armoede en geweld met enige mate doorbroken kan worden. Echter, mannen en jongens zijn 
momenteel voor een groot deel nog erg moeilijk bereikbaar; binnen de patriarchale cultuur halen zij 
veel voordeel uit hun invloedrijke rol, waardoor zij het moeilijk vinden deze op te geven. Homeless 
Child hoopt de mannen en jongens uiteindelijk ook te gaan bereiken door vrouwen en meisjes meer 
daadkracht te geven en door AHMF zichtbaar te maken in de wijken.  

 

6. Financiën  

Homeless Child heeft verschillende projecten lopen waar fondsen voor geworven worden. Projecten 
waar fondsen voor geworven worden zijn oa: 

- Onderwijs/Vakopleidingen: hier vallen materialen zoals boeken onder, de kosten van de 
interne leraren, maar ook de kosten om de kinderen extern naar school te sturen. Voor de 
kinderen die niet extern naar school kunnen is er intern een vakopleiding (landbouw; 
metaalbewerking; houtbewerking; beauty salon) waarvoor ook materialen bekostigd 
moeten worden.  

- Psychologische ondersteuning: psychologische ondersteuning is erg belangrijk voor de 
kinderen aangezien de meeste in aanraking zijn gekomen met (seksueel)geweld en/of drugs. 
Er is een psychologe aanwezig die betaald moet worden. Daarnaast wordt er geld 
ingezameld  om het personeel te trainen met getraumatiseerde kinderen om te gaan.  

- Gezondheidszorg: de kinderen hebben ook medische zorg nodig. Er worden fondsen 
geworven voor de standaard medische zorg en medicatie tegen bijv. parasieten. Daarnaast is 
er een budget voor spoedgevallen, zodat de kinderen, indien nodig, naar het ziekenhuis 
kunnen gaan.  

- Reparaties/onderhoud: het terrein en de gebouwen van Pronino moeten onderhouden 
worden zodat het veilig blijft voor de kinderen om daar te wonen. Zo moet het 
elektriciteitsnetwerk onderhouden worden, de gebouwen, maar ook het land eromheen.  

- Trainingen aan vrijwilligers/personeel: voor zowel pronino als AHMF worden er fondsen 
geworven om de werknemers/vrijwilligers te trainen in de problematiek waar ze mee te 
maken hebben op de werkvloer. Daarnaast wil AHMF komend jaar ook workshop gaan 
aanbieden oa. over vrouwenrechten en traumaverwerking aan de vrouwen in de wijken. 

- Gezinsplanning: voor het project gezinsplanning worden fondsen geworven om 
anticonceptiva te bekostigen en ook hier zullen workshops voor gegeven worden.  
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Jaarlijks wordt er een grote wervingsactie gedaan om fondsen te werven voor de verschillende 
projecten. Daarnaast is er een bestand aan vaste donateurs die maandelijks dan wel jaarlijks een 
bedrag schenken en worden er fundraisers voor specifieke doelen, zoals onlangs voor 
familiebezoeken voor de kinderen.  

Momenteel is Homeless Child een nieuwe wervingsactie voor de meisjes en vrouwen projecten 
gestart, omdat er verwacht wordt extra fondsen en nieuwe donateurs te werven die speciaal 
geïnteresseerd zijn in projecten die meisjes en vrouwen ondersteunen. Homeless Child stuurde in 
2018 maandelijks 10.000USD naar Proniño, maar door de wens de focus te verleggen naar vrouwen 
en meisjes, is dit bedrag verlaagd tot 5000USD. Het verlagen van het maandelijks bedrag was mede 
mogelijk door de grotere invloed van THCP.  

In principe worden fondsen geworven voor zowel operationele kosten alsook voor specifieke 
projecten zoals hierboven beschreven. Geld wat hiervoor gedoneerd wordt, wordt dan ook 
geoormerkt voor een bepaald project. Geld wat geschonken wordt voor vrije besteding wordt indien 
mogelijk gebruikt als opbouw van een buffer voor onverwachte kosten of tegenvallende 
opbrengsten het opvolgende jaar.  

Het bestuur komt maandelijks bij elkaar om te vergaderen, waarbij een meerderheid van de 
stemmen nodig is om een beleid door te voeren. De financiën en overboekingen die de 
penningmeester maakt worden door 3 andere bestuursleden gecontroleerd en goedgekeurd.  
 

7. Bestuur en vrijwilligers 

7.1 Bestuur 
 
- Voorzitter: M. Reus 
- Penningmeester: M. Lenoir 
- Secretaris: T. Reus 
- Vice voorzitter: E. Willemsen 
- Algemeen bestuurslid: C. de Klerk 
 
Ieder bestuurslid voert werkzaamheden uit op vrijwillige basis. De totale inzet van de bestuursleden 
bedraagt ongeveer 1 fte. Bestuursleden worden gekozen voor een termijn van vijf jaar. Zij kunnen 
zich verkiesbaar stellen voor een tweede termijn van vijf jaar.  
 
De oprichter van de stichting, Bas Wiersma, blijft sterk betrokken bij de organisatie. Hij ondersteunt 
en adviseert het nieuwe bestuur en verblijft regelmatig in Honduras. Minimaal drie maanden per 
jaar.  
 
7.2 Vrijwilligers 
 
De Stichting Homeless Child heeft een aantal actieve en toegewijde vrijwilligers.  
 
- Ineke Wiersma – Ambassadrice 
- Claire Koers – vertalingen  
- Rosemarie Hordijk – corrector, adviseur, fondsenwerving 
- Melanie van der Linden – advies website 
- Lisette de Ruijter van Steveninck – website  
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- Ruben Reus – website, corrector 
- Eva Schouten – design en huisstijl, corrector 
- Astrid Ydema – advies en ondersteuning meisjes en vrouwen project 
- Theo Zwart – advies en ondersteuning bestuurstaken 
- Hans Schoots – advies en ondersteuning bestuurstaken 
- Hannie Dabekaussen & Theo Reus – ontvangst post 
- Anna Botwin - vertalingen 
- Jeremy Boltwin - social media & branding 
- Yens Bostelen – vrijwilliger bij Proniño Honduras 
- Melle Kuiper – vrijwilliger bij Proniño Honduras + consultant nieuwe vrijwilligers Proniño vanuit 

europa.  
- Mellisa Luhulima – vrijwilliger bij Proniño Honduras 
- Luke Loo – vrijwilliger bij Proniño Honduras 
- Christi Norde - fondsenwerving 
- Manon van Rijk - fondsenwerving/vrijwilligers 
 
De vrijwilligers zetten zich in voor Stichting Homeless Child zonder daarvoor een vergoeding te 
ontvangen. Eenmaal per jaar wordt er een teamdag georganiseerd, waarbij degenen die zich hebben 
ingezet voor Homeless Child elkaar kunnen ontmoeten en ervaringen en meningen kunnen 
uitwisselen. Vrijwilligers hebben onderling veel contact via social media, e-mail of het samen 
oppakken van activiteiten. 
 
 

8. Organisatie  

Statutaire naam: Stichting Homeless Child 
KvK: 14075736 -  RSIN: 811760455 
Postadres: Weenderstraat 59, 9541TB Vlagtwedde  
Telefoonnummer: 0642756549 
Internetadres: www.homelesschild.com 
E-mailadres: info@homelesschild.org 
IBAN-rekeningnummer: NL11TRIO 0212487167 
ANBI status: ja 
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