
Samenwerking met Proniño. 
Enkele hoogtepunten op het gebied van scholing, 
gezondheidszorg en welzijn.  

Met veel trots kunnen we vertellen dat álle kinderen wonend bij Proniño 
Honduras het nieuwe schooljaar zijn begonnen op een externe school. Voor een 
betere integratie en het vergroten van hun zelfvertrouwen. Het is 
hartverwarmend om te zien hoe goed het gaat! De kinderen doen trouw en 
graag hun huiswerk. Daarbij hebben ze al veel vriendjes gemaakt buiten Proniño. 
De pedagogen hebben nu meer tijd om zich te concentreren op de ontwikkeling 
en traumaverwerking van het individuele kind.  
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Nieuwsbrief 
Hoogtepunten van onze lokale samenwerking

 6 MEI 2019

Veel leesplezier! 
Hartelijke groeten, 

van het bestuur van 
Homeless Child! 

Donaties! 
Doneren via de 

nieuwe website was 
nog nooit zo 

makkelijk! Bedankt 
voor alle donaties! 

Digitale 
nieuwsbrief! 
Wij beogen een 

papierloos kantoor. 
We hopen dat u 

zich inschrijft voor 
de digitale 

nieuwsbrief!

WIST JE DAT? 
Wij sinds januari een 
vernieuwde website 
hebben? Ga naar: 

homelesschild.com 

1
WIST JE DAT? 

We op 21 september 
een bijeenkomst 

organiseren? Puntje 
voor in de agenda ;)
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WIST JE DAT? 

Wij tegenwoordig ook 
actief zijn op 
Instagram? 
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http://www.homelesschild.com
https://www.instagram.com/homeless.child.ngo/
http://www.homelesschild.com
https://www.instagram.com/homeless.child.ngo/
http://homelesschild.com
http://homelesschild.com


Op het gebied van gezondheidszorg heeft Proniño 
bezoek gehad van oogspecialisten. De ogen van alle 
kinderen zijn onderzocht. Ook is er een 
verpleegkundige langsgekomen voor 
bloedonderzoek. Tot slot bezoeken de kinderen deze 
maanden een tandarts ter controle en herstel van 
hun gebit.  

Het hoogtepunt voor Moises, een van onze 13-jarige 
jongens, was het winnen van het provinciale 
volleybaltoernooi met het volleybalteam waar hij 
aanvoerder van is.  

Hét hoogtepunt voor alle kinderen moet het bezoek 
van Toño Rosario, een beroemde zanger uit de 
Dominicaanse Republiek, zijn geweest. Hij heeft 
gezongen, ze hebben samen gevoetbald en gedanst. 
En natuurlijk zijn er heel veel foto’s gemaakt en 
handtekeningen uitgedeeld. Het was één groot feest! 

Aan het eind van de maand krijgt Proniño in 
samenwerking met The Childrens’ Homeproject een 
grote make-over.  

Over de resultaten zullen we u in de volgende 
digitale nieuwsbrief berichten. Kunt u niet wachten 
op de volgende nieuwsbrief? Dan kunt u Facebook 
of Instagram in de gaten houden. We posten 
geregeld over de avonturen van de kinderen. 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HET VRIJWILLIGERSWERK VAN MELLE 
Ik heet Melle Kuiper, 24 jaar en studeer muziektherapie. Voor mijn 
minor ben ik samen met 4 andere studenten afgereisd naar Honduras 
om daar via Homeless Child vrijwilligerswerk te doen bij Proniño.  

Ik had altijd de droom om kinderen te helpen met muziek en het liefst 
ergens in Latijns-Amerika. Toen ik deze uitdaging voorbij zag komen 
dacht ik: dit moet ik doen! Hoe spannend ik het ook vind.  

Lees verder over de ervaringen van Melle op onze website! 

https://www.homelesschild.com/nieuws/
https://www.homelesschild.com/nieuws/


Asociación Hondureña 
Mujer y Familia (AHMF) 
Wij vertellen u graag over onze 
hernieuwde samenwerking! 
In 2019 zal Stichting Homeless Child de 
samenwerking met Proniño Honduras en 
Asociación Hondureña Mujer y Familia voortzetten 
en uitbreiden. We hebben hiertoe besloten vanuit 
onze wens, als nieuw bestuur, om ons meer te 
gaan inzetten voor preventie van ongewenste 
zwangerschappen, meisjes en vrouwen in 
Honduras.  

AHMF heeft zich de afgelopen jaren in ongeveer 
11 arme wijken ingezet voor het bereikbaar maken 
van anticonceptiemiddelen voor vrouwen en 
meisjes. Degenen die mee doen aan dit 
programma betalen ongeveer 1€ per maand. De 
distributie van de middelen wordt beheerd door 
een vrijwilliger uit de wijk. 

In samenwerking met AHMF willen we onze impact 
graag uitbreiden naar de 23 armste wijken van El 
Progreso. Hiermee zullen minstens 1.250 jong 
meisjes en vrouwen toegang krijgen tot 
anticonceptie. Daarbij willen we het programma 
voortzetten met voorlichting over seksualiteit en 
gezinsplanning. Dit met het doel om een vrije en 
gezonde seksualiteit te kunnen beleven en 
ongewenste zwangerschappen en Soa’s, HIV/Aids 
te voorkomen bij jonge adolescenten en 
volwassenen.  

Ook willen we vrouwen en meisjes meer 
daadkracht geven door ze slachtofferhulp te 
bieden bij seksueel misbruik en voorlichting te 
geven over vrouwenrechten.  

Natuurlijk is het de bedoeling ook mannen en 
jongens te betrekken bij de voorlichting, in de 
hoop daarmee 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. Bovendien leidt versterkte 
weerbaarheid bij vrouwen tot minder ongewenste 
geboorten. Dit ondersteunt het doorbreken van de 
cirkel van armoede, verwaarlozing en geweld. 

Meisjes tussen de 11 en 19 jaar zijn een kwetsbare 
en moeilijk te bereiken groep in Honduras. Samen 
met AHMF zijn we ons aan het oriënteren hoe we 
onze impact bij deze doelgroep kunnen vergroten. 

We houden u graag op de hoogte van de 
voortgang!
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