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1.    VOORWOORD 
Dankbaar kijken we bij Stichting Homeless Child terug op een jaar vol positieve ontwikkelingen voor Proniño. Zo 
heeft Proniño een ‘make over’ gekregen dankzij onze partner The Children's Home Project (TCHP) en hebben wij 
hieraan bijgedragen met een prachtige speeltuin. Ook de meisjes kregen een vernieuwde omgeving door hun 
verhuizing naar een mooier huis op een veiligere plek. Deze vernieuwing heeft gezorgd voor een positieve sfeer 
onder de kinderen en het personeel, wat zich heeft geuit in hard werken en mooie schoolcijfers. Daar zijn we trots 
op! 

De doorstart van het vrouwenproject Asociación Hondureña Mi Familia (AHMYFAMILY) is in 2019 realiteit 
geworden. Hier zijn wij als bestuur van Stichting Homeless Child zeer enthousiast over. 

In dit verslag zullen wij dieper ingaan op de ontwikkelingen van onze lokale samenwerkingsverbanden in 2019. 
De jaarcijfers kunt u lezen in het financieel jaarverslag, ook te downloaden van onze website 
www.homelesschild.org .  

Veel leesplezier! 

Hartelijke groet namens het bestuur van Stichting Homeless Child. 

 2.    INLEIDING 
 Voor Stichting Homeless Child, hierna ‘de stichting’ of ‘Homeless Child’ genoemd, is 2019 een stabiel jaar vol 
positieve ontwikkelingen geweest. Na een gedegen voorbereiding en doorstart samen met het zittende bestuur 
in 2018, konden we als nieuw bestuur in 2019 onze vleugels uitslaan. 

De doorstart van Homeless Child, hoewel met een kleiner financieel aandeel, werd door onze Hondurese 
partners Proniño Honduras (hierna Proniño), Asociación Hondureña Mi Familia (AHMYFAMILY) en de 
Amerikaanse partners van The Children’s Home Project (TCHP) met veel enthousiasme ontvangen.  

Zo zijn we vanaf 2019 in de nieuwe setting gestart. Op communicatief gebied was het een uitdaging, omdat we 
opnieuw hebben moeten leren samenwerken en communiceren. Dit gaat iedere maand beter.  

 AHMYFAMILY is een Hondurese organisatie die ernaar streeft de gezondheid en het algemeen welzijn van 
vrouwen en families te verbeteren. Gedurende tien jaar heeft Homeless Child ondersteuning geboden voor het 
verbeteren van vrouwenrechten, de voorlichting over vrouwelijke gezondheid, en het toegankelijk maken van 
voorbehoedsmiddelen. AHMYFAMILY heeft in deze periode een spaarpot van omgerekend EUR 9.000 
opgebouwd, dankzij de eigen bijdrage die deelnemende vrouwen betaalden voor het verkrijgen van de door hen 
gewenste voorbehoedsmiddelen. Deze bijdrage bestond uit ongeveer 1 euro per deelneemster per maand. 
Dankzij deze spaarpot was voortzetting van een basisprogramma (uitsluitend voorbehoedsmiddelen) nog voor 
meerdere jaren gegarandeerd. Echter met onze hernieuwde steun heeft AHMYFAMILY het programma zelfs 
kunnen uitbreiden naar meerdere wijken in de omgeving. Hoewel we inmiddels in de 11 armste wijken van El 
Progreso aanwezig zijn is het aantal vrouwen dat deelneemt aan het programma in eerste instantie gedaald, en 
vervolgens iets gestegen. De lokale bevolking in deze wijken heeft het afgelopen jaar toenemend te maken 
gehad met aanwezigheid, afpersing en geweld van de bendes, waardoor 20% van de bevolking, en dus ook van 
de vrouwen die wij ondersteunen, het land hebben verlaten en richting het noorden zijn gereisd. 

Proniño Honduras is een Hondurese organisatie, 17 jaar geleden gestart met de opvang van kinderen in nood. 
In samenwerking met TCHP en Homeless Child vangt de organisatie in totaal 31 jongens en meisjes op die door 
omstandigheden niet meer thuis kunnen wonen. Deze kinderen worden door de overheid bij ons geplaatst. 
Redenen voor plaatsing van een jongen kan variëren van fysieke en mentale mishandeling en misbruik tot 
onbekendheid of afwezigheid van familie waardoor een kind op straat leeft.  
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De meisjes wonend in het meisjeshuis van Proniño zijn allen bij ons geplaatst wegens seksueel misbruik en/of 
exploitatie door familie of omgeving.  

We zorgen dat de kinderen in een veilige, kleinschalige opvang en omgeving kunnen opgroeien. Met veel 
aandacht voor lichamelijke en mentale gezondheid. Ook gaan alle kinderen naar school en worden er binnen en 
buiten de organisatie allerlei educatieve activiteiten voor ze georganiseerd. Het doel is dat de kinderen bij ons 
hun trauma’s kunnen verwerken en opgroeien tot gebalanceerde jongvolwassenen. Steeds vaker lukt het de 
kinderen die de middelbare school hebben afgerond om toegelaten te worden tot de universiteit. Ook dit jaar 
zullen 4 jongens en ons oudste meisje de stap richting de universiteit maken.  

3.    DOELSTELLING, STRATEGIE EN BELEID 
Homeless Child heeft als missie om een steentje bij te dragen aan het scheppen van meer evenwicht op aarde 
tussen arm en rijk. Hierbij is onze doelstelling om de meest verwaarloosde en achtergestelde kinderen in en in 
de omgeving van de stad El Progreso, Honduras, te helpen een waardige toekomst op te bouwen om zo een 
actieve bijdrage te leveren aan een werkzame maatschappij.  

In het verlengde hiervan ligt tevens de ondersteuning van meer dan 1000 van de armste vrouwen in dezelfde 
stad.  

De strategie bestaat uit het actief deelnemen in integrale en duurzame programma’s die voorzien in de 
langdurige opvang van kinderen van beide seksen die niet langer in de thuissituatie kunnen wonen en zodoende 
op straat (dreigen te) belanden. Dit betekent dat als wij kinderen de helpende hand bieden, we hen begeleiden 
tot zij als zelfstandige volwassenen volwaardig aan de maatschappij kunnen deelnemen of, in een enkel geval, 
kunnen worden opgenomen in een gezin dat hen een beschermde en opvoedende omgeving biedt. 

Sinds 2007 vertaalt zich dit ook in een programma voor preventie, waarbij een groep van de armste vrouwen 
van El Progreso gesteund wordt met seksuele voorlichting en gezinsplanning. Hiervoor is veel animo: de vrouwen 
krijgen bewust en gewenst minder kinderen en kunnen daardoor hun schaarse inkomsten beter aanwenden 
voor de opvoeding en het onderwijs van elk kind. 

Belangrijk onderdeel van onze strategie is dat de wens tot verandering voortkomt uit de lokale bevolking en dat 
men zelf het initiatief heeft genomen om verbeteringen te implementeren. Hiermee wordt bereikt dat beleid 
niet wordt opgedrongen van buitenaf en dat veranderingen beter beklijven.  

Dit is ook de reden dat wij uitsluitend samenwerken met lokale partnerorganisaties die zijn ontstaan uit 
Hondurese initiatieven en die op eigen kracht reeds hun bestaansrecht bewezen hebben. De stichting vervult in 
dit proces een ondersteunende rol en helpt met de financiering.  

4.    ORGANISATIE, BESLUITVORMING EN GOVERNANCE 
4.1 ORGANISATIE 
4.1.1 BESTUUR 

 Voorzitter - Manon Reus 
 Vicevoorzitter - Evelyne Willemsen 
 Secretaris - Thera Reus 
 Penningmeester - Michael Lenoir 
 Bestuurslid - Cornelieke de Klerk 
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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 op eigen kosten in Honduras. Minimaal drie maanden per jaar.  

4.1.2 VRIJWILLIGERS 
De Stichting Homeless Child heeft een aantal actieve en toegewijde vrijwilligers. 

 Ineke Wiersma – Ambassadrice 
 Claire Koers – vertalingen  
 Rosemarie Hordijk – corrector, adviseur, fondsenwerving 
 Lisette de Ruijter van Steveninck – website & social media 
 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 Robson - 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 
 Manon van Rijk – fondsenwerving 
 Michael Smozna - advies  
 Eleonora Minelli - advies vrouwenproject 
 Gerben van Schie - ondersteuning bijeenkomst 

De vrijwilligers zetten zich in voor Stichting Homeless Child zonder daarvoor een vergoeding te ontvangen. 
Eenmaal per jaar wordt er een bijeenkomst 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. 

 4.2 BESLUITVORMING 
Het bestuur van Stichting Homeless Child neemt beslissingen betreffende het beleid en financiën gezamenlijk 
tijdens de bestuursvergaderingen.  

De voorzitter leidt de vergaderingen en is verantwoordelijk om de rest van het bestuur op de hoogte te houden 
betreffende voortgang en communicatie met de lokale organisaties, partners en fondsen.  

De secretaris is verantwoordelijk voor de notulen, post, administratie en communicatie.  

De penningmeester heeft contact met de bank, onderhoudt contact met de lokale organisaties wat betreft 
financiën en rapporteert terug naar het bestuur.  

Verdere communicatie verloopt via mail, telefoon, whatsapp, informele gesprekken en ontmoetingen. 

 Het bestuur heeft in 2019 maandelijks vergaderd. De belangrijkste besluiten die zijn genomen: 
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 Een nieuwe ronde fondsenwerving in september 2019 door het bestuur uitgevoerd. 
 Samenwerking op het gebied van fondsenwerving met TawaTawa. 
 In 2018 is besloten de samenwerking AHMYFAMILY hervatten, begin 2019 is er besloten over de 

fondsenwerving en de invulling van de samenwerking.  
 De schenking van Sytze Wiersma is als langdurige reserve opgenomen. 
 Familie bezoeken werden in 2018 buiten de begroting om geworven. In 2019 is besloten deze mee te nemen 

in de begroting wegens succes van het project. 
 Er is een nieuw contract opgesteld tussen Pronino Honduras, TCHP en Homeless Child. 
 Er is een nieuwe bus voor pronino aangeschaft. 

 De notulen, actiepunten en besluitenlijst van alle vergaderingen, alsmede de begroting zijn op aanvraag 
beschikbaar bij de secretaris van de stichting via notary@homelesschild.org 

4.3 GOVERNANCE 
4.3.1 PRONIÑO HONDURAS 
Proniño en Homeless Child werken al zestien jaar succesvol samen. Sinds 2012 is Tania Canales, eerst als hoofd 
administratie en sinds enkele jaren als directeur, werkzaam bij Proniño. Samen met het lokale team zorgt zij 
voor het uitvoeren van het beleid, alsmede van de door Homeless Child gefinancierde projecten. Van de 
uitvoering en afronding worden onder andere rapportages en foto’s gemaakt. Inzage in de financiële afwikkeling 
van een project is altijd mogelijk voor een donateur. Het is ook mogelijk inzage te krijgen in alle financiën van de 
lokale organisatie. 

In 2011 is The Children’s Home Project als derde organisatie aangesloten. The Children’s Home Project (TCHP) 
heeft zich de afgelopen zeven jaar ontwikkeld tot een waardevolle partner. Haley Janssen, projectcoördinator 
van TCHP, ondersteunt zowel Homeless Child als TCHP met toezicht en ondersteuning van de implementatie van 
de gefinancierde projecten. Zij is sinds 2016 permanent woonachtig in Honduras en vrijwel dagelijks aanwezig 
bij Proniño. Sinds 2019 deelt zij het directeurschap met Tania Canales.  

Bas Wiersma, adviseur en ondersteuner van het bestuur van HC, is jaarlijks een aantal maanden aanwezig in 
Honduras. In 2019 is hij in Honduras geweest van februari tot mei en van eind september tot het einde van het 
jaar.  Bas doet dit geheel op eigen kosten.  

Tijdens zijn aanwezigheid ziet hij toe op implementatie van projecten en juiste besteding van fondsen. Bas heeft 
het gehele jaar veel contact met zowel Tania als Haley over de stand van zaken.  

De voorzitter, vicevoorzitter en penningmeester hebben tweemaal voor langere tijd als vrijwilliger bij Proniño 
gewerkt. Daardoor hebben zij een goede band kunnen opbouwen met het lokale team, met Tania, Haley, 
pedagoge Elsa Alfaro en twee bestuursleden van de lokale organisatie: Edi Vega en Ileen Paranky. Mei 2018 zijn 
de nieuwe secretaris en voorzitter drie weken op bezoek geweest bij Proniño.  

Door de veelvuldige aanwezigheid en goede contacten heeft het bestuur van Homeless Child in 2019 goed 
kunnen samenwerken met het Hondurese team. Het bestuur van Homeless Child weet continu wat er speelt en 
wat er nodig is om de kinderen zo goed mogelijk te laten opgroeien.  

Naast contact met het lokale team voeren de vrijwilligers van Homeless Child persoonlijke gesprekken met de 
kinderen om goed geïnformeerd te blijven over wat er in hun levens speelt en wat zij nodig hebben. Tot slot 
heeft Homeless Child volledige inzage in de financiële beleidsvoering van Proniño Honduras.  

 Stichting Homeless Child voert een transparant financieel beleid. In dit jaarverslag is de jaarrekening 
opgenomen. Deze rekening is bekrachtigd door een accountant. Het jaarverslag wordt geplaatst op de website 
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en  kan gedownload worden door geïnteresseerden. Tevens worden project donaties bekrachtigd met een 
verantwoording, foto’s en facturen.  

4.3.2 ASOCIACIÓN HONDUREÑA MY  FAMILY 
De samenwerking met AHMYFAMILY was eind 2017 stopgezet  maar de organisatie kon nog meerdere jaren op 
reserves kleinschalig door gaan, met het anticonceptie project, en met de door Homeless Child gefinancierde 
activiteiten.  

Hoewel er in 2018 geen financiële ondersteuning is geboden aan de organisatie, is er de laatste vier maanden 
van het jaar wel tijd geïnvesteerd in contact met de organisatie, zodat de samenwerking in 2019 kon worden 
hervat en uitgebreid.  

Helaas heeft het bestuur nog geen kennis kunnen maken met de drijvende veer achter deze organisatie. Wel is 
er geregeld contact tussen Homeless Child en AHMYFAMILY via email. Bas Wiersma voert in Honduras geregeld 
overleg met  AHMYFAMILY, gaat met enige regelmaat met het AHMYFAMILY team op bezoek in de wijken.  

5.    ACTIVITEITEN EN FONDSENWERVING 
 In september 2018 hebben we een grote wervingsronde gedaan. Een groot deel van de inkomsten zijn 
geworven door institutionele donateurs te contacteren die reeds een langdurige band met de stichting hadden 
en hen in te lichten over de doorstart van de stichting. De overige inkomsten waren met name afkomstig van 
langdurige individuele donateurs.  

Daarnaast is besloten een nieuw samenwerkingsverband aan te gaan met Marion Etman, die op zeer 
transparante wijze fondsen werft via haar bureau “Tawa Tawa”. Marion heeft in 2019 in totaal € 17.000 voor 
Homeless Child opgehaald. Ze heeft zowel voor AHMYFAMILY als de meisjes fondsen gewerft.  

Naast deze vormen van inkomsten hebben we een aantal fundraisers opgericht, waarmee we kleinere projecten 
hebben kunnen financieren, zoals familiebezoeken, landbouwproject, kippenproject, educatieve middagen en 
uitjes.  

Tevens is er in 2019 een bijeenkomst georganiseerd voor de achterban en geïnteresseerden. Tijdens de 
bijeenkomst is er uitleg gegeven Homeless Child en de activiteiten die lokaal worden uitgevoerd. Ook is er even 
kort contact geweest met het meisjeshuis, waar Bas op dat moment aanwezig was. Na de presentatie is er een 
brainstormsessie gehouden over nieuwe manieren van inkomsten genereren.  

Deze bijeenkomst heeft nieuwe ideeën, nieuwe donateurs en een aantal nieuwe vrijwilligers opgeleverd. Daarbij 
heeft het de oudere vrijwilligers weer bij elkaar gebracht en zijn er mooie herinneringen opgehaald. Tot slot was 
er een kraampje waar handgemaakte spulletjes uit Honduras werden verkocht. Ook dit heeft een klein bedrag 
opgeleverd. 

Daarnaast is het nieuwe bestuur met behulp van meerdere vrijwilligers verder gegaan met het vernieuwen van 
het uiterlijk van Homeless Child. De website is inmiddels grotendeels vertaald naar het engels en het spaans. 
Ook zijn er een aantal blogs en nieuwsbrieven op geplaatst. Met behulp van onze vrijwilligers hebben we een 
social media planning gemaakt en we hopen op deze manier meer lijn in onze informatiestroom te creëren.  

6.    COMMUNICATIE 
Homeless Child dankt haar reputatie en betrouwbaarheid met name aan de gestaag opgebouwde relaties met 
de achterban. Communicatie bestaat voornamelijk uit persoonlijke contacten met donateurs, stichtingen, 
bedrijven, kerkelijke instellingen  en vermogensfondsen. Veel partners zijn op bezoek geweest in Honduras, of 
stellen minstens eenmaal per jaar een ontmoeting met iemand van het Homeless Child team op prijs.   
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De stichting communiceert open en eerlijk en deelt ook – juist – de mogelijke zorgen, obstakels, en mislukkingen 
die zo nu en dan de kop op steken. Motto hierbij is dat eerlijkheid het langst duurt en dat problemen beter 
opgelost worden door partners actief te vragen om raad of ondersteuning. Zo kunnen duurzame, op wederzijds 
vertrouwen gebaseerde relaties worden opgebouwd.   

Voor algemene informatie is de website het belangrijkste communicatiemiddel. De vernieuwing van de website 
is in het laatste kwartaal van 2018 gestart en in 2019 compleet vernieuwd. Ook is de website nu in drie talen 
beschikbaar; Nederlands, Engels en Spaans. De website biedt een platform om potentiële donateurs aan te 
trekken en bestaande donateurs te informeren. Ook beschikt de website over een blog, waarop berichten 
worden geplaatst, en over een donatiemodule. Tevens worden de jaarverslagen en beleidsplannen hier 
gepubliceerd.  

Eind 2018 had de Facebookpagina van de stichting 1050 volgers, eind 2019 waren dat er 1073. De 
Facebookpagina is sinds de doorstart meer gebruikt door het nieuwe bestuur en de aangetrokken vrijwilliger die 
de pagina met plezier bijhoudt.  

Tevens is er begin 2019 een Instagram account gestart waar we inmiddels 120 volgers hebben. Er is ook een 
linkedin account, dat  momenteel weinig  wordt ingezet.  

In 2019 is er tweemaal een nieuwsbrief verstuurd. In 2020 zullen dit er minimaal drie zijn. Gezien het nieuwe 
bestuur een papierloos kantoor beoogt, wordt de nieuwsbrief alleen digitaal verstuurd.  

7.     RESULTATEN FINANCIEEL 

7.1 BEGROTING STICHTING HOMELESS CHILD 2020 

INKOMSTEN EUR 

Opbrengst wervingsacties 30.000 

Reguliere werving 9.600 

AHMYFAMILY via TawaTawa 18.000 

Meisjes en jongens via TawaTawa  35.000 

Totaal inkomsten 92.600 

    

UITGAVEN EUR 

Proniño projectbijdragen 33.951 

AHMYFAMILY projectbijdragen 18.000 

Meisjeshuis Projectbijdragen 17.348 

Diversen gelabeld 2019 7.886 

TOTAAL PROJECTUITGAVEN 77.185 
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KOSTEN ORGANISATIE EUR 

Communicatiekosten (porti, telefoon, ICT etc) 984 

Administratiekosten algemeen 1.480 

Kosten fondsenwerving 6.207 

Bank- en transferkosten 360 

Verzekeringen 450 

Algemene stichtingkosten (KvK etc) 900 

Koersverschillen 120 

Rentebaten -75 

TOTALE KOSTEN ORGANISATIE 10.426 

    

TOTAAL UITGAVEN 87.611 

    

EXPLOITATIE RESULTAAT 2020 4.989 

 
ACTIVA 31-12-2019 31-12-2018 

Liquide middelen 98.175 54.031 

Totaal activa 98.175 54.031 

      

PASSIVA     

Reserves 56.306 52.731 

Fonds op naam 40.569 0 

Kortlopende Schulden 1.300 1.300 

Totaal passiva 98.175                  54.031 
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  Werkelijk Begroot Werkelijk 

  2019 2019 2018 

BATEN       

Baten uit (eigen) fondsenwerving 131.138 49.500  125.698 

AHMYFAMILY en meisjeshuis via 
TawaTawa 

23.500        37.000     0 

Rentebaten 22 75 79 

Som der baten 154.660        86.575         125.777 

        

LASTEN       

Besteed aan doelstellingen       

Proniño (PNH) jongens en meisjes 86.068      55.326       0 

AHMYFAMILY 13.586 13.000 0 

Diversen gelabeld 5.713 5.713 0 

Som van de projectuitgaven 105.367       74.039        130.992 

        

ORGANISATIEKOSTEN       

Kosten eigen fondsenwerving 1.918                          1.800 2.256 

Beheer en administratie 2.833 3.934 3.421 

Kosten bank 400 360 389 

Som kosten organisatie 5.149        6.094         6.066 

        

TOTAAL LASTEN 110.516        80.133       137.058 

        

TOTAAL BATEN MINUS LASTEN 44.144        6.442           -11.281 
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7.3 ALGEMENE TOELICHTING OP DE BALANS EN DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 
7.3.1 ALGEMEEN 
Activiteiten 
Stichting is opgericht op 14 januari 2003 en heeft als doel de ondersteuning van kinderen in economisch arme 
landen. 
 
Vergelijkende cijfers 2018 
De vergelijkende cijfers zijn ontleend aan de jaarrekening 2018. De gehanteerde grondslagen van waardering en 
van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van het voorgaande jaar. 
 
7.3.2 GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA 
Algemene grondslagen 
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde verslaggevingsregels. 
De jaarrekening is opgesteld in euro's. Activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde.  
 
Liquide middelen 
Liquide middelen bestaan uit banktegoeden met een looptijd korter dan 12 maanden. Eventuele rekening-
courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder de kortlopende 
schulden. 
 
7.3.3 GRONDSLAGEN VOOR BEPALING VAN HET RESULTAAT  
Algemeen 
Ten aanzien van de posten begrepen in het stichtingsresultaat geldt dat baten worden toegerekend aan het 
boekjaar waaraan zij zijn toegekend en dat met uitgaven en risico's rekening is gehouden die hun oorsprong 
vinden voor het einde van het boekjaar. De op de opbrengst drukkende uitgaven zijn gebaseerd op de historische 
uitgaafprijs. 
 
Baten 
Onder de baten worden verstaan de op het verslagjaar betrekking hebbende donaties, subsidies en sponsoring. 
 
Lasten 
Onder lasten worden verstaan de directe en indirecte uitgaven die aan de doelstelling van de stichting zijn 
verbonden. 
 
Rentebaten en rentelasten 
Rentebaten en -lasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de 
betreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden met de 
verantwoorde financieringskosten op de verkregen lening.  
 
Samenstellingsverklaring 
Bij het jaarverslag wordt een samenstellingsverklaring verstrekt door een accountant. Het jaarverslag en de 
samenstellingsverklaring zijn beiden te downloaden van de webstie van Stichting Homeless Child. 

8.    SAMENSTELLINGSVERKLARING 
** is te vinden in het financieel jaarverslag. Te downloaden van www.homelesschild.org . 
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9.    RESULTATEN IN HONDURAS 
 

9.1 ASOCIACIÓN HONDUREÑA MI FAMILIA 
9.1.1 ACTIVITEITEN 
AHMYFAMILY heeft zich in 2019 gefocust op het werven, trainen en installeren van nieuwe vrijwilligers voor de 
wijken die zijn toegevoegd aan het doelgebied waar AHMYFAMILY aanwezig is. 

Verder zijn er trainingen georganiseerd voor vrouwen uit de wijk over bijvoorbeeld persoonlijke hygiëne en 
vrouwenrechten.  

Ook heeft AHMYFAMILY onderzocht of er behoefte is aan rubycups onder de vrouwen en of zij de mogelijkheid 
hebben om de cup op hygiënische wijze te gebruiken. De resultaten hiervan zijn in 2020 beschikbaar.  

Tot slot is gesproken over de zeer ernstige problematiek omtrent seksuele intimidatie, misbruik en exploitatie 
van meisjes tussen 12 en 18 jaar in een aantal van de wijken waar AHMYFAMILY aanwezig is.   

Deze nogal eens vergeten groep is kwetsbaar in de armste wijken, waarin machisme en promiscuïteit hoogtij 
vieren terwijl er tegelijkertijd vrijwel geen kansen zijn op onderwijs, een inkomen, of het scheppen en behouden 
van een veilige omgeving.  

Er zijn plannen gemaakt voor een nieuw programma gericht op deze doelgroep voor 2020. 

9.1.2 BESTEDINGEN 
In 2019 is er € 13.586,- besteed aan de activiteiten van AHMYFAMILY. Met dit geld kan AHMYFAMILY tot 1 juli 
2020 de overeengekomen werkzaamheden uitvoeren.  

9.1.3 RESULTATEN 
In totaal zijn er nu 25 vrijwilligsters aanwezig in 23 van de armste wijken van El Progreso. De vrijwilligsters zijn 
herkenbaar aan een uithangbord dat aan de voorkant van het huis hangt.  

De vrijwilligsters zijn getraind in het contact leggen met meisjes en vrouwen uit de wijk. Daarbij kunnen ze 
voorlichting geven over family-planning en zijn ze getraind in het distribueren en eventueel verstrekken van 
anticonceptie. De trainingen voor de vrijwilligers werden gemiddeld door 72% bezocht. Wij hopen de vrijwilligers 
komend jaar te motiveren vaker te komen. Met het programma door en voor vrouwen bereiken we meer dan 
1000 vrouwen.  

Uit het onderzoek naar seksuele problematiek van meisjes in de 11 wijken is gebleken dat dit een groot probleem 
is. De problemen zijn in kaart gebracht, alsmede de eventuele gevaren voor vrijwilligers. Momenteel wordt er 
een project ontwikkeld waarbij deze meisjes hulp geboden kan worden op een laagdrempelige manier, waarbij 
de vrijwilligers weinig tot geen gevaar lopen bij deze hulpverlening. Ook wordt er gezocht naar een psycholoog 
met ervaring met en kennis van deze ontzettend ingewikkelde problematiek. 

9.2 PRONIÑO HONDURAS 
9.2.1 ACTIVITEITEN 
Er is gewerkt aan de structurele programma's zoals voldoende aandacht en zorg voor de kinderen wonend bij 
Proniño op een kleinschalige manier. Er is zorg gedragen voor gezonde voeding, en met de kinderen gewerkt 
aan de fysieke en mentale gezondheid. Ook zijn alle kinderen naar school geweest en zijn er veel buitenschoolse 
activiteiten georganiseerd, zowel op het terrein van Proniño als daarbuiten.  
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Ook zijn er meerdere kortere projecten gestart, zoals familiebezoeken , het landbouwproject, kippenproject en 
‘Optimaal gebruiken van mijn capaciteiten’, een project dat in het leven geroepen is om de kinderen op 
individueel niveau te bieden wat zij nodig hebben om het beste uit zichzelf te halen. Het laatste hopen we uit te 
breiden tot een blijvend project.   

Tevens zijn er trainingen geweest voor de werknemers van Proniño voor de implementatie van een nieuwe 
opvoedmethodiek. Deze methodiek is begin 2019 geïntroduceerd.  

Er zijn gesprekken gevoerd over een tweede meisjeshuis. Alle partijen zien dit als een waardevolle toevoeging, 
maar ook een grote stap. Vanwege de grote noodzaak voor voldoende bescherming en opvang van seksueel 
uitgebuite meisjes is besloten om in 2020 voorzichtig te onderzoeken of er voldoende financiële garanties voor 
gevonden kunnen worden en er voldoende draagvlak is bij de rechterlijke macht en de kinderbescherming.  

Tot slot zijn er nieuwe afspraken gemaakt tussen Pronino, TCHP en Homeless Child over onderlinge 
verantwoordelijkheden, rechten en plichten. Ook is er gekeken naar betere arbeidsvoorwaarden voor de 
werknemers.  

9.2.2 BESTEDINGEN 
In 2019 is er maandelijks $5000,- gestuurd naar Proniño Honduras voor de structurele programma’s. Vaak werd 
hieraan maandelijks gemiddeld €3000,- toegevoegd voor geoormerkte projecten, zoals in het onderwijs, family 
visits, incidentele gezondheidszorg en het landbouwproject.  

9.2.3 RESULTATEN 
De afgelopen jaren is Proniño kleinschaliger geworden. Hierdoor is er veel meer aandacht voor het individuele 
kind en wordt er steeds beter in de basisbehoeften voorzien. De stabiliteit en veiligheid geven de kinderen een 
goede basis om zich te ontwikkelen. Tegelijkertijd zijn de kinderen niet meer aan het ‘overleven’, waardoor er 
veel oud zeer naar boven komt.  

Deze trauma’s worden aangepakt door de kinderen psychologische hulp te bieden. Dit jaar zijn er veel kinderen 
in therapie geweest. Sommigen zitten midden in het traject. Anderen hebben het traject helemaal afgerond.  

Naast psychologische hulp is er een project ontwikkeld, Proyecto Potenciando Mis Capacidades (optimaal 
gebruiken van mijn capaciteiten)’ waarin ieder kind een ontwikkelplan op sociaal-emotioneel gebied en voor 
school op maat krijgt, in samenspraak met het kind ontworpen. Tevens is er een ruimte ingericht waar de 
kinderen persoonlijke aandacht. Het ene kind mag hier puzzelen. Het andere kind krijgt hier logopedie. Het 
volgende mag er naar rustige muziek luisteren en leert ontspannen. 

Op een na zijn alle kinderen over naar het volgende jaar van hun school. Ook zijn er vijf jongvolwassenen 
geslaagd. Allen gaan in 2020 of 2021 starten met een vervolgopleiding.  

De nieuwe opvoedmethodiek, waarbij positief opvoeden centraal staat, heeft een geweldig effect op de 
kinderen. De regels zijn duidelijk en de kinderen houden zich hier graag aan, omdat er positiviteit tegenover 
staat.  

Ook hebben de kinderen die familie hebben en deze wilden opzoeken deze mogelijkheid gekregen. De kinderen 
zijn bij Proniño geplaatst door de kinderrechter of kinderbescherming. Echter, dit hoeft geen reden te zijn om 
de familiebanden niet te onderhouden. Contact met veilige familie, zoals een zusje wonend bij een andere 
organisatie of de oma die afgelegen in de bergen woont. Deze bezoeken zijn erg waardevol voor de kinderen. 
We hopen dit voor komend jaar dan ook voort te zetten.  

Tot slot zijn de verkennende gesprekken over een tweede meisjeshuis gaande. Zowel tussen Proniño, TCHP en 
Homeless Child, als tussen Homeless Child en Nederlandse organisaties die deze stap een warm hart toedragen. 
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Het bestaande meisjeshuis kan nog een meisje opvangen en zit dan vol. Het doel is voor 2020 en uiterlijk 2021 
afspraken te hebben gemaakt voor een tweede meisjeshuis, want dit is hard nodig.  

10.    BLIK VOORUIT 
 

In 2020 zal Stichting Homeless Child de samenwerking met Proniño Honduras en Asociación Hondureña Mi 
Familia met veel plezier voortzetten en uitbreiden.  

Samen met Proniño en TCHP zorgen we er in 2019 voor dat alle kinderen een veilig thuis hebben, voldoende 
voeding, medische en psychische zorg, scholing en begeleiding, zodat ze met een stevige basis de toekomst 
ingaan. Hierbij zullen we vooral veel aandacht hebben voor duurzaamheid en zelfstandigheid.  

Ook willen we genoeg aandacht blijven houden voor het welzijn, opleiding en waardering voor werknemers. 

Omdat  gezinsgerichte zorg steeds belangrijker wordt en ook als belangrijk wordt gezien door Proniño en TCHP 
willen we hier in de toekomst meer aandacht aan gaan besteden. Zo zullen de jongens komend jaar met 6 tot 8 
‘broertjes’ in verschillende leeftijden per huis gaan wonen, i.p.v. alleen maar met leeftijdsgenootjes. Per huis 
zullen een aantal vaste begeleiders worden aangesteld. De kinderen zullen met elkaar en hun begeleiders koken 
en eten, elkaar helpen met huiswerk en samen zorgdragen voor de klusjes in huis, zoals dit in een gezin ook 
gebeurt.  

Daarnaast willen we de jongvolwassenen die het programma binnen Proniño hebben afgerond blijven steunen 
tijdens hun universitaire jaren. in samenwerking met TCHP willen we betalen voor het studiegeld en een kleine 
maandelijkse toelage, zodat ze van huis naar de universiteit kunnen en gedeeltelijk in basis onderhoud kunnen 
voorzien. Op deze manier kunnen ze m.b.v. een bijbaantje voor een aantal uur per week optimaal focussen op 
hun studie.  

De samenwerking met AHMYFAMILY zal zich gaan uitbreiden naar een jongere doelgroep, naast de volwassen 
doelgroep. In samenwerking met AHMYFAMILY willen we een programma gaan ontwikkelen waarin we meer 
contact gaan leggen met jongere meisjes (12 - 19) doormet hen  in gesprek te gaan, hen  te kunnen voorlichten, 
maar ook om hen  een helpende hand te bieden in het geval van bijvoorbeeld seksuele intimidatie of misbruik. 
Er zal begin 2020 gekeken worden hoe dit zich in de praktijk zal gaan vormen. 

Naast het uitbreiden van de samenwerking met AHMYFAMILY willen we in de komende jaren het meisjeshuis, 
waar seksueel mishandelde meisjes worden geplaatst door de rechter, uitbreiden met meerdere huizen. Er zijn 
nagenoeg geen blijf-van-mijn-lijf huizen in Honduras, terwijl de (seksuele) mishandeling van vrouwen en meisjes 
erg groot is. Momenteel zijn gesprekken gaande om een tweede meisjeshuis te openen in samenwerking met 
Proniño in 2020 of 2021. 

In samenwerking met AHMYFAMILY willen we 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 
AHMYFAMILY opereert. 

Een grotere weerbaarheid van vrouwen zou ervoor moeten zorgen dat er minder ongewenste kinderen worden 
geboren en daarmee het doorbreken van de cirkel van armoede en geweld. 

Tot slot zijn we met het oog op gezinsgerichte zorg  in contact gekomen met de organisatie Crecer. Een 
organisatie die kinderen in de leeftijd van 6 tot 18 jaar overdag opvangt. Deze kinderen krijgen twee tot drie 
maaltijden per dag, (psychosociale) ondersteuning en scholing binnen of buiten de organisatie. Deze kinderen 
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komen uit de armste gezinnen in gevaarlijke wijken en hebben vrijwel geen zicht op een betere toekomst dan 
hun familieleden. Velen hebben honger en kunnen niet naar school. De kans dat ze omkomen op straat door 
geweld of drugsgebruik of zich aansluiten bij een van de vele bendes uit de omgeving is erg groot. Crecer biedt 
deze kinderen een uitweg door hen  een veilige plek en toekomst te bieden.  

Crecer is opgezet door een Amerikaanse vrouw samen met haar Hondurese partner en heeft Hondurese 
docenten en een Hondurese psycholoog in dienst. TCHP is vanaf het begin betrokken, waardoor wij de 
organisatie vanaf een afstandje hebben kunnen volgen. Als bestuur van Homeless Child zijn we erg enthousiast 
over de werkwijze van Crecer. In 2020 zal er gekeken worden of we een samenwerking willen aangaan en in wat 
voor vorm. 


