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TUSSENRAPPORTAGE 
FAMILIEBEZOEKEN & WELZIJN 

U heeft van ons een projectvoorstel ontvangen voor financiële steun van het project 
‘familiebezoeken en welzijn’ voor de kinderen wonend bij onze partnerorganisatie Pronino 
Honduras. Dankzij uw financiële ondersteuning hebben we ondanks de moeilijke tijden voortgang 
kunnen boeken in dit project. Met dit verslag brengen we u graag op de hoogte van de voortgang. 

Gedurende november, december 2019 en januari dit jaar 
hebben we een aantal familiebezoeken kunnen realiseren 
dankzij dit project. Een hoogtepunt kwam in januari toen er 
voor het eerst de familie van een van onze oudere kinderen 
bezocht kon worden in de bergen van La Esperanza, de 
koudste en een van de mooiste delen van Honduras.

De verre herinneringen van de jongen hielpen om bij een 
huis te komen dat erg moeilijk bereikbaar is. Daar 
ontmoetten ze zijn neef, die hen later meenam om andere 
familie te ontmoeten en hen naar het graf van zijn oma 
bracht. Het graf hebben de jongen en zijn begeleider 
samen kunnen opruimen en opfleuren (zie bovenste foto). 
De jongen bleef uiteindelijk een hele week bij het gezin en 
leerde veel dingen op het land te doen. Het was een heel 
bijzonder bezoek en leuk om hem na zoveel jaar weer in 
contact te zien komen met de familie. 

Ook is het af en toe mogelijk voor familieleden om de 
kinderen op te zoeken bij Proniño, waarbij Proniño 
natuurlijk altijd voor de juiste begeleiding zorgt tijdens het 
bezoek. Zo komt de vader van twee broertjes en een zusje 
zijn kinderen altijd trouw opzoeken (zie onderste foto) en 
kan hij ze soms onderbegeleiding meenemen voor een 
uitje. 

Momenteel is het helaas niet mogelijk bezoekers te 
ontvangen bij Proniño. Ook het het helaas niet mogelijk 
families (be)zoeken vanwege COVID-19. We doen ons best 
de families die bij ons bekend zijn te bellen zodat de 
kinderen in contact blijven met hun biologische families. 
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Aandacht voor welzijn is ook een belangrijk onderdeel van de opvang 
en iets waar we extra veel mee bezig zijn in deze lockdown tijd die al 
sinds half maart duurt. 

Het personeel van Proniño heeft haar best gedaan de kinderen zoveel 
mogelijk bezig te houden met verschillende activiteiten. Zo is er 
geregeld een zwembadje gevuld zodat de kinderen kunnen 
‘zwemmen’, zijn er veel volleybal- en voetbal toernooien gehouden en 
vele middagen met traditionele spellen gehad, zoals hinkelen, 
loopraces, touwtrekken, enz. 

De kinderen zijn ook begonnen met regelmatig gebruik van de nieuw 
gemaakte sportschool. Elke dag om 16.00 uur is er een groep die een 
training routine doet in de sportschool. De meisjes hebben erg veel 
plezier in het volgen van online zumba-lessen in hun huis. 

Andere activiteiten zijn fietsen, steppen, boeken lezen, films kijken, 
koken en knutselen.

Ze zijn er gelukkig ook in geslaagd om verjaardagen normaal te 
vieren gedurende deze tijd. Iets wat van groot belang is voor het 
gevoel van eigenwaarde voor ieder kind. 

De kinderen zijn drie maanden lang alleen maar in en rondom het 
huis/terrein geweest. Iets wat niet makkelijk was. In bepaalde gevallen 
proberen ze de kinderen nu mee te nemen voor een boodschap of 
ander essentieel uitje. Of als het mogelijk is (sommige weken  is de 
lockdown iets minder streng geweest ) een of twee kinderen mee te 
nemen naar de afhaalbalie van bijvoorbeeld Pizzahut of KFC als 
beloning voor het voltooien van al hun schooltaken en klusjes. 

Sommige kinderen hebben het soms het extra moeilijk omdat ze hun 
vriendjes van school erg missen of ze zijn helemaal klaar met 
‘opgesloten zitten’. Ook dan wordt er geprobeerd de kinderen 
individueel mee te nemen om hen wat extra aandacht te geven zodat 
ze de moed erin houden. 

Namens de kinderen en jongvolwassenen wonend bij Pronino en 
bestuur van Homeless Child danken wij u hartelijk voor uw steun voor 
dit project. 

Indien u het op prijs stelt kunnen we meer fotomateriaal toesturen 
dan in dit verslag te zien is. Ook bonnen en facturen zijn op aanvraag 
beschikbaar.

Mocht u nog vragen hebben, dan beantwoorden we die graag.U kunt 
hiervoor mailen naar info@homelesschild.com, wij komen er dan zo 
snel mogelijk op terug.

Vriendelijke groeten,

Manon Reus, voorzitter Stichting Homeless Child


