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VOORWOORD
Het jaar 2020 kwam met een grote variatie aan uitdagingen. Zowel voor de wereld, als voor Honduras.

Eerst de COVID-19 pandemie. Een ramp die ons bestuur, maar ook de organisaties met wie we samenwerken
maandenlang heeft bezig gehouden. Programma’s en werkzaamheden moesten aangepast of uitgesteld. Er
werd grote flexibiliteit en creativiteit gevraagd van eenieder betrokken bij de verschillende organisaties.

Toen de pandemie enigszins onder controle leek raasden er twee orkanen over Centraal Amerika, met een
grote overstroming in grote delen van Hondures tot gevolg. Proniño Honduras raakte alles kwijt. Crecer moest
hard werken om de community waar ze mee samemwerkt van noodhulp te voorzien en vrouwenproject
Asociacion Hondureña My Familia moest de start van hun programma nogmaals uitstellen.

Hoewel 2020 een bewogen jaar was, zijn er eveneens veel positieve ontwikkelingen te vermelden.

We zijn trots op alle kinderen van Proniño die ondanks de omstandigheden nog betere cijfers hebben gehaald
dan vorig jaar. We zijn trots op hun flexibiliteit en de veerkracht die ze hebben laten zien.

We zijn trots op de kinderen verbonden aan Crecer, die naast het vele studeren ook nog tijd vonden om de
community te helpen met het herstel na de overstromingen.

We zijn trots op de vrouwen van Asociacion Hondureña My Familia die veel meer vrouwen hebben verbonden
aan de organisatie, waardoor 2021 veel goeds beloofd.

In dit jaarverslag lichten wij de activiteiten en resultaten toe die zijn bereikt in samenwerking met onze
partnerorganisaties. Eveneens geven wij inzicht in de financiën van het jaar 2020.

Een gedetailleerd overzicht van de jaarcijfers kunt u vinden in het financieel jaarverslag met
samenstellingsverklaring. Het meeste recente goedgekeurde verslag is te downloaden via onze website
www.homelesschild.org,

Wij wensen u veel leesplezier!
Het bestuur van Stichting Homeless Child

http://www.homelesschild.org
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2. INLEIDING
Homeless Child begon aan een financieel stabiel jaar met een bestuur dat volledig was ingewerkt. De
Hondurese partnerorganisaties zaten vol ideeën voor de verdere verbetering van een reeds goed lopend
programma. Ook is er een nieuwe samenwerking gestart met een Stichting genaamd Crecer. Een stichting die
dagopvang en scholing biedt aan kinderen uit de omgeving die bij familie of verzorgers wonen, maar niet de
financiële middelen hebben om naar school te gaan. Daarnaast waren er in samenwerking met het
vrouwenproject Asociacion Hondurena My Familia (AHMYFAMILIA) mooie plannen in de maak voor het jaar
2020-2021.

Het jaar 2020 begon voor onze samenwerkingspartners eveneens positief. De kinderen wonend bij Pronino
begon het jaar met een positieve verandering. Zij gingen dit schooljaar naar van openbaar naar particulier
onderwijs. De kinderen vonden dit fantastisch en begonnen vol enthousiasme en motivatie aan het nieuwe
schooljaar. De kleinere klassen en meer persoonlijke aandacht van docenten deden de kinderen erg goed.
Eveneens maakten ze nieuwe vriendjes.

Echter nog geen twee maanden na de start van het schooljaar ging Honduras in een strenge lockdown met als
gevolg het sluiten van onder andere de scholen. Voor de kinderen van zowel Pronino als bij onze partner
Crecer, die kinderen huiswerkbegeleiding biedt, betekende dit snel omschakelen naar ‘thuisonderwijs’. Binnen
Crecer zijn er 17 kinderen intern begeleid en is ruimte gemaakt voor voldoende computers om online lessen te
volgen. Voor Pronino gold hetzelfde voor 30 kinderen, onderverdeeld over 5 verschillende scholen en 11
verschillende groepen. Dit was een flinke logistieke uitdaging.

De lockdown was in Honduras zeer streng. In de eerste maanden mochten mensen niet over straat en werd er
gehandhaafd door het leger. Mensen konden niet aan het werk en ook de supermarkten waren gesloten. Als
gevolg hiervan hadden veel Hondurezen geen eten. Ook voor Pronino en Crecer was dit een probleem. Vanuit
Pronino is een ontheffing verkregen van de wegblokkades. Op deze manier konden de bestuursleden van
Pronino eten regelen voor de kinderen en voor buurtbewoners.

Voor de kinderen van Pronino was het erg moeilijk dat ze 8 maanden lang het terrein niet af konden. De
kinderen van Crecer maakten zich ernstige zorgen dat het vaak enige familielid dat hen nog restte ziek zou
worden of zou komen te overlijden en zijzelf als gevolg ook opgenomen zouden moeten worden in een
gezinsvervangend tehuis. Pronino is een fantastische organisatie, maar er gaat niets boven eigen familie.

Ook bij AHMYFAMILIA zorgde de lockdown in eerste instantie tot stilstand. Het was niet meer mogelijk om
bezoeken af te leggen. Eveneens konden vrouwen niet langskomen in de kliniek en konden geen lessen
gegeven worden over hygiëne, anticonceptie, etc. Bovendien kon het nieuwe programma met als doel contact
zoeken met en steunen van jonge meisjes in onveilige situaties niet van start gaan.

Een positief punt voor AHMYFAMILIA was dat het anticonceptie programma enorm is gegroeid. Waardoor er
veel meer contact is in de wijken, wat uiteindelijk weer positief kan uitpakken voor het nog te starten
programma voor jonge meisjes.

Nadat de rust enigszins was wedergekeerd in Honduras en iedereen zijn draai had gevonden in de nieuwe
realiteit kreeg Centraal Amerika de volgende ramp te verwerken. De zware orkanen ETA en IOTA raasden in
november over het continent, met als gevolg grote overstromingen en een spoor van vernieling.
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De kinderen van Pronino zijn allemaal op een veilige plek ondergebracht. Helaas is het terrein van Las Flores
totaal verwoest. Alleen de gebouwen staan nog overeind, maar alles van kleding tot aan koelkasten, kippen en
een schoolbusje zijn meegenomen door het stromende water. Naast de problemen van de stichtingen bij onze
lokale samenwerkingspartners, waren er nog vele mensen die ook alles waren verloren en hulp nodig hadden.
Ondanks dat zij zelf eveneens waren getroffen, wilden de medewerkers van Pronino en Crecer ook deze
mensen graag helpen. Dit konden wij als bestuur van Homeless Child niet negeren.

Met de steun van mensen en organisaties uit Europa en de VS is er tussen half november en eind december
een bedrag van iets meer dan € 30.000 door Homeless Child en rond de $100.000 door TCHP opgehaald voor
de eerste noodhulp en wederopbouw. Hiermee zijn meer dan 100 mensen van water- en voedselpakketten
voorzien. Er zijn huizen gerepareerd, nieuwe huizen gebouwd en matrassen uitgedeeld. Ook is er voor de
mensen die dit nodig hadden gezorgd dat ze een arts konden zien en werd er gezorgd voor de juiste
behandeling en medicatie. Daarbij gaat een groot deel van het bedrag gebruikt worden voor de heropbouw
van Pronino.

Stichting Homeless Child is geraakt door de enorme veerkracht van de volwassenen en kinderen verbonden
aan de verschillende organisaties waarmee wordt samengewerkt. Maar ook de hartverwarmende steun van
mensen en organisaties vanuit Europa en de VS.

Het bestuur is ontzettend trots dat de kinderen van Pronino ondanks alles wat er dit jaar is voorgevallen nog
nooit zulke hoge cijfers hebben gehaald. Wauw!

3. DOELSTELLING EN STRATEGIE

Homeless Child heeft als missie om een bescheiden bijdrage te leveren aan meer evenwicht tussen arm en rijk.
Onze doelstelling is het creëren van kansen voor kinderen en keuzemogelijkheden voor vrouwen in het gebied
in en rondom de Stad El Progreso in Honduras.

Homeless Child doet dit door samen met de Amerikaanse zusterorganisatie The Children’s Home Project (TCHP)
lokale Hondurese organisaties te financieren die uit eigen beweging werkzaamheden uitvoeren die aansluiten
bij de doelstelling. Op deze manier stimuleren Homeless Child en TCHP duurzame ontwikkeling die voortkomt
uit lokale behoefte.

4. ORGANISATIE

4.1. BESTUUR

Voorzitter - Manon Reus
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.

Vicevoorzitter - Evelyne Willemsen

Secretaris - Thera Reus
De secretaris is verantwoordelijk voor de notulen, post, administratie en communicatie

Penningmeester - Michael Lenoir
De penningmeester heeft contact met de bank, onderhoudt contact met de lokale organisaties wat betreft
financiën en rapporteert terug naar het bestuur.
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Bestuurslid - Cornelieke 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 minimaal drie maanden per jaar op eigen kosten in Honduras.

4.2 BESLUITVORMING

Het bestuur van Stichting Homeless Child neemt gezamenlijk beslissingen betreffende het beleid en financiën
tijdens de bestuursvergaderingen. Het bestuur heeft in 2020 ongeveer iedere 6 à 8 weken vergaderd. Zie in de
bijlage de besluitenlijst van 2020.

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 VRIJWILLIGERS

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

Ineke Wiersma – Ambassadrice
Brayan Lopez - video’s en vertalingen
Claire Koers – vertalingen
Anna Botwin - vertalingen naar Spaans
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
Eleonora Minelli - advies vrouwenproject
Theo Zwart – advies en ondersteuning bestuurstaken
Hans Schoots – advies en ondersteuning bestuurstaken
Hannie Dabekaussen & Theo Reus – ontvangst en verwerking post, ambassadeurs
Tineke Schouten en Jolanda Lubbersen – ambassadeurs
Yens Bostelen – vrijwilliger bij Pronino Honduras
Melle Kuiper – vrijwilliger bij Pronino Honduras + consultant nieuwe vrijwilligers Pronino vanuit
Europa.
Mellisa Luhulima – vrijwilliger bij Pronino Honduras, ambassadeur
Luke Loo – vrijwilliger bij Pronino Honduras, ambassadeur
Manon van Rijk – fondsenwerving
Alper Polet – advies financiën
Gerben van Schie - ondersteuning bijeenkomst

De vrijwilligers zetten zich in voor Stichting Homeless Child zonder daarvoor een vergoeding te ontvangen.
Indien de omstandigheden het toelaten wordt er eenmaal per jaar wordt er een bijeenkomst georganiseerd de
mensen die zich hebben ingezet voor Homeless Child elkaar kunnen ontmoeten en ervaringen en meningen

mailto:notary@homelesschild.org
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kunnen uitwisselen. Vrijwilligers hebben onderling contact via social media, e-mail of het uitvoeren van
activiteiten.

I.v.m. de pandemie is er dit jaar geen bijeenkomst voor de achterban en geïnteresseerden georganiseerd.
Echter heeft het bestuur in samenwerking met meerdere vrijwilligers getracht de achterban op de hoogte te
houden van de voortgang en plannen d.m.v. social media en individuele mail- en belcontacten.

5. SAMENWERKINGSPARTNERS EN RESULTATEN

5.1. PRONINO HONDURAS

Pronino is een Hondurese non-profitorganisatie die sinds 2002 kinderen opvangt in Honduras. Homeless Child
en Pronino werken al zestien jaar succesvol samen. Sinds 2012 is Tania Canales, eerst als hoofd administratie
en sinds enkele jaren als directeur, werkzaam bij Pronino. Samen met het team van Pronino 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, foto’s en video’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 de Amerikaanse stichting The Children’s Home Project aangesloten bij Pronino. De Childrens’ Home
Project is opgericht door de Amerikaanse Jenny Kast. Zij heeft een tijd in Honduras gewoond en was al een
aantal jaar vrijwillig betrokken was bij Pronino, waarna ze besloot een stichting op te richten om samen met
anderen het leven van kinderen in Honduras te verbeteren. The Children’s Home Project (TCHP) heeft zich de
afgelopen zeven jaar ontwikkeld tot een waardevolle partner. Haley Janssen, projectcoordinator 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
Pronino. Sinds 2019 deelt zij het directeurschap (van Pronino) met Tania Canales.

Er is nauw contact tussen het bestuur van Homeless Child en het bestuur van Pronino. De voorzitter,
vicevoorzitter en penningmeester van het bestuur van Homeless Child hebben een langere tijd als vrijwilliger
bij Pronino gewerkt. Hierdoor hebben zij een goede band kunnen opbouwen met het lokale team, Tania, Haley,
pedagoge Elsa Alfaro en Edi Vega en Ileen Paranky, twee bestuursleden van de lokale organisatie.

Eveneens is Bas Wiersma is op vrijwillige basis adviseur en ondersteuner van het bestuur van Homeless Child.
Bas is jaarlijks een aantal maanden aanwezig in Honduras. In augustus 2020 ging hij naar Honduras en is daar
gebleven tot maart 2021.Tijdens zijn aanwezigheid ziet hij toe op implementatie van projecten en juiste
besteding van fondsen. Bas heeft het gehele jaar regelmatig contact met zowel Tania als Haley over de stand
van zaken. Bas doet dit geheel op eigen kosten.

In mei 2018 zijn de secretaris en voorzitter drie weken op bezoek geweest bij Pronino. In 2020 zouden de
voorzitter, penningmeester en secretaris voor een aantal weken naar Honduras afreizen. Helaas was dit
vanwege omstandigheden niet mogelijk en zijn deze plannen voor onbepaalde tijd uitgesteld.

Door de veelvuldige aanwezigheid en goede contacten heeft het bestuur van Homeless Child in 2020 goed
kunnen samenwerken met het Hondurese team van Pronino. Door de sterke band en continue communicatie
is Homeless Child goed in staat om het team van Pronino bij te staan in hun doel de kinderen zo goed mogelijk
te laten opgroeien.

Tot slot hebben Homeless Child en Pronino volledige inzage in elkaars financiële beleidsvoering.
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5.1.1. ACTIVITEITEN

In het jaar 2020 lag de nadruk bij Pronino op educatie. Alle kinderen startten particulier onderwijs op vijf
verschillende scholen in El Progreso. Ook thuis werden de kinderen zo goed mogelijk begeleid bij hun huiswerk.

Het grootste gedeelte van het jaar hebben de kinderen online onderwijs gehad ivm de pandemie, waarvoor
speciale plekken zijn gecreëerd. Ook werd er geregeld dat er voldoende middelen aanwezig waren, zoals
computers en tablets en is er van internetprovider gewisseld i.v.m. betere bereikbaarheid.

Door de begeleiders werd nauw contact onderhouden met de scholen om de praktische kant goed te laten
verlopen en zodat de kinderen goed begeleid en ondersteund konden worden bij het doen van hun huiswerk.

Op het gebied van gezondheidszorg is er een nieuwe huisarts op vrijwillige basis aangetrokken. Pronino kan
altijd bellen en in het geval een kind onderzocht moet worden komt de huisarts langs.

Verder zijn er een aantal kinderen behandeld i.v.m. verschillende gezondheidsproblemen bijvoorbeeld
parasieten, een pijnlijke arm na een val, of een antibioticakuur.

Ook zijn er kinderen die gebruik hebben gemaakt van een behandeltraject i.v.m. psychische problemen zoals
depressie. De verstandelijk beperkte kinderen staan onder behandeling van een psychiater en neuroloog. De
meisjes zien geregeld een gynaecoloog.

Op het gebied van welzijn zijn er tijdens de lockdown verjaardagen gevierd, veel activiteiten georganiseerd,
hebben de kinderen met veel plezier op het land meegeholpen met het verzorgen van de kippen, groenten en
fruit. Toen de lockdown tussendoor kortstondig werd opgeheven zijn de kinderen nog eenmaal meegenomen
naar het strand.

Op het gebied van familie bezoeken is tijdens het jaar zoveel mogelijk contact geweest met familie. Maar
konden deze helaas niet worden bezocht. Wel is er hulp geboden aan een aantal families na de overstroming.

Ook zijn er geregeld gesprekken geweest tussen Pronino, TCHP en Homeless Child over een verandering naar
meer gezinsgerichte zorg voor de kinderen.

Sinds november, na de orkanen en overstroming, hebben de activiteiten vooral in het teken gestaan van het
vinden van behuizing voor de kinderen, het afronden van het schooljaar en het helpen van zoveel mogelijk
contacten van Pronino. Tot slot zijn er activiteiten ondernomen voor het op een positieve manier afsluiten van
het jaar 2020.

5.1.2 BESTEDINGEN

In 2020 is er maandelijks gemiddeld €4.362,- gestuurd naar Pronino Honduras voor de structurele
programma’s. Vaak werd hieraan maandelijks gemiddeld €1.939 ,- toegevoegd voor geoormerkte projecten,
zoals in het onderwijs, familie bezoeken, incidentele gezondheidszorg en het landbouwproject.

In november is er €10.000,- naar Pronino gestuurd voor noodhulp na de orkanen en overstroming, te besteden
aan eigen noodhulp en opbouw en voor mensen verbonden aan Pronino. Er is nog meer dan €15.000, - aan
fondsen ingezameld en geboekt als 'vooruitontvangen donaties' in 2020 die in 2021 naar Pronino worden
gestuurd zodra ze nodig zijn.
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5.1.3. RESULTATEN

Op het gebied van educatie hebben bijna alle kinderen academische excellentie behaald. De kinderen geven
aan hun nieuwe school leuk te vinden en tijdens de lockdown school en de nieuw gemaakte vriendjes te
missen. De kinderen hebben het gehele jaar enorm hun best gedaan voor school.

Op het gebied van gezondheidszorg zijn alle kinderen gezond en zijn de chronische gezondheidsproblemen
onder controle. Een aantal kinderen hebben hun behandeltraject m.b.t. hun psychische problematiek afgerond.
Anderen zijn nog bezig of net begonnen.

Op het gebied van welzijn is de kinderen geboden wat er onder de omstandigheden mogelijk was. Zo is er,
ondanks de uitdaging van het vinden van een taart en slingers, bij alle verjaardagen stil gestaan. Ook hebben
de begeleiders erg hun best gedaan de kinderen bezig te houden op allerlei creatieve manieren.

De overstroming van Las Flores, het terrein waar de jongens woonden en waar veel werd georganiseerd, was
een grote klap voor iedereen. Echter gaf het als groot voordeel dat de eerste stap naar meer gezinsgerichte
zorg in 2020 al gezet kon worden. Er worden nu een aantal huizen gehuurd waar de kinderen wonen. De
huizen hebben een keuken met grote eettafel, woonkamer met banken en meer slaapkamers, waardoor het
veel huiselijker voelt.

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.

5.2 ASOCIACION HONDURENA MY FAMILIA

In 2019 is de samenwerking met AHMYFAMILIA hervat en uitgebreid. AHMYFAMILIA is een organisatie die zich
inzet voor gezondheid van de allerarmste vrouwen in de stad met een programma voor door henzelf gewenste
voorbehoedsmiddelen en voorlichting over seksuele gezondheid. Dit programma is uitgebreid met voorlichting
over vrouwenrechten, vrouwelijke gezondheid en hygiëne. Tevens kunnen vrouwen preventief borstonderzoek
laten doen en uitstrijkjes laten maken.

Concepcion Cáceres is uitvoerend directrice en Karla Mendieta is behandelend arts en coordinator van de
vrijwilligers. Samen zorgen zij voor het ontwikkelen en plannen van de programma's van AHMYFAMILIA
Progreso. Homeless Child adviseert waar nodig.

Karla zorgt voor de uitvoer van de door Homeless Child gefinancierde programma’s o.a. door het opleiden van
de vrijwilligers. Tevens wordt er gezorgd dat de vrijwilligers alles hebben wat nodig is om de programma’s
gedegen uit te voeren.

Helaas heeft het bestuur nog geen kennis kunnen maken met Karla, de drijvende kracht achter deze
organisatie. Wel is er geregeld contact tussen Homeless Child en AHMYFAMILY via email. Bas Wiersma voert in
Honduras geregeld overleg met AHMYFAMILIA en gaat met enige regelmaat met het AHMYFAMILIA team op
bezoek in de wijken. De contactmomenten zijn door de COVID-pandemie in 2020 een stuk minder geweest.

Het bestuur van Homeless Child wordt geregeld op de hoogte gebracht door Bas Wiersma als er nieuws is.
Tevens zorgt Bas voor fotomateriaal als hij een bezoek bijwoont.

AHMYFAMILIA stuurt minimaal tweemaal per jaar een voortgangsverslag met foto’s, tekst en uitgaven aan het
bestuur van Homeless Child.
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In 2020 zouden trainingen op het gebied van persoonlijke hygiëne en vrouwenrechten en family planning
gegeven worden, evenals het maken van uitstrijkjes en borstonderzoek.

Ook zou er een start worden gemaakt met hulpverlening omtrent seksuele intimidatie, misbruik en exploitatie
van minderjarige meisjes in een aantal van de wijken waar AHMYFAMILIA aanwezig is.

Door de pandemie werden de nieuwe programma’s van AHMYFAMILIA uitgesteld, maar kreeg het onderwerp
famliy planning wel meer aandacht. De vraag naar voorbehoedsmiddelen is enorm toegenomen, met name
omdat internationale programma’s stil kwamen te liggen en vanwege een strikte en langdurige lockdown.
Mensen konden zich nauwelijks verplaatsen dus bleven in hun eigen wijk, en raakten vaak inkomsten kwijt
waardoor geen geld was om tegen de gangbare prijs voorbehoedsmiddelen te kopen.

AHMYFAMILIA heeft daarom nu veel actievere en meer ervaren vrijwilligers en honderden vrouwen die zich
hebben aangesloten bij het programma. Met hen kan AHMYFAMILIA wanneer de pandemie minder wordt de
reeds geplande trainingen gaan uitvoeren, waardoor veel meer vrouwen toegang krijgen tot informatie over
vrouwenrechten, seksuele rechten, SOA’s en het voorkomen van seksueel misbruik.

Op het gebied van de RubyCups is er geen onderzoek gedaan of lokale vrouwen baat hebben bij dit product.
Dit was vanwege de pandemie niet mogelijk. Homeless Child gaat hierover in 2021 opnieuw een gesprek aan.

Tot slot is er gesproken over de plannen voor 2021.

5.2.1 BESTEDINGEN

In 2020 zou er €18.000 ,- worden besteed aan de activiteiten van AHMYFAMILIA. Echter in verband met de
pandemie heeft AHMYFAMILIA aangegeven bij Homeless Child het geld nog niet te sturen. Er was nog net
voldoende geld om het huidige anticonceptie programma op minimalistische wijze door te zetten. Door de
pandemie had het opstarten van andere programma’s geen prioriteit..

Tot Homeless Child dit bericht kreeg was er €10.000,- opgehaald. Dit bedrag wordt overgemaakt zodra
AHMYFAMILIA aangeeft dat het programma kan worden herstart. Homeless Child zal de resterende €8.000,-
financieren uit de reserves.

5.2.2 RESULTATEN

In 2020 zijn er veel meer vrouwen aangesloten bij AHMYFAMILIA i.v.m. het anticonceptie programma. Het
bereik is daarmee een stuk groter geworden. Geen van de andere activiteiten is uitgevoerd als gevolg van de
pandemie.

5.4 STICHTING CRECER

In 2020 is er door het bestuur van Homeless Child besloten een samenwerking aan te gaan met Amerikaans-
Hondurese Stichting Crecer op het gebied van educatie en gezondheidszorg. Het contact met Stichting Crecer
verloopt voornamelijk via Jilli Schultz, medeoprichter en directrice van de stichting. Zij houdt het bestuur op de
hoogte van de voortgang via Zoom gesprekken en middels berichten, foto’s en af en toe een verslag.

De voorzitter, vicevoorzitter en penningmeester van het bestuur van Homeless Child hebben tijdens hun
verblijf in Honduras veelvuldig contact gehad met directrice Jilli en onderdirecteur Franklin Romero. Beiden
waren veel bij Pronino te vinden. Hierdoor heeft het bestuur een goede vertrouwensrelatie met hen
opgebouwd. Stichting Homeless Child en Crecer hebben inzicht in elkaars financiële beleidsvoering.
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5.4.1 ACTIVITEITEN

In 2020 is er begonnen met het steunen van Crecer op het gebied van educatie en gezondheidszorg. Kinderen
kunnen scholing krijgen binnen Crecer. De kinderen die er klaar voor zijn kunnen met financiële steun van
Crecer naar een particuliere school en maken na schooltijd huiswerk in Crecer, waar ze ondersteuning krijgen
indien nodig.

Op het gebied van gezondheidszorg konden zowel de kinderen als mensen uit de community gebruik maken
van financiële steun voor hun bezoek aan arts of ziekenhuis.

5.4.2. BESTEDINGEN

Er is in 2020 €10.392,- gestuurd naar Crecer. In Juni is er €5.392,- voor educatie en gezondheidszorg gestuurd,
gefinancierd uit de reserves van Homeless Child. In november is er €5.000,- gestuurd voor noodhulp na de
orkanen en overstroming.

5.4.3. RESULTATEN

Op het gebied van educatie zijn van de 17 kinderen verbonden aan Crecer 13 kinderen in het programma
gebleven. Een deel van de kinderen had les in Crecer van de docenten aldaar. De kinderen die met financiële
steun naar particulier onderwijs gingen konden de lessen online volgen bij Crecer en met de middelen van
Crecer. Zij hebben het jaar allen met een voldoende of zelfs academische excellentie afgesloten.

Op het gebied van gezondheidszorg is er gebruik gemaakt van steun voor het aanschaffen van medicatie, het
maken van foto’s van ledematen en bezoek van een arts i.v.m. ziekte. Er heeft tweemaal iemand in het
ziekenhuis gelegen.

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. 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 1073 volgers, eind 2020 waren dat er 1092. De
Facebookpagina is sinds de doorstart meer gebruikt door het nieuwe bestuur. Tevens is er begin 2019 een
Instagram account gestart. Begin 2020 hadden we 120 volgers. Dit zijn er inmiddels 163. Er is in 2020 door de
communicatie vrijwilligers gewerkt aan een nieuwe lay-out. Tevens krijgt het bestuur tips van hen hoe zij hun
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content aantrekkelijker kunnen maken. Deze tips hebben als resultaat dat er iets meer betrokkenheid is door
de volgers van de pagina’s.

In 2020 is er vier maal een nieuwsbrief verstuurd. Er wordt door het bestuur en de communicatie vrijwilligers
hard gewerkt aan het verzamelen van nieuwe email adressen. Door zeker 40% van alle abonnees wordt de
digitale nieuwsbrief gelezen. Dit percentage ligt bij andere bedrijven ongeveer op hetzelfde niveau en is dus
erg goed. Gezien het nieuwe bestuur een papierloos kantoor beoogt, wordt de nieuwsbrief alleen digitaal
verstuurd.

7. RESULTATEN FINANCIEEL

7.1 FONDSENWERVING

In september 2020 heeft Homeless Child een grote wervingsronde gedaan. Een groot deel van de inkomsten is
geworven door institutionele donateurs te contacten die reeds een langdurige band met de stichting hebben.
Ook zijn er nieuwe fondsen aangeschreven die waren gevonden via ‘het fondsenboek’ en/of via internet.
De stichting heeft met een aantal organisaties een zoom-meeting of telefonisch contact gehad op verzoek. Dit
leverde inzichten op aan beide kanten en resulteerde enkele keren in financiële steun. In andere gevallen
zorgden de gesprekken voor inspiratie voor de toekomst en de afspraak contact te houden over eventuele
toekomstplannen.
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 organisaties aangeschreven
waarmee zij reeds een goede band heeft en die zij goed bij Homeless Child vond passen. Marion heeft voor het
jaar 2020 in totaal €33.613,- voor educatie en gezondheidszorg van de kinderen verbonden aan Pronino en
Crecer opgehaald en daarnaast nog €10.000 voor AHMYFAMILIA.
Ook heeft Stichting Homeless Child een grote achterban die maandelijks of incidenteel doneert.

Tot slot heeft de stichting in 2020 eenmaal een fundraiser opgezet voor de noodhulp na de twee orkanen en
daaropvolgende overstroming.

7.2. JAARREKENING

Stichting Homeless Child voert een transparant financieel beleid. Onderstaand is de algemene toelichting op
de jaarrekening opgenomen. Deze rekening is/wordt bekrachtigd door een accountant en wordt beschikbaar
gesteld op onze website: https://www.homelesschild.com/over-ons/verslagen/

7.3 ALGEMENE TOELICHTING OP DE JAARREKENING

7.3.1 ALGEMEEN

Activiteiten
Stichting Homeless Child is opgericht op 14 januari 2003 en heeft als doel de ondersteuning van kinderen in
economisch arme landen

Vergelijkende cijfers 2019
De vergelijkende cijfers zijn ontleend aan de jaarrekening 2019. De gehanteerde grondslagen van waardering
en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van het voorgaande jaar.

https://www.homelesschild.com/over-ons/verslagen/
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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-
courant schulden 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 stichtings resultaat 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.

8. SAMENSTELLINGSVERKLARING

De samenstellingsverklaring wordt versterkt door een accountant en is te vinden en is onderdeel van het
financieel jaarverslag. Het meeste recente goedgekeurde verslag is te downloaden van
https://www.homelesschild.com/over-ons/verslagen/

9. BLIK VOORUIT
Het jaar 2021 zal voor Pronino, TCHP en Homeless Child voornamelijk in het teken van het oppakken van de
programma’s en projecten waar we in 2020 door de pandemie niet aan toegekomen zijn.

Gezamenlijk wordt ervoor gezorgd dat alle kinderen een veilig thuis hebben, voldoende voeding, medische en
psychische zorg, scholing en begeleiding, zodat de kinderen met een stevige basis de toekomst ingaan.
Naast de langdurige programma’s hoopt Pronino de projecten op te pakken op het gebied van
familiebezoeken en muziektherapie/potenciando mis capacidades. Daarnaast kunnen de kinderen als ze willen
nog een buitenschoolse activiteit gaan doen, zoals tekenen of schilderen.

https://www.homelesschild.com/over-ons/verslagen/
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Er zijn plannen om nieuwe werknemers aan te nemen, omdat een onderdeel van meer gezinsgerichte zorg is
dat er meer begeleiders op het aantal kinderen staan. De wens is 4 kinderen op een begeleider indien de
financiën dit toestaan en er passend personeel bij gevonden kan worden.

Tot slot zal er komend jaar gezamenlijk besloten worden op welke plek en in welke vorm Pronino voortgezet
gaat worden. Er zijn drie mogelijke opties; terug naar het oude terrein met risico op een nieuwe overstroming.
Huizen blijven huren. Of op zoek naar een nieuw terrein dat minder gevoelig is voor overstromingen en waar
voldoende ruimte is voor de programma’s van Pronino. Deze gesprekken zijn begonnen in 2020 en worden
voortgezet in 2021. Het doel is de tijd te nemen voor deze grote beslissing en de de stappen die hiertoe leiden.

Op het gebied van AHMYFAMILY zal het huidige project voortgezet worden zoals het plan was aan het begin
van 2020. Zowel AHMYFAMILY als Homeless Child zijn enthousiast over het bestaande project alsmede het toe
te voegen project omtrent hulpverlening aan jonge en jongvolwassen kwetsbare meisjes in de wijken waar
AHMYFAMILY reeds actief is.

In samenwerking met Crecer blijft het doel ondersteuning op het gebied van educatie en gezondheidszorg. Het
doel is om ook jongvolwassen kinderen te gaan steunen die een vakopleiding willen gaan doen, of als het in de
mogelijkheid ligt een universitaire studie. Tevens zal er ondersteund blijven worden op het gebied van
gezondheidszorg voor de kinderen verbonden aan Crecer en hun community.

Stichting Homeless Child is bezig met een naamsverandering voor de stichting, omdat het bestuur van mening
is dat de huidige naam niet meer past bij de bredere activiteiten en doelen van de stichting.

Tevens is het bestuur van plan om in 2021 meer aandacht te besteden aan onderzoek omtrent
gezinsvervangende tehuizen, de mogelijkheden om kinderen langer thuis bij familie te ondersteunen en
hierover in gesprek te gaan met de organisaties waarmee momenteel wordt samengewerkt. Homeless Child is
zich ervan bewust dat het jaren kan duren voor een dergelijke verandering is doorgevoerd, zeker in de huidige
omstandigheden. Echter is het een onderwerp dat het bestuur sinds de aanvang bezighoudt en waar lokaal
ook steeds meer aandacht voor is. Zodoende is het zeker de moeite waard om dit onderwerp te blijven
bespreken.
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Begroting Stichting Homeless Child 2021

INKOMSTEN EUR
Opbrengst wervingsacties 60.000
Reguliere werving 12.000
Werving via TawaTawa 39.000
Totaal inkomsten 111.000

UITGAVEN EUR
Pronino projectbijdragen (jongens en meisjes) 73.781
AHMF projectbijdragen 14.000
Diversen gelabeld 2020 32.215
TOTAAL PROJECTUITGAVEN -119.996

KOSTEN ORGANISATIE EUR
Communicatiekosten (porti, telefoon, ICT etc) 984
Administratiekosten algemeen 1.450
Kosten fondsenwerving 4.800
Bank- en transferkosten 420
Verzekeringen 460
Algemene stichtingkosten (KvK etc) 900
Koersverschillen 108
Rentebaten -25
TOTALE KOSTEN ORGANISATIE -8.197

TOTAAL UITGAVEN -128.193

EXPLOITATIE RESULTAAT 2021 -17.193
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BIJLAGE 1

1.1 BESLUITENLIJST 2020

Een nieuwe ronde fondsenwerving in september 2020 door het bestuur uitgevoerd. Homeless Child heeft
besloten de samenwerking op het gebied van fondsenwerving met TawaTawa voort te zetten.

Begin 2020 is er m.b.t. de samenwerking met AHMYFAMILY besloten het programma uit te breiden met de
doelgroep meisjes tussen de 10 en 18 jaar. Hiervoor is een plan geschreven door AHMYFAMILY, dit is met
enkele aanpassingen goedgekeurd door het bestuur. De helft van de begroting is opgehaald. Echter is de
uitvoer van dit project nog niet van de grond gekomen i.v.m. de pandemie. Dit project wordt doorgeschoven
naar 2021. Het resterende deel zal dan worden geworven.

Begin 2020 is er besloten tot een nieuwe samenwerking met de Hondurees-Amerikaanse stichting Crecer op
het gebied van scholing en gezondheidszorg voor de kinderen die aan Crecer verbonden zijn en hun
community.

De schenking van Sytze Wiersma is als langdurige reserve opgenomen in 2019. Begin 2020 is er besloten dat er
met een deel van de schenking de opleiding van Gerardo zal worden bekostigd tot hij zijn diploma heeft
behaald.

Er is half november besloten tot een extra werving voor noodhulp na de orkanen. Er is meer dan €30.000,-
opgehaald voor eind december, waarvan €5000,- naar Stichting Crecer is gestuurd en €10.000,- naar Pronino
Honduras. Het resterende saldo en het nieuwe fondsen zullen naar Pronino worden gestuurd voor herstelwerk,
hulp aan anderen of voor de wederopbouw.

Een deel van de van algemene donaties in 2020 is doorgeschoven naar 2021 voor o.a. scholing en educatie
omdat hier ruimte voor was in het budget.

Er is besloten een nieuwe naam te gaan zoeken voor de Stichting. Het bestuur van Homeless Child hoopt een
naam te vinden die beter past bij de organisatie zoals deze nu is. Homeless Child zorgt namelijk niet alleen
samen met Pronino voor opvang, scholing, lichamelijke en psychische zorg voor jongens en meisjes die door
jeugdzorg/rechter bij Pronino zijn geplaatst, maar steunen ook een lokale vrouwenorganisatie m.b.t. seksuele
voorlichting, gezondheid en vrouwenrechten. Daarbij werkt de stichting sinds kort samen met een organisatie
die overdag opvang, scholing en ondersteuning biedt aan kinderen die bij hun familie wonen, maar te arm zijn
om naar school te gaan en daardoor veel op straat rondzwerven. Homeless Child is op zoek naar een naam die
bij ons past, die positiviteit uitstraalt en goed te begrijpen is voor mensen uit verschillende landen. In 2020 zijn
hier de eerste stappen in gezet.
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