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Voorwoord
Het jaar 2021 stond in het teken van herstel en het vinden van een nieuwe balans. Begin 2021 moest
Honduras uit een heel diep dal komen. Het herstel na de orkanen en overstromingen heeft heel wat
bloed, zweet en tranen gekost. En dat terwijl de pandemie nog hoogtij vierde aan het begin van het
jaar. Gelukkig hebben de kinderen wonend bij Proniño en hun begeleiders er met grote motivatie en
doorzettingsvermogen een mooi jaar van kunnen maken. Ook de kinderen en begeleiders verbonden
aan Crecer hebben hard gewerkt om er een mooi jaar van te maken.
Er zijn vele uren besteed aan school en er zijn een flink aantal educatieve en ludieke buitenschoolse
activiteiten georganiseerd. Er is hard gewerkt aan het verwerken van trauma’s en het vinden van een
nieuwe plek in de samenleving van El Progreso en San Pedro Sula. (Biologische) families zijn gezocht
en bezocht. Maar bovenal is er gestreefd naar een nieuwe balans, waarin zich even geen
onverwachte, leven veranderende situaties voordeden, maar waar er voor elkaar werd gezorgd en er
werd genoten van de kleine dingen.
Ook het vrouwenproject in samenwerking met Asociación Mujer y Familia (AHMF) is weer volledig
gaan draaien, met veel nieuwe aanmeldingen tot gevolg. Ook hier hebben de projectcoördinatoren
en vrijwilligers niet stil gezeten.
De voorzitter en penningmeester van Stichting Homeless Child hadden het voorrecht de
verschillende projecten te bezoeken in september 2021. Ze hebben alle mensen die met zoveel
passie werken aan een betere toekomst voor Honduras wederom in levenden lijve gezien en
gesproken, nadat dit lange tijd niet mogelijk was.
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 2021.
Een gedetailleerd overzicht van de jaarcijfers kunt u vinden in het financieel jaarverslag met
samenstellingsverklaring. Het meest recente goedgekeurde verslag is te downloaden via de website
www.homelesschild.org,
Wij wensen u veel leesplezier!
Hartelijke groet,
Het bestuur van Stichting Homeless Child

1

Inhoudsopgave
Voorwoord ..................................................................................................................................................... 1
Inhoudsopgave............................................................................................................................................... 2
2. Inleiding ..................................................................................................................................................... 3
3. Doelstelling en strategie ............................................................................................................................. 4
4. Organisatie ................................................................................................................................................. 4
4.1. Bestuur ........................................................................................................................................................ 4
4.2 Besluitvorming .............................................................................................................................................. 5
4.3 Vrijwilligers ................................................................................................................................................... 5
5. Samenwerkingspartners en resultaten ....................................................................................................... 5
5.1. Proniño Honduras ........................................................................................................................................ 5
5.2 Asociación Hondureña Mujer y Familia (AHMF) ........................................................................................... 8
5.4 Stichting Crecer ............................................................................................................................................. 9
6. Communicatie .......................................................................................................................................... 11
7. Resultaten financieel ................................................................................................................................ 11
7.1 Fondsenwerving.......................................................................................................................................... 11
7.2. Jaarrekening .............................................................................................................................................. 12
8. Blik vooruit ............................................................................................................................................... 12
Bijlage 1 ....................................................................................................................................................... 14
1.1

Besluitenlijst 2021 ............................................................................................................................... 14

2

2. Inleiding
Zoals in het voorwoord beschreven stond 2021 in het teken van herstel, opnieuw starten en het
vinden van een nieuwe balans voor de organisaties waar Stichting Homeless Child in Honduras
samenwerkt.
Voor de kinderen wonend bij Proniño startte het jaar wonend in huis bij een van hun begeleiders,
maar zou het zich al snel voortzetten in de nieuw gehuurde huizen. De ramp aan het einde van 2020
zette de plannen van een transitie naar een nieuwe gezinssetting in een stroomversnelling. Kleine
groepjes kinderen in een gezinswoning onder begeleiding van vaste begeleiders, in een buurt met
andere gezinnen, een speeltuin en een hoge muur rondom de buurt die zorgt voor veiligheid.
Deze setting gaf de kinderen en begeleiders de kans om de traumatiserende gebeurtenissen te
verwerken. Het moment van overstroming is heel eng geweest voor de kinderen; de rivier
overstroomde en het duurde erg lang voordat er hulp op gang kwam om hen naar veilig gebied te
brengen. Daarnaast waren de kinderen door de gevolgen van de orkanen praktisch al hun toch al
schamele bezittingen kwijt. Denk hierbij aan sportschoenen, waar ze ontzettend zuinig op waren,
foto’s van zichzelf toen ze jonger waren of met dierbaren erop, waarvan geen digitale versies
bestaan, en de projecten die ze op school hadden volbracht. Maar ook bijvoorbeeld de kippen, waar
ze met liefde en plezier voor zorgden.
Omdat kinderen en werknemers deze gebeurtenis samen hebben meegemaakt ontstond er een heel
nieuw gevoel van verbondenheid. Ook zorgde de nieuwe ‘gezinssituatie’ ervoor dat er nu meer met
elkaar opgetrokken werd. Er werd bijvoorbeeld samen naar de supermarkt gegaan en samen
gekookt. Iets wat voor iedereen leuk en zinvol was en een meer familiale sfeer schept.
Ook de dagopvang van Crecer is in 2021 gestart vanuit een nieuwe locatie. Ondanks de pandemie en
lockdown heeft Crecer geprobeerd de kinderen zoveel mogelijk op locatie onderwijs te geven op een
veilige manier, om zo de kinderen gemotiveerd en van de straat te houden. De kinderen die
particulier onderwijs volgen konden de online lessen vanuit de locatie volgen, zodat zij net als hun
klasgenoten niet achter zouden gaan lopen.
Toen het weer mogelijk was zijn ook de kinderen die een vak wilden leren gestart met praktijk
lessen.
Het is erg leuk en inspirerend om de kinderen zo hard te zien werken voor hun toekomst. Zelfs in
moeilijke tijden blijven de meeste kinderen denken aan hun toekomst. Ze investeren in zichzelf, zijn
verbaasd over wat ze allemaal kunnen en worden iedere dag een beetje meer zelfverzekerd. Deze
tools vergroten de kansen om de cyclus van armoede te doorbreken.
Ook AHMF heeft het programma weer volledig opgestart. Waar ze tijdens de lockdown voornamelijk
zorgden dat de vrouwen de anticonceptie naar keuze op tijd konden krijgen van de vrijwilligers, is er
begin september weer een start gemaakt met het organiseren van bijeenkomsten voor kleine
groepjes vrouwen. In de bijeenkomsten werd aandacht besteed aan covid, hygiëneregels en de
covid-vaccinatie, maar bijvoorbeeld ook aan de verschillende soorten voorbehoedsmiddelen, het
belang van het maken van een uitstrijkje en borstonderzoek. Er werd gesproken over de behoeften
van de vrouwen en hoe AHMF hierin kon ondersteunen.
In het jaar 2021 hebben veel nieuwe vrouwen zich aangesloten bij het programma van AHMF.
Enerzijds omdat de eerdere generatie vrouwen nu volwassen is, en moeders hun dochters
meenemen naar de bijeenkomsten. Anderzijds omdat een aantal andere organisaties niet voldoende
middelen meer hadden om de vrouwen bij te staan, waardoor deze de overstap maakten naar
AHMF. Dit was voor AHMF een extra uitdaging, gezien ook zij te maken kregen met hogere kosten
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voor materialen en deze kosten niet wilden verhalen op de vrouwen die toch al erg hun best moeten
doen om de eindjes aan elkaar te knopen.
Al met al was 2021 een jaar van bezinning en dankbaarheid. Een jaar waarin werd gewerkt aan het
hervinden van rust, regelmaat en het oppakken van het ‘normale’ leven voor zover dat mogelijk was
in een land waar corona nog steeds hoogtij vierde en velen nog kampten met de gevolgen van de
orkaanramp van eind 2020.

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 en San Pedro Sula in Honduras.
Homeless Child doet dit onder anderen door samen met de Amerikaanse zusterorganisatie The
Children’s Home Project (TCHP) lokale Hondurese organisatie Proniño en de door TCHP opgezette
organisatie Crecer te financieren. Zowel Crecer als Proniño bestaan voor 99% uit Hondurese
medewerkers die uit eigen beweging werkzaamheden uitvoeren die aansluiten bij de doelstelling van
Homeless Child. Op deze manier stimuleren Homeless Child en TCHP duurzame ontwikkeling die
voortkomt uit lokale behoefte.
Daarnaast financiert Stichting Homeless Child een programma dat is opgezet in samenwerking met
de lokale vrouwenorganisatie AHMF, waarin wordt gekeken naar de behoeften van vrouwen en
meisjes in achterstandssituaties op het gebied van gezinsplanning en educatie omtrent vrouwelijke
gezondheid, vrouwenrechten en andere onderwerpen die de vrouwen uit de verschillende wijken
zelf voorstellen.

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.
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

4.2 Besluitvorming
Het bestuur van Stichting Homeless Child neemt gezamenlijk beslissingen betreffende het beleid en
financiën tijdens de bestuursvergaderingen. Het bestuur heeft in 2021 ongeveer iedere 6 à 8 weken
vergaderd. Zie in de bijlage de besluitenlijst van 2021.
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
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
Hannie Dabekaussen & Theo Reus – ontvangst en verwerking post, ambassadeurs
Tineke Schouten en Jolanda Lubbersen – ambassadeurs
Yens Bostelen – vrijwilliger bij Proniño Honduras
Melle Kuiper – vrijwilliger bij Proniño Honduras + consultant nieuwe vrijwilligers
Proniño vanuit Europa.
Melissa Luhulima – vrijwilliger bij Proniño Honduras, ambassadeur
Luke Loo – vrijwilliger bij Proniño Honduras, ambassadeur
Alper Polat - advies en ondersteuning penningmeester
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 een bijeenkomst
georganiseerd voor de mensen die zich hebben ingezet voor Homeless Child, zodat zij elkaar kunnen
ontmoeten en ervaringen en meningen 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 wederom geen bijeenkomst georganiseerd voor de achterban en
geïnteresseerden. 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. Proniño Honduras
Proniño is een Hondurese non-profit organisatie die sinds 2002 kinderen opvangt in Honduras.
Homeless Child en Proniño werken al zeventien jaar samen. Proniño is altijd een volledig Hondurees
gestuurde organisatie geweest. Het Hondurese team zorgde voor het uitvoeren van het beleid,
alsmede van de door Homeless Child gefinancierde projecten.
In 2011 is de Amerikaanse stichting The Children’s Home Project aangesloten bij Proniño. 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 bij Proniño, waarna ze besloot een stichting
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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.
Sinds 2018 neemt deze organisatie steeds meer verantwoordelijkheid voor het runnen van Proniño.
Haley Janssen, projectcoördinator van TCHP, ondersteunt zowel Homeless Child als TCHP met
toezicht en ondersteuning van de implementatie van de gefinancierde projecten.
Haley is sinds 2016 permanent woonachtig in Honduras en vrijwel dagelijks aanwezig bij Proniño.
Sinds 2019 deelde zij het directeurschap (van Proniño) met Tania Canales. In 2021 heeft Haley het
directeurschap volledig op zich genomen en is Tania tot onze spijt gestopt met werken voor Proniño.
Er is nauw contact tussen het bestuur van Homeless Child, het bestuur en de medewerkers van
Proniño en TCHP. De voorzitter, vicevoorzitter en penningmeester van het bestuur van Homeless
Child hebben langere tijd als vrijwilliger bij Proniño gewerkt. Hierdoor hebben zij een goede band
kunnen opbouwen met het lokale team van Proniño, alsmede het bestuur van de organisatie.
De penningmeester en voorzitter hebben in september 2021 Honduras opnieuw gedurende enkele
weken bezocht, waarin er hard is gewerkt aan het verder versterken van het contact. Tijdens het
bezoek is er veelvuldig gesproken met TCHP over hun plannen en zijn er nieuwe afspraken gemaakt
over het houden van contact.
Bas Wiersma is op vrijwillige basis adviseur en ondersteuner van het bestuur van Homeless Child. Bas
is jaarlijks minimaal drie maanden aanwezig in Honduras, waar hij werkt met kleine koffieboeren.
Tijdens zijn aanwezigheid ziet hij toe op implementatie van projecten en de juiste besteding van
fondsen. Bas heeft het gehele jaar regelmatig contact met Haley, het bestuur van Proniño en enkele
medewerkers over de stand van zaken. Bas doet dit geheel op eigen kosten.
Door de sterke band en continue communicatie is Homeless Child goed in staat om continue op de
hoogte te zijn van het welzijn van de kinderen wonend bij Proniño en de uitvoer van de door
Homeless Child gefinancierde projecten.
Tot slot hebben Homeless Child en Proniño volledige inzage in elkaars financiële beleidsvoering.
Tijdens het bezoek in Honduras zijn er nieuwe afspraken gemaakt, waarin TCHP ook gedeeltelijk
inzage geeft in hun financiële beleidsvoering.
5.1.1. Activiteiten
Het begin van 2021 stond in het teken van vinden van nieuwe huisvesting en inrichten van de nieuwe
huizen, zodat de kinderen vanuit een vaste, veilige basis het schooljaar konden gaan starten.
In februari 2021 startte het nieuwe schooljaar. De kinderen continueerden hun opleidingen op
particulier onderwijs. Gezien de pandemie nog steeds hoogtij vierde, werd ook het online lesgeven
voortgezet. Echter was iedereen hier nu aan gewend en was al het materiaal aanwezig om er een
succesvol jaar van het maken.
In 2021 zijn er drie medewerkers aangesteld die zich puur met educatie bezighielden, de kinderen
begeleiden en contact hielden met de verschillende scholen.
Op het gebied van gezondheidszorg zijn de kinderen aan het begin van het schooljaar, zoals ieder
jaar, gescreend d.m.v. een bloedafname en het testen van urine. Dit wordt ook gedurende het jaar
gedaan indien er verdenking is van bijvoorbeeld een infectie. Indien nodig wordt hiervoor
behandeld.
Eenmaal per week is er contact met de vrijwillige huisarts. Zij doet consulten indien nodig en schrijft
medicatie voor.
Tevens zijn alle kinderen onder behandeling van een tandarts voor jaarlijkse controle en indien nodig
krijgt een kind verdere behandeling.
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Dit geldt ook voor de oogarts, die de kinderen jaarlijks gratis controleert en adviezen geeft voor
behandeling.
Ook zijn er een aantal kinderen onder behandeling van een psycholoog en/of psychiater, om ze te
helpen omgaan met trauma’s en problematieken. Dit helpt de kinderen om weer beter in hun vel te
zitten en daarmee ook weer beter te functioneren in de maatschappij.
De meisjes staan allen onder behandeling van een gynaecoloog i.v.m. allerlei problematieken
passend bij seksueel misbruik.
Tot slot zijn er twee kinderen onder behandeling van een neuroloog i.v.m. hun verstandelijke
beperking. De neuroloog maakt jaarlijks een CT-scan en past medicatie aan waar nodig.
5.1.2 Bestedingen
In 2021 is er maandelijks gemiddeld €3.490,- gestuurd naar Proniño Honduras voor de structurele
programma’s zoals educatie, gezondheidszorg en welzijn. Vaak werd hieraan maandelijks gemiddeld
€1.825,- toegevoegd voor geoormerkte projecten, zoals in het onderwijs, familie bezoeken,
incidentele gezondheidszorg en het landbouwproject.
Eind 2020 was er nog €15.138, - aan fondsen over van de wervingsactie voor noodhulp na de
orkanen en overstromingen. Dit is in 2021 naar Proniño verstuurd voor de huur van onderkomens
voor de kinderen.
5.1.3. Resultaten
Er is veilige en adequate huisvesting gevonden voor de kinderen. Ze wonen nu met kleine aantallen
in een echte gezinswoning met vaste begeleiders. Dit brengt veel rust en regelmaat. De huizen staan
allemaal in een omheinde buurt met een groot grasveld en speeltuin. De kinderen kunnen zich vrij
door de buurt bewegen en staan veel meer midden in de maatschappij. Zo kunnen ze vriendjes
maken buiten de andere kinderen van Proniño om en leren ze hoe het is om buren te hebben en hoe
je daarmee om gaat.
Het schooljaar is wederom erg positief verlopen. Bijna alle kinderen hebben academische excellentie
gehaald. Tevens hebben een aantal kinderen met veel plezier mee kunnen doen aan extra
curriculaire activiteiten, zoals de schoolband.
Op het gebied van gezondheidszorg hebben de kinderen alle zorg kunnen ontvangen die nodig was.
Uit de bloed- en urinescreenings zijn een aantal vervelende infecties naar voren gekomen, waarvoor
een aantal kinderen voor langere tijd met antibioticum zijn behandeld. De antibiotica werd
voorgeschreven door de vrijwillig huisarts, die deze kinderen en hun bloedwaardes goed in de gaten
hield.
Verder konden de kinderen altijd bij de vrijwillig huisarts terecht met problemen zoals wondjes,
huiduitslag, waarvoor ze ook behandeld werden als dit nodig was.
Een aantal kinderen zijn doorgestuurd naar het ziekenhuis. Zo heeft een meisje heeft haar
keelamandelen laten verwijderen i.v.m. de vele keelontstekingen die zij de afgelopen jaren heeft
gehad. Een jongen heeft bijvoorbeeld problemen met een kapot trommelvlies, waarvoor hij onder
behandeling staat in het ziekenhuis.
Verder zijn er een aantal kinderen doorgestuurd naar het ziekenhuis voor foto’s van ledematen,
waarvan eén jongen een gebroken arm bleek te hebben.
De tandarts heeft alle kinderen dit jaar gezien. De kinderen bij wie het nodig was zijn er plannen
gemaakt en uitgevoerd voor onderhoud van het gebit.
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Uit de controles van de oogarts waren drie kinderen naar voren gekomen met problemen. Een kind
heeft oogdruppels gekregen, de rest een bril.
Er zijn het afgelopen jaar uiteindelijk 8 kinderen onder behandeling geweest van psycholoog en
psychiater. Met name zijn er een aantal kinderen die met depressieve klachten of angsten rondlopen
die dit jaar behandeld zijn. Een deel heeft het traject naar tevredenheid afgesloten. Een deel zal het
traject in het nieuwe jaar voortzetten.
De meisjes zijn dit jaar eenmaal bij de gynaecoloog langs geweest ter controle. Er zijn twee meisjes
die dit jaar met anticonceptie zijn gestart.
De kinderen die onder behandeling van de neuroloog staan zijn dit jaar eenmaal langs geweest. Deze
heeft hen onderzocht en aanpassingen in hun medicatie gedaan.

5.2 Asociación Hondureña Mujer y Familia (AHMF)
In 2019 is de samenwerking met AHMF hervat en uitgebreid. AHMF is een organisatie die zich inzet
voor de 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.
Concepción Cáceres is uitvoerend directrice en Karla Mendieta is behandelend arts en coördinator
van de vrijwilligers. Samen zorgen zij voor het ontwikkelen en plannen van de programma's van
AHMF 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.
De penningmeester en voorzitter van Homeless Child hebben tijdens hun bezoek aan Honduras in
september 2021 kennis gemaakt met Karla, Concepcion en andere medewerkers van AHMF. Tevens
hebben zij kennis gemaakt met een aantal vrijwilligers van de organisatie en zijn ze mee geweest de
wijken in om vrouwen te ontmoeten die meedoen aan het programma.
Dit heeft het enthousiasme voor dit project nog verder aangewakkerd bij het bestuur van Homeless
Child en heeft het contact verbeterd.
Bas Wiersma heeft in Honduras geregeld contact met AHMF en gaat af en toe langs bij de
organisatie. 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 voor Homeless Child wanneer hij de organisatie
bezoekt.
AHMF stuurt minimaal tweemaal per jaar een voortgangsverslag met foto’s, tekst en uitgaven aan
het bestuur van Homeless Child.
5.2.1 Activiteiten
Halverwege 2021 zijn de trainingen op het gebied van persoonlijke hygiëne en vrouwenrechten en
family-planning weer opgestart, gezien dit i.v.m. de pandemie weer mogelijk was. Evenals het maken
van uitstrijkjes en borstonderzoek. Het gezinsplanning-project is altijd door blijven lopen, gezien de
noodzaak hiervan. Het project is zelfs uitgebreid, omdat AHMF, anders dan andere internationale
organisaties, voldoende voorraad had en niet stil kwam te liggen wegens de lockdown. De wil om
vrouwen van de juiste anticonceptie te blijven voorzien was bij AHMF erg groot. Hierdoor is het
aantal deelnemers, maar ook vrijwilligers flink gestegen.
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Echter is de prijs van anticonceptie ook enorm gestegen. Dit wilde de organisatie niet doorberekenen
aan de deelnemers, waardoor de organisatie iets sneller door de fondsen heen was en gebruik moest
maken van de in eerdere jaren aangelegde reserves.
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 AHMF aanwezig is. Tijdens het
bezoek aan Honduras en de organisatie werd duidelijk hoe immens ingewikkeld deze problematiek is.
Homeless Child en AHMF blijven hierover in gesprek, maar op dit moment is hulp aan deze
kwetsbare doelgroep nog niet mogelijk. Wel wordt er door Homeless Child onderzocht of er
eventueel een programma gestart kan worden waarin jongvolwassenen seksuele voorlichting en
voorlichting over gezinsplanning krijgen. Hierbij wordt er gedacht aan de organisatie OYE, een
Hondurese organisatie gericht op jongeren in en rondom El Progreso. Deze organisatie heeft een
groot bereik onder jongeren, ook jongeren uit de achterstandswijken waarin AHMF actief is. Wellicht
is er een mogelijkheid om een samenwerking tussen OYE, AHMF en Homeless Child te starten.
5.2.2 Bestedingen
In 2021 is er €15.509 ,- in financiële steun verleend voor het komende jaar van het programma voor
de gezondheid en voorbehoedsmiddelen voor vrouwen rondom El Progreso. Vanwege de stijgende
kosten van voorbehoedsmiddelen heeft het bestuur van Homeless Child gevraagd om eerder in 2022
een projectvoorstel af te ronden om ervoor te zorgen dat er geen financieringstekort ontstaat.
5.2.3 Resultaten
In 2021 zijn er een aantal vrijwilligers extra aangetrokken, waardoor er nu 30 actief zijn in 26
verschillende wijken in en rondom El Progreso. De vrijwilligers hebben hun training en intervisie in
kleine groepjes gevolgd i.v.m. de COVID-regels.
Tot september heeft het programma voor vrouwen uit de wijken voornamelijk bestaan uit het
ontvangen van anticonceptie in de vorm van de prikpil, de pil en condooms. Hiervoor betaalden de
vrouwen een kleine bijdrage van ongeveer 70 lempira, wat ongeveer 2,5 euro is.
Vanaf september kon het gehele programma weer enigszins opgestart worden. Er werden kleine
groepjes vrouwen bij de vrijwilligers thuis uitgenodigd, waar de verpleegkundige een workshop gaf
over allerlei onderwerpen. Zo gaf ze informatie over de coronavaccinatie en het belang ervan,
nieuwe informatie over de prikpil, uitleg over het maken van uitstrijkjes, het belang ervan en bekeek
ze samen met de vrouwen hoe ze dit zo bereikbaar mogelijk voor ze kon maken. Verder
inventariseerde ze of de vrouwen nog bepaalde problemen hadden waar ze tegenaan liepen en
vroeg ze naar andere onderwerpen hadden waar ze wat over wilden weten.
Op deze manier zijn er voor iedere gemeenschap een aantal workshops gepland en uitgevoerd.

5.4 Stichting Crecer
In 2020 heeft het bestuur van Homeless Child besloten een samenwerking aan te gaan met
Amerikaans-Hondurese Stichting Crecer op het gebied van educatie en gezondheidszorg. Deze
samenwerking is in 2021 voortgezet.
Het contact met Stichting Crecer verloopt voornamelijk via Jilli Schutz, 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 kennen Jilli
goed van de tijd dat zij in Honduras verbleven, gezien zij toen veel bij Proniño te vinden was.
Hierdoor heeft het bestuur een goede vertrouwensrelatie met haar opgebouwd, welke is versterkt
tijdens het laatste bezoek van de penningmeester en voorzitter.
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Stichting Homeless Child en Crecer hebben inzicht in elkaars financiële beleidsvoering.
5.4.1 Activiteiten
Het schooljaar 2021 zijn de 10 kinderen gestart met lessen in Crecer, hier zijn in de loop van het jaar
nog 2 kinderen bijgekomen. Daarnaast zijn er drie kinderen die buiten Crecer naar een particuliere
school gaan, omdat zij hier klaar voor zijn. Voor de kinderen die intern lessen volgden is besloten dat
ondanks de risico’s die de pandemie met zich meebrengt, het belangrijker is dat de kinderen gewoon
lessen kunnen volgen. Iets wat in de thuissituatie simpelweg niet mogelijk was.
Ook de kinderen die les volgen op de particuliere school kwamen naar Crecer, om aldaar de online
lessen te volgen. Omdat ze daarvoor thuis geen middelen hadden.
Naast de traditionele scholing, heeft Crecer in samenwerking met Homeless Child een aantal
kinderen bij wijze van pilot de mogelijkheid gegeven om vast te ontdekken wat ze misschien in de
toekomst zouden willen gaan doen d.m.v. een naschools programma voor het leren van een vak. De
jongeren die aan dit programma meededen hadden voorkeur voor beauty- en koksschool.
Verder heeft Homeless Child in samenwerking met Crecer gezorgd dat de kinderen en hun
familieleden verbonden aan Crecer de gezondheidszorg kregen die ze nodig hadden.
5.4.2. Bestedingen
In 2021 is er €5.963 ,- in financiële steun verleend voor het komende jaar van het programma voor
vakscholing.
5.4.3. Resultaten
Het interne schooljaar is ondanks de uitdagingen van de pandemie erg goed verlopen. De kinderen
hebben grote motivatie laten zien, door netjes iedere dag naar school te komen, goed mee te doen
met de les en hun huiswerk te maken. Er is uiteindelijk een jongvolwassene gestopt met het
programma in verband met problemen in de thuissituatie, waardoor hij heeft besloten te gaan
werken i.p.v. het afmaken van de middelbare school. Verder hebben alle kinderen het schooljaar met
minimaal een ruim voldoende afgesloten.
De drie kinderen die buiten Crecer naar school gaan hebben het gehele jaar lessen gevolgd via de
computer bij Crecer. Hoewel het platform waar ze hun huiswerk konden inleveren niet altijd naar
behoren werkte, zorgden zij altijd dat het huiswerk netjes ingeleverd werd op een andere manier,
bijvoorbeeld door het te sturen via whatsapp. Ook zij kwamen netjes iedere dag opdagen en hebben
het jaar dan ook positief afgesloten.
Er is door drie meisjes en een jongen deelgenomen aan de pilot t.b.v. vakscholing. Twee meisjes
hebben het jaar aan de beautyschool positief afgesloten en zullen de opleiding in 2022 vervolgen. Ze
hebben plezier in het leren van het vak en oefenen geregeld bij Crecer, waardoor er kleurige kapsels
te zien zijn bij de stichting. Een meisje is uitgevallen wegens zwangerschap.
De jongen heeft in 2021 deelgenomen aan de koksschool. Hoewel hij er plezier in had om bij Crecer
lekkere gerechten op tafel te zetten, heeft hij besloten dat hij geen professionele kok wil worden.
Op het gebied van gezondheidszorg zijn er heel wat bloed- en urinescreenings gedaan bij zowel de
kinderen als hun familieleden en mensen uit de community. Meerdere mensen zijn behandeld met
antibioticum i.v.m. een infectie of hebben medicatie gekregen tegen parasieten.
Een aantal kinderen is in het ziekenhuis onderzocht i.v.m. een val. Gelukkig zijn ze er dit jaar allen
vanaf gekomen zonder gebroken ledematen.
Verder hebben er een aantal familieleden in het ziekenhuis gelegen i.v.m. COVID of andere
hart/longproblematieken. Dankzij het programma - dat ook voor familieleden is opengesteld - heeft
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Crecer kunnen zorgen dat een aantal kinderen hun oma, en daarmee voogd en enige familielid niet
zijn verloren. Dit maakt dit programma ontzettend waardevol.
Crecer maakt tevens gebruik van een psycholoog, die geregeld met de kinderen spreekt, zowel alleen
als in groepjes. De meeste kinderen hebben een erg laag gevoel van eigenwaarde, waardoor het
soms moeilijk voor hen is om bijvoorbeeld te geloven dat ze hun school echt af kunnen maken. De
psycholoog helpt hen hierbij.

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 is de vernieuwing afgerond. 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 2020 had de Facebookpagina van de stichting 1056 volgers, dit is het gehele jaar zo gebleven.
De Facebookpagina is sinds de doorstart meer gebruikt door het nieuwe bestuur. Tevens is er begin
2019 een Instagram account gestart. Begin 2021 had de pagina 163 volgers. Dit zijn er inmiddels 189.
De communicatie vrijwilligers geven het bestuur tips en ondersteuning in het aantrekkelijker maken
van de content. Deze tips hebben als resultaat dat er iets meer betrokkenheid is door de volgers van
de pagina’s. Echter is het doel uiteindelijk een vrijwilliger te vinden die de verantwoordelijkheid voor
social media op zich gaat nemen.
In 2021 is er driemaal een nieuwsbrief verstuurd. Er wordt door het bestuur en de communicatie
vrijwilligers hard gewerkt aan het verzamelen van nieuwe email adressen. De nieuwsbrief wordt
gemiddeld door 40%-50% van alle abonnees gelezen. Dit percentage ligt bij andere organisaties
ongeveer op hetzelfde niveau of iets lager. Gezien het nieuwe bestuur een papierloos kantoor
beoogt, wordt de nieuwsbrief alleen digitaal verstuurd.

7. Resultaten financieel
7.1 Fondsenwerving
In september 2021 heeft Homeless Child zoals ieder jaar een wervingsronde gedaan. Een groot deel
van de inkomsten is geworven door institutionele donateurs aan te schrijven die reeds een
langdurige band met de stichting hebben.
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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. Donaties van deze wervingsacties bedroegen in 2021 in totaal € 46.800.
Daarnaast is besloten opnieuw 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 2021 in totaal € 18.000- voor educatie en gezondheidszorg van de
kinderen verbonden aan Proniño en Crecer opgehaald.
Ook heeft Stichting Homeless Child een grote achterban die maandelijks of incidenteel doneert.
Donaties van deze personen bedroegen in 2021 afgerond € 12.500.
Tot slot is de stichting eind 2021 een wervingsactie gestart waarvan de opbrengsten naar vrouwen en
meisjes gaan in achterstandssituaties, via de organisatie AHMF. De wervingsactie loopt tot eind
januari 2022 en heeft in afgerond € 8900,- opgeleverd.

7.2. Jaarrekening
Stichting Homeless Child voert een transparant financieel beleid. Deze rekening is/wordt bekrachtigd
door een accountant en wordt beschikbaar gesteld op de website van Homeless Child.

8. Blik vooruit
In 2022 wil het bestuur van Stichting Homeless Child zich met name gaan focussen op educatie,
gezondheidszorg en welzijn van kinderen, jongvolwassenen en vrouwen in achterstandssituaties in
de omgeving van El Progreso en San Pedro Sula, Honduras.
Op het gebied van educatie zal Homeless Child kinderen wonend bij Proniño en verbonden aan
Crecer blijven steunen, zodat zij ook komend jaar op educatief gebied het beste uit zichzelf kunnen
halen.
Ook zal er met een derde partner, de volledig Hondurese en door vrouwen aangestuurde organisatie
OYE, gaan optrekken op het gebied van educatie. Bij wijze van pilot zal Homeless Child 10 kinderen
gaan steunen die starten aan de middelbare school. Zonder deze steun hebben deze jongeren geen
mogelijkheid om naar school te gaan en zullen zij veel minder kansen hebben de cirkel van armoede
te doorbreken.
Op het gebied van gezondheidszorg zal Homeless Child een deel van de kosten op zich nemen voor
de kinderen wonend bij Proniño. Dit voor zowel de voorziene als onvoorziene lichamelijke
gezondheidszorg. Daarnaast ook de psychologische zorg die de kinderen ontvangen als zij dit nodig
hebben.
Ook voor de kinderen en hun families verbonden aan Crecer zal Homeless Child steun verlenen op
het gebied van gezondheidszorg.
Samen met AHMF gaat er in 2022 een 2-jarig projectplan opgesteld worden op het gebied van
gezinsplanning, voorlichting en vrouwelijke gezondheidszorg. Daarnaast gaat er in samenwerking
met OYE en AHMF een project opgezet worden op het gebied van seksuele voorlichting voor
jongeren wonend in de wijken waar AHMF actief is en voor de jongeren die deelnemen aan
programma’s van OYE. Een deel van deze jongeren valt onder beide organisaties.
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Op het gebied van welzijn gaat Homeless Child verder met het project ‘familiebezoek in
samenwerking met Proniño, waarin kinderen de mogelijkheid krijgen op veilige wijze familie op te
zoeken en waarin familieleden worden opgespoord, zodat kinderen een band kunnen opbouwen en
meer kunnen leren over hun eigen verleden.
Tevens zal in samenwerking met zowel Proniño als Crecer een aantal uitjes worden georganiseerd
voor de kinderen. Denk hierbij aan een bezoek aan een natuurgebied, het strand of het
treinmuseum.
Verder staat er in de planning dat twee zusjes van Bellas Princesas Nederland zullen bezoeken. Indien
de situatie dit toelaat zal er een kleine bijeenkomst worden georganiseerd, zodat zij het bestuur en
een aantal voor hen belangrijke vrijwilligers weer eens kunnen zien. Het bestuur kijkt hier erg naar
uit!
Tot slot is het bestuur van stichting Homeless Child in 2021 gestart met een zoektocht naar een
nieuwe, meer passende naam voor de stichting. Het doel is om in 2022 met een nieuwe naam naar
voren te komen. Deze gaat gepresenteerd worden in een nieuwsbrief, tevens krijgen de website en
social media een nieuw jasje dat goed past bij de nieuwe naam.
Stichting Homeless Child bestaat in 2022/2023 20 jaar. Zowel de nieuwe naam en het 20-jarig
jubileum zullen worden gevierd in het najaar van 2022 of in het voorjaar van 2023 met alle
vrijwilligers, donateurs en belangstellenden die dit leuk vinden.
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Bijlage 1
1.1 Besluitenlijst 2021
Financieel jaarverslag 2020 goedgekeurd
Reiskostenvergoeding voor 2 bestuursleden die naar Honduras zijn geweest dit jaar. De rest
is door deze bestuursleden zelf bekostigd.
Samenwerking AHMF wordt doorgezet en uitgebreid.
Naam veranderen wordt vooruitgeschoven.
Samenwerking met Marion wordt voortgezet.
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