
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

STREET CHILD NEDERLAND 

JAARVERSLAG 2018 

JAARVERSLAG 2018 



 
 
 

    
1 

INHOUDSOPGAVE 

 
 

RAPPORT DOOR HET BESTUUR 2 

I STREET CHILD’S FILOSOFIE 5 

II ALGEMENE HOOGTEPUNTEN IN HET JAAR 2018 7 

III STREET CHILD NEDERLAND’S FONDSENWERVING 8 

IV RESULTATEN VAN HET GLOBALE STREET CHILD NETWERK 9 

V EEN VOORUITBLIK – PROJECTEN IN 2019 EN DAARNA 14 

VI FINANCIEEL COMMENTAAR 16 

SLOTWOORD 19 

 

 
 
 

    
 
 
 
 
 

  



 
 
 

    
2 

RAPPORT DOOR HET BESTUUR 
 
Dit jaarrapport is opgesteld door de bestuursleden van Street Child Nederland in 
samenwerking met het personeel van het centrale Europese Street Child kantoor. Het rapport 
heeft twee doelen. Ten eerste geeft het inzicht in Street Child Nederland’s activiteiten van 
het afgelopen jaar. Hiermee krijgen alle stakeholders en fondsenwervers de kans om te lezen 
hoe de projecten zich het afgelopen jaar hebben ontwikkeld. Ten tweede worden alle 
financiële prestaties van het jaar 2018 gepubliceerd. Met deze transparantie en 
verantwoording toont Street Child Nederland aan dat integriteit en de begunstigden altijd 
centraal staan in onze activiteiten. 

 
 
DOELEN EN ACTIVITEITEN 
 
De missie van Street Child Nederland is het ondersteunen van duurzame initiatieven om het 
leven van de meest arme en kwetsbare kinderen ter wereld te verbeteren. In het bijzonder 
om hen voortdurende toegang te geven tot kwalitatief basisonderwijs. Street Child Nederland 
bereikt deze doelstelling door een resultaatgerichte aanpak toe te passen, het geven van 
advies en het bieden van ondersteuning en belangenbehartiging. De organisatie werkt nauw 
samen met een reeks internationale, publieke, private en gemeenschapsorganisaties om haar 
doelen te bereiken. Er zijn geen persoonlijke gewinnen die voortvloeien uit de activiteiten van 
de organisatie. 
 
 
FINANCIEEL OVERZICHT 
 
Street Child Nederland heeft aanzienlijke vooruitgang geboekt als organisatie. Met name 
onze financiële positie is enorm versterkt, zoals blijkt uit het Financieel commentaar (VI). Ons 
jaarinkomen groeide met 119%. 
 
Voor elke ongeoormerkte €1 besteed aan fondsenwerving, werd een verdere ongeoormerkte 
€7 opgehaald en kwam er nog eens €41 aan geoormerkte fondsen binnen. Raadpleeg het 
financieel commentaar voor een volledig overzicht van de financiën van Street Child 
Nederland. 
 
 
RESERVES BELEID 
 
Het hebben van een financiële buffer is belangrijk om een onverwachte daling van inkomsten 
op te vangen en om onverwachte maar noodzakelijke uitgaven te kunnen doen. Daarom heeft 
Street Child Nederland reserves opgebouwd en een reserves beleid opgesteld. Dit beleid stelt 
dat de ongeoormerkte fondsen op een niveau moeten blijven dat gelijk is aan de kosten van 
de vaste lasten voor ten minste drie maanden. In geval van een daling in financiering is Street  
Child Nederland in staat de huidige activiteiten voort te zetten met gebruik van deze reserve.  
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INVESTERINGS BELEID 
 
Naast het bereiken en handhaven van het gestelde doel van reserves, is het financiële 
uitgangspunt van de organisatie om alle ontvangen fondsen rechtstreeks uit te geven aan 
liefdadigheidsactiviteiten of fondsenwervende initiatieven die zijn ontworpen om de 
inkomsten in de volgende periodes te verhogen. Alle fondsen worden bewaard op geschikte 
rentedragende rekeningen. 
 
 
TOEKOMSTPLANNEN 
 
Street Child is oorspronkelijk ontstaan om het grootst mogelijke verschil te maken in het 
leven, en met name de educatieve vooruitzichten, van de armste en meest gemarginaliseerde 
kinderen ter wereld. De globale Street Child organisatie heeft vanaf de oprichting in 2008 - en 
het allereerste project voor 100 straatkinderen in Sierra Leone - tot vandaag de dag, een 
enorme ontwikkeling doorgemaakt en veel bereikt. Samen met onze zusterorganisaties 
hebben wij tot op heden meer dan 200.000 kinderen in vier landen ondersteunt. De motivatie 
om nog meer impact te bereiken haalt Street Child uit het feit dat wereldwijd nog steeds meer 
dan 60 miljoen kinderen in de basisschoolleeftijd niet of niet meer naar school gaan. Om deze 
reden werken wij onze toekomstplannen uit middels strategische planning en samenwerking 
met lokale partijen om onze impact in de wereld verder  uit te bouwen.  
 
Sierra Leone is het eerste land waar Street Child Nederland projecten heeft opgezet. Zowel 
als in Sierra Leone als de andere drie focuslanden Liberia, Nepal en Nigeria, ziet Street Child 
Nederland kansen en mogelijkheden om haar werk op zowel korte als lange termijn voor te 
zetten. 
 
Er is interesse om de activiteiten van Street Child Nederland uit te breiden naar nieuwe 
projectlanden als de juiste omstandigheden zich voortdoen. Met juiste omstandigheden 
bedoelen wij kansen voor Street Child Nederland om nieuwe projecten te ontwikkelen of 
partnerschappen te vormen om hiermee een positief verschil te kunnen maken in de 
leefsituatie van arme en kwetsbare kinderen en hun families. Aandachtspunt hiervoor is dat 
zulke mogelijkheden uiteindelijk bekostigd dienen te worden door nieuwe financiering te 
genereren gezien het geen negatieve financiële gevolgen kan hebben voor de voortgang van 
projecten die al zijn gestart. 
 
Het voortbestaan en de groei van Street Child Nederland wordt gedragen door fondsen, 
stichtingen en filantropie. De steun en support van deze partijen maakt het mogelijk om als 
organisatie te kunnen groeien. Het behoud en de uitbreiding van bestaande supporters en 
donorrelaties gaat daarom hand in hand met het versterken van onze lokale teams in onze 
doellanden, het vormen van functionele samenwerkingsverbanden en het succesvol 
implementeren van projecten.  
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WERVING EN BENOEMING VAN NIEUWE BESTUURSLEDEN 
 
De benoeming van een nieuw bestuurslid vindt plaats na het overwegen van de behoeften 
van de organisatie, de geschiktheid en vaardigheden van de kandidaat en door middel van 
een interview met geïnteresseerde gegadigden. 
 
Nieuwe bestuursleden krijgen de nodige ondersteuning om hun rol goed uit te kunnen 
vervullen en ervoor te zorgen dat zij in het beste belang van de organisatie handelen. 
 
In januari 2018 nam het bestuur afscheid van secretaris Nick Gay en wij danken hem voor zijn 
inzet in de afgelopen jaren. Het bestuur is vervolgens versterkt door twee nieuwe leden: 
Tamsin Maya Aufderheijde als vicevoorzitter en Sara Kleine Vennekate als secretaris.  
 
 
ORGANISATIESTRUCTUUR 
 
Street Child Nederland wordt beheerd door zowel het bestuur als door een centraal Europees 
Street Child kantoor. Het (vrijwilligers)bestuur houdt toezicht op de fondsenwervende 
activiteiten, rapportage en management. De dagelijkse leiding van de organisatie is 
gedelegeerd aan een fulltime medewerker van het centrale Europese Street Child kantoor.  
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I STREET CHILD’S FILOSOFIE 
 
ONZE VISIE 

De visie van Street Child Nederland is een wereld waarin de rechten van elk kind worden 
gerealiseerd, met name het recht op onderwijs.  

121 miljoen kinderen in de leeftijd van de lagere of middelbare school hebben momenteel 
geen toegang tot onderwijs. Dit komt vooral voor in de armste, meest onstabiele en door 
rampen getroffen landen ter wereld. Verder gaan miljoenen andere kinderen wel naar school, 
maar leren zij onder gemiddeld vanwege een lage kwaliteit in onderwijsniveau.   

Deze kinderen wordt hun recht op onderwijs en levenskansen ontnomen vanwege de barre 
leefomstandigheden waarin zij vaak verkeren. Street Child Nederland is van mening dat het 
leveren van universeel basisonderwijs de grootste stap is die kan worden gezet in de richting 
van het uitbannen van wereldwijde armoede. 

 

ONZE AANPAK 

Street Child werkt waar de behoefte aan hulp het grootst is. We reageren snel en zijn bereid 
te gaan waar andere organisaties dat niet doen - inclusief afgelegen, moeilijk bereikbare 
gebieden en onstabiele, door rampen getroffen staten. 

We helpen kinderen en hun families hun rechten te realiseren, met name het recht op een 
goed basisonderwijs. Wij leiden voornamelijk projecten die gericht zijn op onderwijs, 
kinderbescherming en ondersteuning van levensonderhoud. 

Waar ter wereld wij ook werken, wij werken altijd samen met lokale organisaties. Reden 
hiervoor is dat de relaties die wij door samenwerking opbouwen met deze lokale organisaties 
een groot vertrouwen en wederzijds respect oplevert. Dit is nodig om verandering te kunnen 
realiseren. Zo ondersteunen wij de groei van lokale partners in de loop van tijd en helpen wij 
hen om een leidende rol te spelen in hun nationale ontwikkeling. 

Street Child kiest voor een resultaatgerichte aanpak. We passen bewezen methodes toe uit 
het veld van ontwikkelingssamenwerking en ontwikkelen onze eigen kennis door constant te 
blijven leren en onze projecten te blijven verfijnen. Doelstelling is om deze projecten 
uiteindelijk op steeds grotere schaal in te kunnen zetten. Zo creëren wij maximale impact 
voor de meeste kinderen en hun families.  

Street Child is in het leven geroepen om onze kerngroep - een derde van ‘s wereld niet-
schoolgaande kinderen - te ondersteunen. Deze kinderen leven in door rampen getroffen 
landen en regio’s. De organisatie heeft een sterke methode ontwikkeld om in deze situaties 
te handelen. Voortbouwend op onze successen en leermomenten uit onze geïmproviseerde 
respons op Ebola, de aardbevingen in Nepal en de modderstroom in Freetown, Sierra Leone, 
is het duidelijk dat er een zeer impactvolle en onderscheidende aanpak is ontwikkeld, 
gebaseerd op vier unieke onderdelen: 
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(1) Prioriteit geven aan ondersteuning via bestaande lokale entiteiten en kennis, met 
name via lokale NGO’s 

(2) Het richten op ‘gaten’ in bestaande acties - en in het bijzonder de bereidheid om te 
concentreren op moeilijk te bereiken en gemarginaliseerde groepen 

(3) Het ontwikkelen van resultaatgerichte programma’s die voldoen aan de behoeften 
van kinderen via een ongedwongen, holistische en interdisciplinaire aanpak 

(4) De focus leggen op duurzaamheid en voortdurendheid, ook bij rampen. 
 

ONZE STRUCTUUR 

De operationele structuur van Street Child is gebaseerd op het principe van lokale 
samenwerkingsverbanden. Street Child Nederland ondersteunt haar lokale 
zusterorganisaties voortdurend met een combinatie van management, financieel toezicht en 
technisch en strategisch advies. Hierdoor kan Street Child Nederland projecten opzetten op 
basis van lokale kennis, coördinatie en samenwerking. 

Onze financiële structuur is opgezet voor de best mogelijke wisselwerking en samenwerking 
met de fondsenwervende zusterorganisaties. Samen stellen we financiële doelen om de 
geoormerkte en ongeoormerkte geldsommen te laten groeien, en ons als globale organisatie 
in staat te stellen om te innoveren, nieuwe projecten te testen, onderzoek te doen naar wat 
werkt en zo telkens meer te kunnen betekenen voor de families waar wij betere 
levensomstandigheden voor creëren.  

 
ONS MODEL 
 
Het doel van Street Child Nederland is om de meest gemarginaliseerde kinderen ter wereld 
te ondersteunen bij het realiseren van hun rechten, met name het recht op onderwijs. De 
barrières voor deze kinderen zijn veelzijdig en complex, en Street Child hanteert een 
intersectorale benadering bij het ontwerpen van projecten die deze barrières aanpakken. 

 

 

 TOT OP HEDEN HEBBEN WE DE TOEGANG TOT 
BASISONDERWIJS VERBETERD VOOR MEER DAN 200.000 

KINDEREN MET BEHULP VAN ONZE PROJECTEN GERICHT OP 

ONDERWIJS, KINDERBESCHERMING EN LEVENSONDERHOUD. 
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II ALGEMENE HOOGTEPUNTEN IN HET JAAR 2018 
  

 

 
Januari 

Street Child lanceert een groot door de VN gesteund project om het 
onderwijs en de bescherming van 23.000 kinderen in Noordoost-
Nigeria te ondersteunen. 

 
Februari 

Als gevolg van de modderstroom in Freetown, Sierra Leone, blijkt uit 
een vervolgonderzoek van Street Child of Sierra Leone, dat 44% van de 
huishoudens niet in staat is om hun bestaan te herstellen en niet 
beschikt over een stabiele inkomstenbron. Street Child belooft om ten 
minste 450 huishoudens te ondersteunen bij het herwinnen van hun 
middelen van bestaan door het opzetten van familiebedrijven. Hiermee 
werd voorkomen dat kinderen uit het onderwijs werden gehaald om 
hun families te helpen in deze opbouw. Met de steun van de Japanse 
regering begon Street Child ook met de bouw van twee scholen die 
onbruikbaar waren geworden door de ramp. 

 
Maart 

De organisatie Children in Crisis wordt onderdeel van Street Child. Dit 
resulteert in een versterkte organisatiestructuur die meer voor 
kinderen kan doen dan de twee goede doelen individueel konden 
bereiken. 

 
Mei 

De Sierra Leone Marathon 2018 (SLM) trekt deelnemers uit Nederland 
aan die samen €2885 inzamelen. Hiernaast nemen 100 internationale 
hardlopers en 800 lokale deelnemers deel aan de race. 
 
Lancering van het officiële Europese instagram account voor alle 
Street Child entiteiten in Europa: instagram.com/streetchildeu. 

 
Juli 

Street Child Nederland ontvangt de eerste uitbetaling van zakelijke 
partner Booking.com, die daarna snel voor een stabiele inkomstenbron 
zorgt. 

 
Oktober 

Street Child Nederland organiseert een comedy-avond in Amsterdam 
en zamelt een bedrag in van €550. 
 
Wielrenster Mieke Lakeman start haar meer dan succesvolle 
fondsenwerving voor haar deelname aan ons evenement The West 
Africa Cycling Challenge, gepland voor begin 2019. 

November Street Child Nederland woont de Buitenlandbeurs bij in de Jaarbeurs 
van Utrecht om het werk van de organisatie en onze internationale 
vrijwilligersposities te promoten bij de bezoekers van de beurs.  

 
December 

De AFAS foundation kent Street Child Nederland €52.000 toe voor het 
ondersteunen van familiebedrijven voor de getroffen gezinnen van de  
modderstroom in Sierra Leone. 
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III STREET CHILD NEDERLAND’S FONDSENWERVING 
 
Street Child Nederland werd in 2018 financieel ondersteund door 13 verschillende fondsen. 
Deze fondsen zijn al deels geïmplementeerd in 2018, maar het werk gaat verder in 2019. 
Naast de fondsen die onze collega's in andere landen hebben opgehaald, heeft Street Child 
Nederland het volgende kunnen financieren: 
 

● Voor het "Brick Kiln" -project in Nepal heeft Street Child Nederland €2.000 aan 
financiering ontvangen. Dit wordt gebruikt om de bouw van een veilige school in de 
omgeving van Jhaukhel te ondersteunen. Dit project heeft als doel de resultaten in 
het onderwijs van 24 kinderen van migrerende steenfabriekwerknemers te 
verbeteren. Ten tweede geeft het project de kinderen die na het werkseizoen 
thuiskomen, een hogere kans op re-integratie in hun lokale scholen. Ten derde focust 
het project  op verbetering  van de gezondheidsresultaten, door een betere toegang 
tot WASH-voorzieningen te realiseren en minder kinderarbeid in de steenfabrieken te 
promoten. 
 

● Als onderdeel van project "Breaking the Bond" in Nepal, heeft Street Child Nederland 
€5.438 ingezameld voor de bouw van een school, met de lerarenopleiding en 
lesmateriaal voor één leraar. Hiermee hebben wij een leeromgeving kunnen creëren 
met lesmateriaal voor 30 meisjes. Door in te zetten op een lokale aanpak, geloven wij 
dat het project succesvol wordt geïmplementeerd. Daarom trainen wij ook 18 
maatschappelijk werkers in het beschermen en waarborgen van dit project. 
 

● Voor plattelandsonderwijs in Sierra Leone investeerde Street Child Nederland €2.000 
in les- en leermaterialen, voor het ontwikkelen en verbeteren van afgelegen 
basisscholen. Voor het project "Schools for Tomorrow", heeft Street Child Nederland 
voor 2019 €124.852 toegezegd gekregen. Hiermee kunnen we 43 afgelegen 
plattelandsgemeenschappen voorzien van onderwijs voor alle kinderen. We zullen 
129 klaslokalen bouwen of renoveren, deze van les- en leermiddelen voorzien, 129 
leraren opleiden en hen voorzien in de kosten gedurende drie jaar. Ook wordt iedere 
school met een beurs ondersteund om agrarisch inkomstengenererend initiatieven te 
starten. Dit gaat hand in hand met landbouw training.  
 

● Als onderdeel van het project "Girls Speak Out" in Liberia, gaf Street Child Nederland 
€2.300 aan onderwijskundige support pakketten voor 25 tienermeisjes in de stedelijke 
gebieden, die vroegtijdig met school waren gestopt. 
 

● Als reactie op de gevolgen van de modderstroom in Freetown, Sierra Leone, heeft 
Street Child Nederland €61.521 toegezegd gekregen voor het verstrekken van Family 
Business-subsidies aan 238 gezinnen, educatieve ondersteuning voor 476 kinderen 
door maatschappelijk werkers en trainingen en workshops voor de 238 
ouders/verzorgers door family business officers. Dit project start in 2019.  

 
Deze financiële steun heeft enorm bijgedragen aan de groei van het werk van Street Child 
Nederland. Daarom wil onze organisatie deze stichtingen en fondsen bedanken voor hun 
steun en vertrouwen!  
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IV RESULTATEN VAN HET GLOBALE STREET CHILD NETWERK 
 

Street Child is een wereldwijd netwerk van zowel fondsenwervende als uitvoerende 
entiteiten, die samenwerken aan het bereiken van dezelfde missie: kinderen helpen met 
toegang tot kwalitatief onderwijs op de moeilijkste plekken ter wereld. Dankzij de steun van 
vele supporters, hebben Street Child Nederland en haar zusterorganisaties belangrijke 
ontwikkelingen tot stand kunnen brengen. 
 
 

NIGERIA 

 

Street Child biedt sinds eind 2016 hulp bij de crisis in Noordoost-Nigeria. In januari 2018 zijn 
we gestart met onze programma's Right to Learn (RtL) en Right to Care (RtC). Deze 
programma’s zorgen ervoor dat risicokinderen in veiligere omstandigheden komen te leven 
en toegang hebben tot kwaliteitsonderwijs in veilige leerruimtes. Met onze vijf lokale 
partnerorganisaties hebben we belangrijke geïntegreerde onderwijs- en 
kinderbeschermingsprogramma's geïmplementeerd in de drie zwaarst getroffen staten 
Borno, Adamawa en Yobe. 

Street Child zorgde voor schoolmateriaal en veilige leerfaciliteiten voor kinderen en hun 
leerkrachten. Ook boden wij ondersteuning aan de ouders en verzorgers van de kinderen om 
inkomsten te kunnen genereren. De gemeenschappen waarin we werken hebben comités 
voor kinderbescherming opgericht die pleiten voor de rechten van de kinderen en die 
problemen met betrekking tot kinderbescherming kunnen identificeren en erop kunnen 
reageren. 

Door kinderen in staat te stellen te leren en te genieten van kindvriendelijke recreatieve 
activiteiten, nam hun gevoel van welzijn aanzienlijk toe: tegen het einde van de eerste cyclus 
van het programma daalde het aantal kinderen dat meldde dat ze het 'slechtst mogelijke 
leven' leefden van 15% naar 2%. 

Street Child overziet en evalueert de leerresultaten en bereidt studenten voor op 
doorstroming naar het formele onderwijs. 

Nigeria’s resultaten in cijfers: 

● Een totaal van 28.000 jongens en meisjes zijn ondersteund in (zowel formeel als 
informeel) onderwijs. 

● In de Street Child scholen komt 74% van de leerlingen naar school. Dit geldt voor zowel 
jongens als meisjes. Daarbij heeft 79% hiervan een toets behaald dat hen toegang 
geeft tot formeel onderwijs. 

● 120 klaslokalen zijn gerenoveerd en 70 tijdelijke leslokalen zijn gebouwd. 
● 2.373 kinderen met beschermingskwesties werden ondersteund door case 

management. 
● 950 gezinnen kregen bedrijfsondersteuning om zo inkomen te kunnen genereren. 
● 198 kinderen met psychische problemen zijn ondersteund door psychologen. 
● 13 onbegeleide minderjarigen werden herenigd met hun gezin.  
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NEPAL 
 
Teaching at The Right Level (TaRL) was geëvalueerd als de belangrijkste pedagogische aanpak 
in twee versnelde leerprogramma centra in ons Breaking the Bonds-project. De evaluatie 
heeft veelbelovende resultaten opgeleverd: 

● Bij aanvang kon 100% van de meisjes letters en cijfers niet herkennen; 
● Al na 15 dagen van TaRL-training was 20% van de meisjes er één niveau op 

vooruitgegaan wat betreft letterherkenning; 45% van de meisjes had het volgende 
niveau van rekenen en nummer- en cijferherkenning bereikt. Een groep van 10% van 
de meisjes was er twee niveaus op vooruit gegaan en konden nu nummers van het 
tweecijferige stelsel herkennen. 

Er werd een intensieve TaRL-training voor 40 Community Educators gegeven. De training 
werd gegeven door Pratham, de Indiase NGO die TaRL uitvond. Na de versnelde “leertraject 
pilot” en de training van de docenten is TaRL nu opgeschaald naar 61 centra.  
 
We hebben Emergency Education Response voor Nepal (EERN) voltooid, in samenwerking 
met partners CWISH en SAHAS, en onder toezicht van UNICEF. We hebben gewerkt om bij te 
dragen aan de inspanningen van het Ministerie van Onderwijs van de regering van Nepal in 
het ondersteunen van kinderen en gemeenschappen om de weerbaarheid tegen rampen te 
vergroten en de kans op vroegtijdig schoolverlaten te verlagen. Het programma richtte zich 
voornamelijk op de eerste reactie, het herstel en wederopbouw en ondersteunde uiteindelijk 
4000 kinderen en 1012 leerkrachten en verspreidde 700 onderwijsmaterialen. 

Ook is een project gestart om betere onderwijs- en bestaansmogelijkheden te bieden voor 
7500 Musahar-meisjes. We hebben de gemeenschap in kaart gebracht om 2500 Musahar-
meisjes te identificeren voor het eerste deel van het project. Het project zal gericht zijn op 
vijf districten in Provincie 2. 

We zijn ook begonnen met de bouw van 6 nieuwe schoolcomplexen in 5 districten, na 
beoordeling en aanbeveling van onze gespecialiseerde ingenieur. Een veel voorkomend 
probleem bij de locaties die we beoordeelden, was dat de grootte van de klaslokalen en de 
WASH-voorzieningen ontoereikend waren en vaak onstabiele bouwstructuren hadden. Met 
de bouw van deze nieuwe schoolgebouwen kunnen kinderen in een geschikte omgeving 
studeren. 
 

LIBERIA 

Het ‘Girls Speak Out’-project in Liberia heeft 1.000 niet schoolgaande tienermeisjes 
ondersteund, om de stap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs te maken. Ze kregen 
schoolmaterialen en hun ouders/verzorgers werden geholpen om een familiebedrijfje op te 
zetten, waarvan de opbrengsten ervoor zorgden dat deze meisjes op school kunnen blijven.  

We hebben ons operatiegebied uitgebreid naar het zuidoosten van Liberia, in Maryland 
County. Dit is de meest zuidelijke provincie, grenzend aan Ivoorkust. Deze regio kan tot 
gedurende zes maanden per jaar volledig worden afgesloten van de hoofdstad Monrovia als 
gevolg van heftige regenval. De ook nu al beperkte middelen en diensten die daar aanwezig 
zijn, worden in deze periodes in nog een veel mindere mate beschikbaar. Ons lokale team 
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heeft een subkantoor opgezet en is nu verantwoordelijk voor het beheer van 12 basisscholen 
in de provincie als onderdeel van het “Liberian Education Advancement Program” (LEAP).  

Als onderdeel van dit project hebben we de bouw van een nieuw schoolcomplex aan de Old 
Lady Town School in Maryland County voltooid. Deze school, met zes nieuwe klaslokalen, 
werd gebouwd om de oude modderbaksteen en bamboestructuur te vervangen. Deze nieuwe 
school heeft geresulteerd in een toename van het aantal inschrijvingen in de regio en 
verwelkomt kinderen vanuit de zes omliggende dorpen. 

In  augustus 2018 is een nieuw tweejarig Street Work-project begonnen in de hoofdstad van 
Liberia, Monrovia. Het biedt toegang tot onderwijs voor 600 kinderen in de lagere school en 
ondersteunt 500 zorgverleners met FBS-beurzen. Dit project richt zich ook op 
kinderbescherming en werkt rechtstreeks samen met leerkrachten en gemeenschapsgerichte 
kinderwelzijnscommissies om de kennis, maar ook de hoeveelheid identificaties en 
rapportages van gevallen van kindermishandeling te vergroten. Daarnaast zullen er op grote 
schaal bewustmakingscampagnes worden gehouden en zullen we werken in de meest 
gemarginaliseerde gemeenschappen van West Point, VOA en Dolos Town. 

 

SIERRA LEONE 

 

In 2018 heeft Street Child zich massaal ingezet om de kwestie van niet-schoolgaande kinderen 
in Sierra Leone aan te pakken, met het plan om het onderwijs in 1000 dorpen in Sierra Leone 
te verbeteren tot het jaar 2023. Dit project genaamd ‘Schools for tomorrow’ richt zich op 
toegang tot onderwijs op het platteland van Sierra Leone, maar ook op de kwaliteit van het 
onderwijs. Deze op maat gemaakte plannen omvatten lerarenopleidingen, de distributie van 
leermiddelen en restauratiewerk van scholen, afhankelijk van de lokale behoeften. Vandaag 
de dag worden deze plannen om de kwaliteit in het klaslokaal te verbeteren door heel Sierra 
Leone uitgevoerd en zal dit tot minstens 2023 één van de kerndoelen van de organisatie 
blijven. 

In oktober 2018 eindigde ons tweejarig Girls Speak Out-project. In totaal heeft dit 3.795 
meisjes geholpen om over te gaan naar de middelbare school. Daarnaast ondersteunden we 
4.161 gezinnen in het overwinnen van hun armoede als de primaire barrière voor het behoud 
van onderwijs. 

Voor datzelfde project, werden op het platteland van Sierra Leone 13.741 kinderen voor 
basisscholen ingeschreven, waarmee hun geletterdheid en rekenvaardigheden verbeterden. 
Elf van deze landelijke scholen zijn goedgekeurd door de regering van Sierra Leone - een 
belangrijke stap op weg naar duurzaamheid in het onderwijs.  

Na de noodhulp die Street Child verleende als reactie op de modderstroom in Freetown in 
augustus 2017, waar naar schatting 1000 mensen het leven lieten, onderzocht Street Child de 
getroffen gezinnen in februari 2018. Zes maanden na de ramp werd de voortgang van deze 
gezinnen geëvalueerd, waaruit bleek dat 41% van de huishoudens nog steeds geen middelen 
had op een bestaan op te bouwen, en 49% minstens één kind had dat niet (meer) naar school 
ging. Daarom lanceerde Street Child een project om 450 gezinnen bedrijfs-ondersteuning te 
bieden, wat met hulp vanuit Street Child Nederland verder gaat in 2019 met nog eens 238 
gezinnen. 
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V EEN VOORUITBLIK – PROJECTEN IN 2019 EN DAARNA 
 
Street Child Nederland en haar zusterorganisaties gelooft dat een betere toekomst mogelijk 
is. Dit zijn enkele van onze belangrijkste doelen voor 2019 die ons dichterbij zullen brengen:  
 

● Ons nieuwste project is bedoeld om de Musahar-gemeenschap in Nepal te bevrijden 
van dwangarbeid. Street Child ondersteunt kwetsbare vrouwen en meisjes om 
basiskennis op te doen en te leren rekenen. Hiernaast organiseren we wekelijkse 
workshops waar vrouwen en meisjes de belangrijkste levensvaardigheden aanleren, 
hun rechten leren te begrijpen en basis hygiënepraktijken aanleren. Ook krijgen zij 
toegang tot counseling en ondersteuning. 
Ons team in Nepal zal samen met het Street Child fondsenwervingsteam het 
Musaharproject ondersteunen om mensen te inspireren aan dit project bij te dragen.  

 
● In Nigeria schaalt ons team haar werk op, en zullen zij een project implementeren dat  

meer dan 23.000 kinderen, wiens leven op zijn kop is gezet door Boko Haram, zal 
helpen.  
 

● Na het opbouwen van een hechte relatie de afgelopen jaren, hebben Street Child en 
de Britse NGO Children in Crisis in 2018 formeel hun krachten gebundeld, waarbij 
Children in Crisis een dochteronderneming van Street Child werd. 
Hierdoor versterkt Children in Crisis ons werk in Liberia en Sierra Leone, breidt ons 
netwerk van projectlanden zich uit naar Afghanistan en de Democratische Republiek 
Congo. Binnen die laatste twee landen had Children in Crisis de afgelopen jaren de 
meest grote  projecten. Als Street Child organisatie kijken we ernaar uit om ook in 
deze landen kinderen naar school te helpen en hun welzijn te vergroten. 

 
● Oeganda herbergt een van ‘s werelds grootste vluchtelingenpopulaties, bestaande uit 

mensen die gedwongen zijn hun huizen, bezittingen en onderwijskansen te 
ontvluchten door conflicten in Zuid-Sudan en de Democratische Republiek Congo. In 
Oeganda hoopt het Street Child team ondersteuning te bieden aan de Zuid-Soedanese 
vluchtelingenpopulaties in het land.  

 
Dit is slechts het begin. Er zijn wereldwijd miljoenen andere kinderen die onze hulp hard nodig 
hebben, en ons doel is om zoveel mogelijk van deze kinderen te kunnen bereiken en te 
ondersteunen. Street Child streeft ernaar om haar expertise, reputatie en bekwaamheid te 
ontwikkelen op het gebied van onderwijs, kinderbescherming in noodsituaties, onderwijs 
voor meisjes, straatgebonden en niet-schoolgaande kinderen en onderwijskwaliteit. Om dit 
te bereiken, blijven we onze lokale samenwerkingsverbanden ontwikkelen, en steunen we 
hen waar we kunnen, omdat we geloven dat een lokale aanpak  de enige juiste weg is om onze 
doelen te behalen. Ook het bouwen van holistische programma’s, interdisciplinaire 
samenwerking en het delen van kennis en ervaring, zijn een belangrijke onderdeel van ons 
werk en onze aanpak in het veld.  
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VI FINANCIEEL COMMENTAAR 
 
 

WINST & VERLIESREKENING 2018  

 2018 2017 YoY € YoY % 

OMZET 

Geoormerkt (trusts & foundations) €66,720 €33,045 €33,675 102% 

Ongeoormerkt (publieke fondsenwerving) €11,897 €2,884 €9,013 313% 

Totaal omzet €78,617 €35,929 €42,688 119% 

UITGAVEN 

Geoormerkt Project uitgaven -€36,920 -€28,045 -€8,875 32% 

Ongeoormerkt Project uitgaven -€396 -€9,778 €9,381 -96% 

Operationele uitgaven  -€1,647 -€347 -€1,300 375% 

Totaal uitgaven -€38,963 -€38,170 -€794 2% 

Netto inkomen €39,654 -€2,241 €41,895 -1870% 

 

De financiële prestaties van Street Child Nederland in 2018 zijn fantastisch en groeien met 

+119% van €35,929 in 2017 t.o.v. €78,617 in 2018. Deze groei werd gerealiseerd met 

fondsenwervingskosten van €1,647, ofwel 2% van het totale inkomen.  

 

DONOR ANALYSE 

Nieuwe fondsen in 2018 werden verkregen uit de volgende bronnen: 

  

Subsidies van stichtingen: €66,720, wat een stijging van +102% jaar op jaar is. De redenen 

voor deze groei zijn: 

● Er zijn aanzienlijk meer filantropische organisaties bereikt voor financiële 

ondersteuning. 

● Street Child Nederland heeft meer vertrouwen gekregen binnen het filantropisch 

netwerk en zijn ermeer aanvragen goedgekeurd door (grotere) fondsen. 

 

Omdat Street Child Nederland haar (filantropie)netwerk uitbreidt, weten meer stichtingen 

over onze programma's en zijn steeds meer stichtingen geïnteresseerd om ons te 

ondersteunen. In 2018 werd Street Child Nederland door negen stichtingen ondersteund, 

waarmee de inkomsten voor 2017 werden verdubbeld. 
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Publieke fondsenwerving: €11,897, wat een stijging van +313% jaar op jaar is. Redenen voor 

deze groei zijn: 

● Street Child Nederland had 2 Nederlandse deelnemers aan de buitenlandse 

sportuitdagingen die ver boven hun streven fondsen werften. 

● Het internationale vrijwilligers programma nam toe in populariteit en had 3 

Nederlandse deelnemers, die zich elk volledig hebben ingezet in hun 

fondsenwervings.  

 

Een reden om deze cijfers voorzichtig te benaderen is het relatief lage aandeel van 

ongeoormerkte fondsen (17%). Deze fondsen zijn belangrijk voor; het onderhoud van de 

organisatie, om de rekeningen te betalen, om flexibel te blijven en om te kunnen investeren 

in projecten. Street Child Nederland’s doel is dat publieke fondsenwerving 30% van de totale 

fondsen vertegenwoordigd. Om haar kansen voor het veiligstellen van geoormerkte fondsen 

volledig te maximaliseren, moet Street Child Nederland haar publieke fondsenwerving verder 

ontwikkelen.  

 

Street Child Nederland wil in het bijzonder alle donateurs en supporters bedanken die ons 

hebben voorzien van fondsen – zij zijn van vitaal belang voor innovatie, reactievermogen, het 

voortbestaan van de stichting en onderbouwing van de kwaliteit en identiteit van ons werk.  

 

De door Street Child Nederland in 2018 ingezamelde gelden, inclusief de volledige waarde 

van meerjarige contracten, worden hieronder weergegeven 

  Ontvangen in 2018 Nog te ontvangen in 
2019 

TOTAAL 

Geoormerkte 
fondsenwerving 

€66,720 €26,012 €92,732 

Publieke 
fondsenwerving 

€11,897 €0 €11,897 

TOTAAL €78,617  €26,012 €104,629 

  

  

FONDSEN PER PROJECTLAND 

Er zijn fondsen opgehaald voor de volgende 

landen:  

● Nepal - €5,105 

● Sierra Leone - €49,315 

● Liberia - €12,300 
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Het rendement op de fondsenwerving is uitermate voldoende, met €78,617 inkomsten versus 

€1,647 fondsenwervingskosten. Voor elke ongeoormerkte €1 besteed aan fondsenwerving, 

werd een verdere ongeoormerkte €7 opgehaald en kwam er nog eens €41 aan geoormerkte  

fondsen binnen.  

 

BALANS STREET CHILD NEDERLAND PER 31/12/2018  

Activa     Passiva 

Bank  €51,425 Geoormerkte Reserves  €39,800 

  Ongeoormerkte Reserves  €11,625 

Totaal Activa  €51,425  Totaal Passiva  €51,425 

  

De ongeoormerkte reserves aan het einde van het jaar bedroegen €11,625. Nu dit niveau is 

bereikt, is het de intentie van de organisatie om reserves aan te houden zodat er gezorgd 

kan worden dat Street Child’s snelle ontwikkeling de financiële basis heeft die ze nodig heeft 

om zelfverzekerd vooruit te blijven gaan. 

 

Terwijl Street Child Nederland zich in 2018 richtte op het verbreden van haar filantropische 

netwerk, zullen we in 2019 bijzonder hard blijven werken om de deelname van 

Nederlanders in onze sport uitdagingen en ons internationaal vrijwilligersprogramma verder 

te laten groeien, zodat onze publieke fondsenwerving ook meegroeit. 

 

 

De jaarbalans is goedgekeurd door het bestuur van Street Child Nederland op 11 mei 2019:  

 

  

Voorzitter      Penningmeester 

Pedro José Kuijt Rumayor    Helen Yeh 
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SLOTWOORD 
 
Het was weer een bewogen en doelgericht jaar voor Street Child Nederland en er is 
ontzettend veel bereikt. Eén van de gebeurtenissen waar wij het meest enthousiast over zijn, 
is de groei van het Street Child netwerk, dat resulteert in de mogelijkheid om ons wereldwijde 
bereik veilig te stellen en te versterken. Enig bewijs hiervan kan worden gezien in:  
 

- De hoeveelheid financiële steun die ervoor heeft gezorgd dat onze projecten continu 
kunnen worden uitgevoerd, vooral in Nepal en Sierra Leone. 

- Het vermogen om nieuwe initiatieven te kunnen beginnen, zoals in Nigeria, terwijl we 
ons bestaande werk voortzetten. 

- Een visie die steeds duidelijker kan worden gecommuniceerd en begrepen: “een 
wereld waarin de rechten van ieder kind worden gerespecteerd en gehandhaafd, in 
het bijzonder het recht op onderwijs.” 

 
Deze geweldige prestaties zullen ons helpen om onszelf te verbeteren en uit te dagen om 
beter te presteren. Ondanks het feit dat Street Child Nederland als entiteit nog in de 
kinderschoenen staat, zullen we blijven vechten met al onze verbeeldingskracht, energie en 
doorzettingsvermogen om onze visie te verwezenlijken.  
 
Wij zijn al onze supporters en partners enorm dankbaar voor hun support en steun dit jaar en 
in de voorgaande jaren. Het doel van deze sectie is om iedereen die onze visie ondersteunt 
te inspireren en onszelf open te stellen voor iedereen die deel wil uitmaken van deze 
geweldige organisatie. Namens het Street Child Nederland team, bedankt, zonder u zou dit 
allemaal niet mogelijk zijn geweest. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Voorzitter     Vicevoorzitter         Secretaris   Penningmeester 
Pedro Kuijt Rumayor   Tamsin Aufderheijde         Sara Vennekate  Helen Yeh 
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