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En straks lekker
huiswerk maken
Gewoon nog even kind zijn

Vanuit hun eigen geboorteland krijgen veel kinderen helaas niet allemaal
dezelfde kansen. Jolanda, Maddy en Florentine maakten er een missie van om
het leven van de allerarmsten een beetje meer kleur en toekomst te geven.
tekst Yvette Bax beeldproductie Cora Bronkers fotografie World Portraits
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olanda van den Berg (46) is oprichtster van Stichting Niños Unidos Peruanos:
“Zestien jaar geleden ging ik rondreizen in Peru en sindsdien is mijn leven nooit
meer hetzelfde geweest. Tijdens mijn reis kwam ik veel kinderen tegen die
bedelden of op straat werkten als snoepverkoper en schoenpoetser. Al vrij
snel voelde ik dat ik iets voor deze kinderen wilde doen, maar ik wist nog niet
precies wat. Toen ik thuiskwam, heb ik al mijn vrienden, familie, buren,
collega’s - eigenlijk iedereen die ik maar kende - een brief gestuurd met
de vraag of ze mij wilden helpen met een maandelijkse donatie als ik terug naar Peru zou gaan om iets voor die kinderen te doen. Het was een heel
impulsief plan, maar tot mijn grote verbazing kreeg ik van bijna iedereen
steun. Binnen een paar maanden had ik meer dan zestig mensen die mij elke maand voor
tien gulden sponsorden. Op dat moment richtte ik de stichting op.
De missie van Niños Unidos Peruanos is om zo veel mogelijk kansarme en verwaarloosde
kinderen in en rondom de hoofdstad Cusco een beter leven te geven. De stichting heeft
drie hotels gebouwd waarin toeristen kunnen overnachten. De inkomsten die hieruit
voortkomen komen volledig ten goede aan de diverse projecten. Zo hebben we vijf speciale
kinderrestaurants kunnen bouwen, waar op dit moment zo’n zeshonderd kinderen een
dagprogramma volgen. Ze krijgen er eten, drinken, medische zorg en huiswerkbegeleiding, en kunnen er douchen, sporten en spelen. Er zijn zelfs een bioscoop en bibliotheek
aanwezig. Maar het belangrijkste: de kinderen krijgen er aandacht en liefde. Aandacht en
liefde die er thuis vaak niet zijn, door armoede of omdat ze door hun ouders zijn verlaten.
Door wat ze vinden in de kinderrestaurants kunnen ze hopelijk weer kind zijn en dromen
over de toekomst.
Toen ik de kinderen in Peru ontmoette, voelde het alsof er iets op zijn plaats viel. Ze lieten
me niet meer los, terwijl ik eerder helemaal geen speciale connectie had met kinderen.
Ik leefde in totale vrijheid, ‘lang leve de lol’. In mijn leven was absoluut geen plek voor
kinderen. Maar dat veranderde dus tijdens en na mijn reis door Peru. Ik heb twaalf jongens
geadopteerd dat jaar. Die zijn inmiddels allemaal volwassen en ik ben zelfs al vier keer
oma geworden! Ik mis Nederland of mijn oude leven totaal niet. Ik denk niet dat ik ooit zal
terugkeren. Ik ben gelukkig hier met ‘mijn’ zeshonderd kinderen, mijn twee b
 iologische
dochters van elf en negen en mijn Franse echtgenoot, die ik drie jaar geleden tijdens een
interview voor een Frans magazine heb ontmoet. We zijn afgelopen januari in Cusco
getrouwd en hopen hier nog heel lang mooie dingen te kunnen doen.”
Meer informatie: www.stichtingninos.com en www.ninoshotel.com.
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addy van den Corput (47) is oprichtster van
Stichting Sukaisa: “Als je eenmaal besluit
iets te doen voor een ander, is er daarna
altijd nog meer te doen. Het aantal goede
dingen dat je kunt verrichten om een verschil te maken in deze wereld, is oneindig.
Na mijn loopbaan als optiehandelaar koos
ik ervoor om me hier fulltime mee bezig te
houden, dat maakt mijn leven zinvol.
Eind jaren negentig woonde ik twee jaar in Zambia, omdat ik een N
 ederlandse
vriend had die daar werkte. Wij woonden in een mooi huis, maar er was
natuurlijk veel armoede om ons heen. Dat voelde niet eerlijk. Ik ging vaak
’s ochtends hardlopen en dan liep er een hele stoet kindertjes met me mee.
Op slippers, met slechts één slipper aan of op blote voeten. Maar blij en vrolijk
dat ze waren. Dat beeld zette zich vast op mijn netvlies en ik besloot toen dat ik
ooit iets voor deze kinderen wilde doen.
Het heeft nog jaren geduurd voordat ik dat plan kon realiseren. Ik verhuisde
terug naar Nederland en kreeg zelf twee kinderen. Toen zij eenmaal naar school
gingen, twee jaar geleden, vond ik de tijd om invulling te geven aan mijn wens
iets voor de kinderen in Afrika te doen. Ik richtte Stichting Sukaisa op. ‘Sukaisa’
is een samentrekking van ‘Suzanne’ en ‘Kajsa’, twee goede v
 riendinnen van mij
die zijn overleden. Ik vind het fijn om dit uit hun naam te doen. Ik organiseer
nu voornamelijk projecten in samenwerking met Stichting Harambee en diens
lokale partnerorganisaties. We richten ons op onderwijs en de bouw van scholen in West-Kenia. Mijn stichting draagt voornamelijk zorg voor de financiële
middelen. Ik organiseer bijvoorbeeld veel evenementen om geld in te zamelen,
zoals hardloopwedstrijden en feesten.
De scholen worden niet vóór, maar samen met de lokale bevolking gebouwd
of gerenoveerd. Ons motto is: ‘Geen hulp vragen is geen project.’ Mensen
moeten ons zelf om hulp vragen, wij bepalen niet wat goed voor hen is. En als
we dan een project starten, moeten de Kenianen zelf ook een bijdrage leveren.
Zo leveren ze bijvoorbeeld financiële middelen - maar meestal hebben ze niet
veel – of materialen en/of arbeid. Op die manier dragen zij ook verantwoordelijkheid, is het ook hún project, en dat zorgt ervoor dat het ze iets kan schelen.
Daarmee hopen we de duurzaamheid van het project te waarborgen. Dit werkt
zo veel beter dan gewoon maar alles cadeau te doen.”
Meer informatie: www.sukaisa.org.
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lorentine Slingeland (33) is medeoprichtster van Stichting
Tiny Miracles en oprichtster van Stichting Shining Star:
“Ik kwam al geregeld in India, omdat ik een eigen bedrijf
heb in leren accessoires en jasjes en veel van mijn producten in India worden gemaakt. Een vriendin van mij,
Laurien Meuter, woonde er een jaar; ze werkte in die tijd
voor een bank. Zij kwam in contact met straatkinderen en
probeerde hen te helpen door middel van sponsoring, via
vrienden en familie in Nederland. Tijdens een van mijn reisjes naar India zocht
ik Laurien op en zij nam mij toen mee naar Foras Road, een straat midden in het
red light district van Mumbai. Ik schrok enorm van wat ik daar zag, de mensen
leven er onder verschrikkelijke omstandigheden. Ze wonen in hutjes waar een
goot onderdoor loopt en het stikt er van het ongedierte. Ik besloot Laurien te
gaan helpen en samen richtten we anderhalf jaar geleden Tiny Miracles op.
Vanuit deze stichting zorgen we ervoor dat zo veel mogelijk kinderen van Foras
Road naar Engelse privéscholen kunnen gaan, want de scholen van de overheid
zijn niet goed: er wordt niet opgelet of de kinderen komen opdagen en dus
worden ze vaak thuisgehouden en aan het werk gezet. Daarnaast proberen
we zo veel mogelijk te voorzien in medische zorg en zoeken we werk voor de
ouders. Zo proberen we hele gezinnen te helpen.
Niet lang daarna ging ik voor vier maanden naar Kenia, voor het werk van mijn
man, en samen met hem richtte ik ook daar een stichting op: Shining Star. Het
is een school voor kinderen van anderhalf tot zes jaar in een van de sloppen
wijken van Nairobi, die ik steeds verder wil uitbreiden. Nu zitten er vijfendertig
kinderen op, maar in september is er al plek voor vijftig. Ik wil echt een community opbouwen en ervoor zorgen dat de hele omgeving daarbij betrokken is.
Het is eigenlijk heel gek dat ík hier nu zo mee bezig ben, want ik ben echt
totaal geen Moeder Teresa. Ik heb nooit van tevoren bedacht dat ik per se voor
kinderen of minder bedeelden wilde opkomen. Maar ik ben wel een type dat
van aanpakken houdt: hup, handen uit de mouwen. Als ik een schrijnende
situatie zie en denk dat er voor mij een mogelijkheid is er iets aan te verbeteren,
pak ik die op. Het is gewoon een kwestie van lef. Als je durft en ervoor gaat, dan
lukt het. Daar geloof ik in.”
Meer informatie: www.tinymiracles.nl en www.shiningstar-africa.com.
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Meer mooie initiatieven

* Stichting Noble House Nepal, opgericht door Engely Tersteeg. De stichting vangt kansarme
kinderen in Nepal op en geeft ze een veilig thuis: www.engely.eu.
* Stichting Chance2Study is opgericht door Eva de Hartog en Suzanne Kok. De stichting heeft
als doel voor beter onderwijs te zorgen in Cambodja: www.chance2study.com.
* Stichting Buba in de Dominicaanse Republiek is opgericht door Frans Huber. De stichting zet
scholen op voor dove en blinde kinderen in arme wijken: www.stichtingbuba.nl.
* Stichting Share a Smile, opgericht door de Nederlands-Marokkaanse Gyzlene Kramer-Zeroual.
Zorgt vooral voor educatie op het Marokkaanse platteland: www.stichtingsas.wordpress.com.
* Stichting Ubuntu is opgericht door theatermaaksters Marieke de Lange en Renske Hofman.
De stichting maakt theatervoorstellingen met en voor straatkinderen over de hele wereld:
www.ubuntustreetkids.org.

Edukans Schoenmaatjes

Wil je zelf samen met je kind iets doen voor een
goed doel? Het Edukans Schoenmaatjesproject
geeft kinderen de gelegenheid om iets concreets
te doen voor leeftijdgenootjes in ontwikkelingslanden. Als Schoenmaatje vult je kind een
schoenendoos met schoolspullen, toiletartikelen
en speelgoed. Edukans brengt de versierde doos
vervolgens naar een kind voor wie dit cadeau
heel veel betekent. Met een pen of schrift kan
hij bijvoorbeeld meedoen op school.

Wat een
pen of
schrift
al niet kan
doen voor
een kind

Nick & Simon in de klas!

Kinderen die meedoen met Schoenmaatjes
maken kans op een uniek optreden van
Edukans-ambassadeurs Nick & Simon.
Kijk voor meer informatie over deze actie op
edukans.nl/schoenmaatjes.

De portretten in deze productie
komen uit de Fairtrade World
Portraits-collectie.
De geportretteerde kinderen
ontvangen 20% van de
opbrengst van de verkoop
van hun foto.
www.world-portraits.com.
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