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VOORWOORD

2021 was het tweede jaar van de Covid-19 pandemie, een ontwikkeling die wereldwijd
opnieuw grote gevolgen had. Als fonds hebben wij gelukkig ook een grote mate van weerbaarheid in de samenleving gezien. De maatschappelijke organisaties die het Weeshuis
steunde, hebben creatieve oplossingen gevonden om hun doelen te bereiken. Zo zijn er
manieren gevonden om kinderen en gezinnen ook tijdens een lockdown onderwijs en zorg
te kunnen bieden. We hebben gezien dat organisaties in contact zijn gebleven met hun
partners, plannen hebben gemaakt en vast hebben gehouden aan de gezamenlijke ambitie
om een positieve impact te hebben op het leven van kinderen.
Ook binnen onze eigen organisatie hebben wij ervaren dat het werk door kon gaan ondanks de beperkende maatregelen. 2021 was het eerste jaar van de implementatie van
ons vernieuwde giftenbeleid, waarbij wij onder andere meer proactief organisaties benaderen. Deze implementatie heeft ongehinderd doorgang kunnen vinden en we zijn samenwerkingen aangegaan met een aantal nieuwe maatschappelijke organisaties. De contacten
verliepen hierbij veelal digitaal waarbij we hebben ervaren dat contact leggen met een
partner in India net zo gemakkelijk gaat als met een partner in Schiedam. De mogelijkheid
om direct van de mensen in het veld te horen over het werk dat zij doen, heeft voor ons
een grote meerwaarde. Het lijkt erop dat de wereld wat dichter bij elkaar is gekomen.
Helaas valt niet te ontkennen dat juist onze doelgroep van kwetsbare kinderen in Nederland en in het buitenland hard is getroffen door de pandemie. Kinderen die opgroeien in
armoede, zonder de zorg van ouders, op de vlucht zijn of een trauma hebben opgelopen
hebben vaak niet de middelen en de weerbaarheid om zich aan te passen aan een crisis
situatie. Daarbij hebben kinderen een veilige en stabiele omgeving nodig die bij deze
groepen vaak ontbreekt.
Steun aan deze kindren is dan ook nog steeds van essentieel belang. In Nederland zijn er
grote uitdagingen op het gebied van kansengelijkheid, armoedebestrijding en jeugdzorg.
Europa worstelt met migratieproblematiek en internationaal nemen spanningen toe. Het
zijn juist de kwetsbare kinderen die de rekening hiervoor betalen. Wij blijven ons, samen
met andere fondsen en maatschappelijke organisaties, voor deze kinderen inzetten.
namens het bestuur,

Edzo Huisman
voorzitter
juni 2022
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HET FUNDAMENT

KINDEREN EN JONGEREN CENTRAAL

In 1634 werd in Haarlem, aan het Klein
Heiligland een doopsgezind weeshuis opgericht. Door de jaren heen was het weeshuis in verschillende panden in Haarlem
gevestigd. De opvang is altijd kleinschalig
geweest met aandacht voor het creëren
van een gezinssituatie en het bieden van
opleiding en vaardigheden voor een zelfstandige toekomst.

Vanuit ons fundament steunen wij projecten die ten goede komen aan kinderen en
jongeren in binnen- en buitenland. Want
hoewel Nederland al jaren hoog scoort
in ranglijsten betreffende mentale- en fysieke gezondheid van kinderen1 betekent
dit niet dat het met alle kinderen goed
gaat. Er zijn groepen kinderen voor wie het
mee kunnen doen aan de maatschappij
geen vanzelfsprekendheid is. Zo groeien
ruim 42.000 kinderen2 niet op in het eigen
gezin. Een deel van deze kinderen wordt
opgevangen in een instelling, een klein
deel zelfs in gesloten jeugdzorg. Bijna 95
duizend kinderen3 leven in een gezin met
een langdurig laag inkomen. Als een gezin langdurig in armoede leeft, heeft dit
invloed op de ontwikkeling van kinderen.
Zo hebben deze kinderen een grotere
kans om eerder met school te stoppen.
Armoede kan ook invloed hebben op hun
gezondheid, vrijetijdsbesteding en de
hechting met hun ouders4. In 2020 hebben
in totaal bijna 20.000 vluchtelingen asiel
aangevraagd in Nederland, hiervan waren
3.190 minderjarig en 985 alleenstaand5.
Door lange wachttijden bij de IND, verkeren kinderen in langdurige onzekerheid
over hun toekomst6. Minder bekend zijn
de 25.000 kinderen waarvan een ouder in
detentie is geplaatst. De impact hiervan is
enorm. Kinderen missen hun ouder en ervaren verdriet, boosheid, schaamte, gemis
en eenzaamheid. Wat hen overkomt heeft
invloed op de stabiliteit van hun jeugd en
op hun ontwikkeling. We weten dat veel
kinderen emotionele problemen of gedrags- en leerproblemen krijgen die soms
tot in de volwassenheid blijven7.

Doordat pleegzorg zich gaandeweg steeds
verder professionaliseerde en de overheid
hierin een grotere rol kreeg, sloot het
weeshuis in 1962 definitief. Vanaf dat moment hield het bestuur zich vooral bezig
met incidentele giften en steunverlening
aan voornamelijk doopsgezinde financieel hulpbehoevenden. Het Weeshuis der
Doopsgezinden werd een vermogensfonds:
een stichting met een eigen vermogen
waaruit initiatieven voor jeugd in achterstandssituaties worden gesteund. In 2014
zijn de statuten opnieuw vastgesteld om
beter aan te sluiten bij de huidige tijd en
de ontwikkeling waarin de sector filantropie zich steeds verder professionaliseert.
De lange historie in de zorg voor kwetsbare kinderen en de waarden van het
doopsgezind gedachtegoed vormen het
fundament voor het huidige werk van de
stichting. ‘Doopsgezind’ betekent onder
andere: omzien naar elkaar, het werken
aan goed rentmeesterschap van de aarde
en aan een rechtvaardiger en vreedzame
wereld. Waarden als: geweldloosheid, wederkerigheid, vrijzinnigheid, eigen verantwoordelijkheid en naastenliefde zijn terug
te vinden in het werk van het vermogensfonds.

1
2
3
4
5
6
7

UNICEF, 2020
Stichting Het Vergeten Kind, “GOED ZORGEN VOOR UIT HUIS GEPLAATSTE KINDEREN IS GOED ZORGEN VOOR HUN
OUDERS” augustus 2021
CBS “Cijfers over armoede in gezinnen”, Laatste actualisatie: 28 januari 2022
Nederlands Jeugdinstituut, Opgroeien en opvoeden in armoede, 2018
Nederlands Jeugdinstituut, Cijfers over asielzoekers, Laatste actualisatie: 7 juli 2021
UNICEF, Monitor: leefomstandigheden van kinderen in asielopvang, mei 2021
Kinderombudsman:’Zie je mij wel?’, 2017
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DOELSTELLING

Wereldwijd wonen naar schatting 8 miljoen kinderen in een instelling terwijl
80% van deze kinderen nog een ouder
heeft8. Vaak kan deze ouder door armoede of andere problematiek niet zelf voor
het kind zorgen. De schadelijke effecten
van het opgroeien in een instelling zijn
inmiddels breed gedocumenteerd. Maar
liefst 47% van de wereldbevolking die
moet leven van minder dan 1,25 dollar
per dag is jonger dan 19 jaar. Kinderen
zijn oververtegenwoordigd in de groep
mensen die in multidimensionele armoede leeft.9. Wereldwijd gaan ongeveer 259
miljoen kinderen en jongeren niet naar
school. Dit betreft 59 miljoen kinderen in
de basisschoolleeftijd, 62 miljoen in de
onderbouw van het voortgezet onderwijs
en 138 miljoen in de bovenbouw van het
voortgezet onderwijs10. Een groot deel van
deze kinderen woont in een land met een
langdurig conflict. Meer dan de helft van
de huidige vluchtelingenbevolking bestaat
uit kinderen11. Kinderen geboren in 2020
krijgen ten gevolge van klimaatverandering in hun leven te maken met veel meer
natuurrampen dan mensen die geboren
zijn in 1960. Vooral kinderen in lage- en
middeninkomenslanden zullen eronder
lijden. Zij hebben al meer kans op ziekte
en ondervoeding. Hun huizen zijn vaak
niet bestand tegen extreme weersomstandigheden12.

De statutaire doelstelling van het Weeshuis der Doopsgezinden is ‘het zonder
winstoogmerk stimuleren van jeugd- en
jongerenwerk in de regio Kennemerland,
elders in Nederland en daarbuiten, waarbij
het gaat om activiteiten op uiteenlopende
gebieden ten behoeve van jeugd en jongeren in achterstandsituaties.’
Twee derde van het jaarlijkse budget
wordt gereserveerd voor projecten ten behoeve van kinderen in Nederland en een
derde voor projecten in het buitenland. We
streven een evenwichtige spreiding over
de verschillende doelgroepen na. Voor projecten in het buitenland beperken wij ons
tot lage- en middeninkomenslanden.
In Nederland richten wij ons op:
• Kinderen in alternatieve zorg en opvang
• Vluchtelingkinderen
• Kinderen in armoede
• Kinderen met (risico op) trauma
• Kinderen van gedetineerden en jong-gedetineerden
In het buitenland behoren tot de doelgroep:
• Kinderen in alternatieve zorg en opvang
• Vluchtelingkinderen, staatloze kinderen
en kinderen die langdurig verblijven in
onrustige regio’s in het buitenland
• Kinderen in extreme armoede en/of met
verzwarende factoren zoals handicap of
gender in Azië en Afrika
• Kinderen met trauma die slachtoffer zijn
van (seksueel) misbruik en uitbuiting in
Azië en Afrika
• Kinderen die slachtoffer zijn van oorlog
of natuurrampen in het buitenland

Het zijn deze kinderen in Nederland en
het buitenland waarvoor het Weeshuis der
Doopsgezinden zich inzet. Hierbij maken
we steeds de afweging welke steun de
overheid zou moeten geven en waar wij
een rol voor ons als fonds weggelegd zien.

8

The number of residential institutions and the number of children living in them is unknown. Estimates range from
‘more than 2 million’ (UNICEF, Progress for Children: A Report Card on Child Protection Number 8, 2009) to 8 million (Cited in: Pinheiro, P., World Report on Violence against Children, UNICEF, New York, 2006). These figures are often reported
as underestimates, due to lack of data from many countries and the large proportion of unregistered institutions. En Ibid.
Csáky, 2009, p vii.
9 Sustainable Development Goals Knowledge Platform, Unpacking The Leave No One Behind Promise For Children 2016
10 UNESCO Institute for Statistics, 2018
11 Amnesty International, Mensjesrechten Kinderen op de Vlucht 2015
12 Save the Children International, “Born into the Climate Crisis: Why we must act now to secure children’s rights” 2021
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Tot slot dragen wij vanuit onze geschiedenis bij aan doopsgezinde initiatieven,
al dan niet ten behoeve van kinderen of
jongeren.

Bij het werken aan de doelstelling staan
de veiligheid en de rechten van het kind
bij ons centraal. Wij hechten veel belang
aan sterke, zelfstandige (lokale) partners
en steunen projecten die in lijn zijn met
de lokale context en nationaal beleid.
Deze projecten streven een (systemische)
verandering na, zijn van tijdelijke aard en
nemen niet langdurig de verantwoordelijkheid van (overheids-) instanties over.
De bijdrage van het Weeshuis is altijd
van dien aard dat organisaties er voor het
voortbestaan niet van afhankelijk zijn.

Gezien de historie van het fonds hebben
kinderen in alternatieve zorg en de transitie van deze zorg onze bijzondere aandacht. Hierbij steunen wij de VN-resolutie
Alternatieve Zorg uit 2018 die inzet op het
terugbrengen van het aantal kinderen wat
wordt opgevangen in een instelling en
het investeren in kwalitatieve alternatieve
zorg, bij voorkeur in een gezinsomgeving.

Het Weeshuis hanteert verschillende financieringsvormen die zorgvuldig worden
afgewogen en ingezet al naar gelang de
aard, strategie en beoogde impact van de
initiatieven. Naast éénmalige giften, zijn
er jaarlijks terugkerende giften en met
enkele organisaties wordt een meerjarig
partnerschap aangegaan. In deze partnerschappen heeft het Weeshuis sinds 2015
ervaring opgedaan met maatschappelijke
organisaties die actief zijn op thema’s die
voor het fonds van groot belang zijn.

WERKWIJZE EN BELEIDSONTWIKKELING

In 2020 is een proces gestart om ons giftenbeleid verder te ontwikkelen. Het ging
hierbij om een herorientatie op de vraag
wie vandaag de dag de kinderen in de
meest kwetsbare posities zijn en waarbij
onze ondersteuning op zijn plaats zou
zijn. Met ingang van 2021 is dit nieuwe
giftenbeleid echt van start gegaan, waarbij
we ons richten op een beperkter aantal
doelgroepen (die hierboven genoemd werden). Daarnaast hanteren wij nu een meer
proactieve werkwijze waarbij wij vooral
zelf partijen identificeren en uitnodigen.
Om open te blijven staan voor vernieuwende en/of belangrijke initiatieven blijft
de mogelijkheid tot het indienen van
een projectidee voor een beperkt aantal
doelgroepen/thema’s via onze website bestaan. Als een projectidee aansluit bij het
giftenbeleid van ons fonds en past binnen
de portefeuille volgt er een uitnodiging
tot het doen van een aanvraag. Het besluit
over een aanvraag wordt genomen in de
bestuursvergadering. Deze vinden meerdere keren per jaar plaats.
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EEN INDRUK VAN HET WERK VAN ONZE PARTNERS IN 2021

In 2021 hebben wij 143 organisaties financieel ondersteund bij hun werk. Hierbij ging
het soms om een eenmalige gift maar vaker om een jaarlijkse bijdrage aan een meerjarig
programma. Met enkele organisaties waaronder: SOS Kinderdorpen, Karuna Foundation,
Friendship, UAF, Defence for Children en Villa Pinedo hebben we een strategisch partnerschap.
NEDERLAND

geen eigen woonplek, geen school en/
of werk en/of problemen op het gebied
van verslaving en gezondheid. Bedrijf &
Samenleving denkt mee over het oplossen
van de problematiek en ondersteunt de
mentor bij zijn inzet. Daarnaast zoekt B&S
naar nieuwe woonvormen voor deze jongeren. In 2017 heeft B&S in samenwerking
met De Schakel, het Sint Jacob Godshuis
en de gemeente Haarlem ‘De Zolder’ omgebouwd tot 4 kamers waar 4 van de jongeren tijdelijk wonen. Naast een mentor
werken de jongeren samen met de coach
van Centrum voor Jeugd en Gezin. Bedrijf
en Samenleving organiseert activiteiten
als een training of een leuke gezellige
avond voor de jongeren waar de mentoren
bij betrokken worden. Jongeren die doorstromen blijven bij deze activiteiten betrokken zodat ze samen een soort familie
vormen en zo bouwen aan een netwerk.

In Nederland steunden wij in 2021 onder
andere de volgende maatschappelijke organisaties:
> BEDRIJF & SAMENLEVING HAARLEM BACK ON TRACK

Bedrijf & Samenleving is een organisatie
in Haarlem die mensen samenbrengt die
elkaar in het dagelijks leven misschien
niet zouden kennen. Dat doet de organisatie door het organiseren van maatschappelijke projecten, waar de deelnemers
elkaar ontmoeten en ondersteunen. Het
project Back on Track koppelt dak -en
thuisloze jongeren van 16 tot 27 jaar aan
een vrijwillige mentor uit het bedrijfsleven. Samen werken zij aan een positief
toekomstperspectief. De problemen van de
jongeren zijn verschillend van aard maar
raken alle leefgebieden zoals: schulden,
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> JEUGDEDUCATIEFONDS - VAKANTIELEZEN

Het Jeugdeducatiefonds wil een bijdrage
leveren aan een samenleving waarin alle
kinderen een zo hoog mogelijk niveau van
opleiding en talentontwikkeling bereiken,
óók de kinderen die opgroeien in achterstandsituaties. Het Jeugdeducatiefonds
richt zich op basisscholen in Nederland
waarvan meer dan 50% van de schoolpopulatie in armoede leeft. Het gaat hierbij
om kinderen uit gezinnen met een inkomen onder de 150% van het minimum.
Deze scholen kunnen voor een individuele
leerling of groepen leerlingen ondersteuning aanvragen, bijvoorbeeld voor de aanschaf van een bureau, voor het organiseren
van huiswerkbegeleiding, ondersteuning
door een logopediste etc. Voorwaarde hierbij is dat voorliggende voorzieningen, bijv.
via de gemeente niet beschikbaar zijn voor
de kinderen (of reeds gebruikt). De insteek
is dat juist de scholen het beste weten wat
nodig is.

Het project Vakantielezen heeft als doel
het voorkomen van de leesdip tijdens de
zomervakantie bij beginnende lezers uit
groep 3 en 4. Uit aanvragen van de bij het
Jeugdeducatiefonds aangesloten scholen
blijkt een grote behoefte aan een impuls
op het gebied van lezen, omdat de kinderen van deze scholen van huis uit over het
algemeen weinig lezen en te kampen hebben met taal/leesachterstanden. De lange
zomervakantie zorgt voor een terugval in
de taalontwikkeling van deze beginnende
lezers. Kinderen en ouders die deelnemen
aan het project Vakantielezen krijgen de
Vakantie-lees-tas. De inhoud prikkelt kinderen te gaan lezen en lees/taalspelletjes
te doen. Ouders krijgen tips om het lezen
thuis te stimuleren. In de tas zit o.a. een
leesboek, iets waar veel kinderen binnen
deze doelgroep niet over beschikken.
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> KJTC - TRAUMASENSITIEF HULPVERLENEN

Kenter Jeugdhulp biedt gespecialiseerde
opvoedhulp en psychische hulp aan jeugdigen van 0 tot 23 jaar (én hun gezinnen)
met ontwikkelings-, gedrags- en gezinsproblemen. De organisatie richt zich op het
vergroten van de eigen veerkracht en het
zelfvertrouwen van kinderen en hun gezin
om samen met hen optimale kansen te
creëren op ontwikkeling.
Veel kinderen en jongeren die hulp krijgen
bij Kenter Jeugdhulp hebben ingrijpende
en mogelijk traumatiserende levenservaringen, die invloed hebben op het functioneren van de kinderen en hun gezinnen.
Het doel van het programma Traumasensitief hulpverlenen is om op een verantwoorde- en goed onderbouwde wijze te komen
tot een volledige implementatie van een
traumasensitief behandel- en begeleidingsklimaat binnen Kenter Jeugdhulp. Bij
traumasensitief hulpverlenen gaat het om
bewustwording van de impact van ingrijpende (jeugd)ervaringen en het bekend
zijn met de mogelijkheden voor herstel.
Men herkent de signalen (bijv. stressreacties) als gevolg van ingrijpende ervaringen
bij zichzelf en anderen. Dit is ingebed in

de behandeling en begeleiding die gericht
is op herstellende ervaringen, het aanboren en verstevigen van stabiele steunbronnen en eventueel verwijzing naar (trauma)
behandeling. Integrale samenwerking
staat voorop. Samen wordt proactief bijgedragen aan het voorkomen van (her)
traumatisering. Bovenstaande wordt onder
andere bereikt doordat Kenter Jeugdhulp
bij de start van een traject standaard gaat
screenen op ingrijpende jeugdervaringen.
Aan alle hulpverleners van Kenter Jeugdhulp wordt de training ‘Hulpverlenen aan
Getraumatiseerde Kinderen’ gegeven.
Alle ondersteunende functies (zoals het
secretariaat, het advies- en aanmeldteam,
de leidinggevenden etc.) krijgen een
workshop, zodat alle medewerkers vanuit
eenzelfde visie werken. De hulpverleners
krijgen vier terugkombijeenkomsten aangeboden waarin ze de theorie verder gaan
koppelen aan de praktijk. Aan het project
is wetenschappelijk onderzoek verbonden
gericht op de effectiviteit van de training.
Eén van de doelen is om een overdraagbaar draaiboek te ontwikkelen.
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> LEERGELD AMSTERDAM - ONGEDOCUMENTEERDE KINDEREN 2021

Stichting Leergeld Amsterdam biedt ondersteuning aan kinderen van 4 tot 18 jaar
uit gezinnen met een krappe beurs. Het
gaat om leermiddelen en schoolse zaken
zoals laptops, fietsen en kosten voor bijles.
Leergeld Amsterdam is tegen sociale uitsluiting en wil deze kinderen helpen.
Onder hen ook ongedocumenteerde kinderen, zonder een geldige verblijfsvergunning. Amsterdam telt veel meer ongedocumenteerden dan welke gemeente in
Nederland dan ook. Amsterdam kent ook
een groot aantal voorzieningen voor ongedocumenteerde volwassenen, maar betrekkelijk weinig voor ongedocumenteerde
kinderen. Velen van hen wonen al lang in
Nederland en zijn er zelfs geboren. Het is
echter moeilijk om die gezinnen te bereiken, omdat zij onder de radar leven, zodat

het veel tijd kost om hun vertrouwen te
krijgen. Het project Ongedocumenteerde
kinderen 2021 heeft de volgende doelstellingen:
• Het vergroten van kansen van ongedocumenteerde kinderen door ze te steunen
met schoolmiddelen.
• Het vergroten van kansen van ongedocumenteerde kinderen via intensieve
talentontwikkeling en identiteitsvorming
in focusgroepen.
• Bevorderen dat anderen, met name scholen en leerkrachten, de kwetsbare positie
van ongedocumenteerde kinderen beter
gaan herkennen, zodat zij hen beter kunnen steunen in hun ontwikkeling.
• Door middel van evaluatie en publiciteit
bijdragen aan meer structurele overheidsvoorzieningen voor deze kinderen.

> EXODUS - PLEEGKIND MET EEN OUDER IN DETENTIE EN HET HERFSTKAMP 2021

In Nederland zijn er 25.000 kinderen met
een gedetineerde ouder. Stichting Exodus
Nederland is een forensische zorgorganisatie die landelijk met zo’n 300 professionals en 1500 vrijwilligers opvang en
begeleiding biedt aan (ex-)gedetineerden
en hun familieleden. In het Ouders, Kinderen en Detentieprogramma (OKD) zijn vrijwilligers de kinderen van de gedetineerde
ouders tot steun. Dit programma bestaat
in verschillende gevangenissen en is erop
gericht om de band tussen kind en ouder
te verstevigen. Exodus is initiatiefnemer
van het Expertisecentrum KIND (Kind, Inspiratie, Netwerk en Detentie), een expertisecentrum gericht op herstel, kansen, veerkracht en verbinding voor familieleden die
met detentie te maken krijgen. In 2021
steunde het Weeshuis der Doopsgezinden zowel het project PleegKIND met een
ouder in detentie en het Herfstkamp 2021
voor kinderen met ouder in detentie. Het
project PleegKIND richt zich op het vergroten van (praktische) kennis en inzicht
van pleegouders, pleegzorgprofessionals
en uithuisgeplaatste jeugdigen rondom de
effecten van een arrestatie en detentie van
een ouder. Er is onder professionals, vrij-

willigers en jeugdigen en hun opvoeders/
pleegouders een grote informatiebehoefte
over de gevolgen en impact van detentie
van een ouder op de getroffen jeugdigen
en een behoefte aan ondersteuning bij het
begeleiden van deze jeugdigen. Tijdens
het herfstkamp staat het kind centraal
en legt Exodus Nederland de focus op de
band van de kinderen en hun gedetineerde vader. Door het intensieve en directe
contact wordt de relatie tussen kind en
vader versterkt. Uit onderzoek van de Kinderombudsvrouw blijkt dat door dit soort
initiatieven vervreemding voorkomen
wordt, het welzijn van de kinderen vergroot en het de resocialisatie van de vader
ten goede komt.

Een vader: “Door weer een drie dagen intensief samen te zijn, voel ik ook weer wat ik mis
en dat doet pijn”. Zijn dochtertje, een heerlijke spring in het veld, zat ook net voor het
afscheid wat sip te kijken, ik ging naast haar
zitten: “wat is er”? “Nou het was heel leuk en
zo, maar nu ga ik papa weer zo missen”.
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BUITENLAND

> 100 WEEKS - GHANA

Ten behoeve van kinderen en jongeren in
het buitenland steunden wij onder meer
de volgende organisaties:

De Nederlandse stichting 100WEEKS geeft
direct geld aan vrouwen zonder daar bestedingsvoorwaarden aan te verbinden
om hen uit armoede te helpen. Internationaal wetenschappelijk onderzoek van de
laatste tien jaar toont aan dat geld geven
zonder daar voorwaarden aan te verbinden
een effectieve en efficiënte manier is van
armoedebestrijding. De kinderen uit kustplaatsje Winneba groeien op in de visserij.
Dat maakt ze een aantrekkelijke prooi voor
ronselaars. Zij brengen kinderen onder
voorwendselen naar Lake Volta, waar de
kinderen gedwongen worden te werken
in de visserij. Armoede is de belangrijkste
oorzaak van deze kinderhandel. De lokale
organisatie Challenging Heights zet zich
specifiek in voor deze kinderen. Door de
combinatie van 100 weken geld, training
en het opzetten van spaargroepen kunnen
de moeders uit de meest kwetsbare gezinnen investeren in verschillende bronnen
van inkomsten. Zo neemt hun inkomen
toe en kunnen zij hun gezin duurzaam
uit armoede halen. Daarmee wordt de
belangrijkste oorzaak van kinderhandel
weggenomen. Kinderen krijgen voldoende
en gevarieerd te eten, gaan naar school en
de overlevingsstress, waar gezinnen vaak
al jaren onder gebukt gaan, verdwijnt. Zo
kunnen deze kinderen opgroeien in een
omgeving die hun ontwikkeling stimuleert.

> BETTER CARE NETWORK NEDERLAND
- IMPULS VOOR BEWUSTZIJN OVER
HET BELANG VAN FAMILIEZORG VOOR
KWETSBARE KINDEREN

Better Care Network Nederland (BCNN) is
een netwerk van kindgerichte ontwikkelingsorganisaties die zich inzetten voor
een wereld waarin kinderen opgroeien in
liefdevolle gezinnen, niet in kinderhuizen.
Een van eerste stappen is dat er in ieder
geval geen vrijwilligerswerk en stages
meer plaatsvinden in kinderhuizen. De
leden dragen zelf de kosten van de coördinatie van het netwerk. Ze delen kennis,
ervaring en geleerde lessen rondom kwalitatief goede alternatieve zorg en vergroten
het bewustzijn rondom weeshuistoerisme.
Met het project Impuls voor bewustzijn over
het belang van familiezorg voor kwetsbare
kinderen wil BCNN particuliere initiatieven, ngo’s, reisorganisaties en vrijwilligers
meer bewust maken van het belang van
ondersteuning van gezinnen. Er zijn momenteel nog tussen de 1.500 tot 1.700
particuliere initiatieven die weeshuizen
steunen en vrijwilligers zenden. Mede door
de aandacht in de politiek en media en de
effecten van de campagnes wil BCNN het
momentum gebruiken om haar activiteiten te intensiveren en uit te breiden om de
stroom vrijwilligers en stagiairs naar kinderhuizen te stoppen Met activiteiten als
lobby richting Kamerleden, ministeries en
fondsen, coaching en tools voor particulier
initiatieven, kennisverspreiding bij jeugdzorgopleidingen en dialogen met commerciële en niet-commerciële reisorganisaties
wil BCNN de geldstroom naar kindertehuizen terugbrengen, investeringen in het
ondersteunen van families bevorderen en
vrijwilligers en stagiaires ontmoedigen in
deze tehuizen te gaan werken.
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> TERRE DES HOMMES - CHILDREN GOOD

Terre des Hommes voorkomt dat kinderen
worden uitgebuit, haalt kinderen uit uitbuitingssituaties en zorgt ervoor dat deze
kinderen zich in een veilige omgeving
kunnen ontwikkelen. Dat doen we samen
met familie, omgeving en andere organisaties. Het project Children GOOD (Getting
Out Of Devadasi system) in de staat Karnataka, India heeft als doel het schadelijke
Devadasi systeem te stoppen. Devadasi is
de naam van een oude Hindoetraditie die
voorkomt in Zuid-India. Hoewel het bij wet
verboden is, geven ouders uit naam van
de religie één of meerdere dochters weg
om in dienst te staan van de tempel en
daarbij ook voor de mannen die de tempel

bezoeken. Deze seksuele uitbuiting veroorzaakt (ernstige) trauma’s onder jonge
meisjes en hun kans op een betere toekomst is uitgesloten zolang deze situatie
voortduurt. Terre des Hommes werkt met
lokale partner Children of India Foundation in gemeenschappen waar dit voorkomt.
Er wordt niet alleen gewerkt aan bewustwording, maar ook aan het voorkomen van
dit gebruik, het ‘redden’ van deze meisjes
uit de tempels en hun re-integratie in de
gemeenschappen. Een component van de
re-integratie is het zorgen dat deze meisjes weer naar school gaan of een beroepsopleiding volgen.
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> MUSICIANS WITHOUT BORDERS - BARA’EM GHIRASS

Musicians Without Borders gebruikt de
kracht van muziek om in
(post-)conflictlanden een inclusieve, rechtvaardige samenleving te bevorderen.
Het project Bara’em Ghirass is gericht op
kwetsbare kinderen en jongeren uit de
omgeving van Bethlehem, inclusief kinderen uit de vluchtelingenkampen. In het
project wordt een component van muzikale training en activiteiten toegevoegd
aan het bestaande educatieve en culturele
programma van de lokale partner organisatie Ghirass Cultural Center. Binnen het
project is een team van minimaal 4 lokale muzikanten opgeleid, die samen met
de projectmanager en muziekleider een
muziekprogramma biedt aan kinderen en

hun moeders. Het project heeft een sterke focus op genderrechten en gelijkheid
en streeft ernaar de positie van meisjes
en hun moeders te verbeteren. Daarnaast
worden voornamelijk traditionele Arabische muziek en instrumenten gebruikt
om juist het bewustzijn en de kennis
van kinderen over hun culturele erfgoed
te versterken en de verbondenheid met
hun eigen tradities te vergroten, leidend
tot een hogere eigenwaarde. Het project
bouwt voort op de expertise, ervaring en
het netwerk van het programma “Palestine
Community Music” van Musicians Without
Borders dat met succes plaatsvond van
2008 tot 2020.
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> STICHTING IMPACTION - TUNAFASI

Stichting Impaction heeft als doel het
vergroten van de zelfredzaamheid en het
verbeteren van de kwaliteit van leven van
kwetsbare groepen in ontwikkelingslanden. De stichting richt zich bij het Tunafasi
programma, samen met haar lokale partner ADED, op 1200 kinderen met een beperking, hun families en gemeenschappen
die in de stad Uvira (350.000 inwoners),
Democratische Republiek Congo zijn geïdentificeerd.
Het programma werkt aan vijf componenten die allemaal met elkaar samenhangen
als het gaat om kwaliteit van leven: toegang tot medische zorg, onderwijs en inkomen, participatie en zelfredzaamheid. Voor
elk kind wordt een individueel ontwikkelingsplan gemaakt in overleg met henzelf
en/of de ouders. Tunafasi wil de levens van
kinderen met een beperking blijvend veranderen. Om dit bereiken is het essentieel
dat alle activiteiten worden ingebed in
de lokale structuren en dat er wordt samengewerkt met gemeentebesturen, ziekenhuizen en scholen. Zij zijn uiteindelijk
degenen die verantwoordelijk zijn voor de
meest kwetsbaren in hun omgeving.
Fortuna is 7 jaar oud en woont in de Democratische Republiek Congo met zijn moeder,
broertje, kleine zusje en oudere broer. Fortuna is met Spina Bifida geboren. Hij is in
2021 met zijn moeder naar Bukavu, een grote stad ten noorden van Uvira gegaan, omdat
hij ook klompvoetjes had. Sinds de operatie
kan Fortuna met krukken lopen. Fortuna: ‘Ik
wil graag dokter worden later. Daarom wil ik
nu naar school’.
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SAMENSTELLING BESTUUR, AANTAL
VERGADERINGEN EN NEVENFUNCTIES

vervuld door mevrouw M.H.G.M. Schreurs.
Daarnaast werd tijdelijke adviescapaciteit
ingehuurd in de persoon van M. Jansen op
de Haar. De administratieve en office managementtaken werden uitgevoerd door
mevrouw E. van Rijn. In totaal ging het om
een inzet van 1,6 fte aan vaste krachten
en 0,3 fte aan tijdelijke inzet gedurende 4
maanden.

De bestuurssamenstelling is in 2021 niet
gewijzigd
Het bestuur bestond uit:
• E.H. Huisman, voorzitter
• P.N. van Sprang, secretaris
• Mw. J.H.M. Mateyo-Folmer,
penningmeester
• Mw. S.J. Lantinga, lid
• L. Koopmans, lid
• Mw. S.L. Vriends, lid

De werkzaamheden worden uitgevoerd
vanuit het eigen pand aan de Baan 29
te Haarlem. Dit kantoorpand werd in
2019 betrokken door de stichting en
biedt plaats aan meerdere stichtingen
en maatschappelijke organisaties zonder
winstoogmerk. De intentie is om door samenwerking en ontmoeting inhoudelijke
meerwaarde en inspiratie te bevorderen
voor de betrokken partijen. Vanwege de
maatregelen naar aanleiding van covid-19
is er ook dit jaar meer thuisgewerkt door
de medewerkers, waarbij steeds digitaal de
verbinding werd gezocht. De bestuursvergaderingen vonden in 2021 4 maal fysiek
en 3 maal online plaats. De bestuursleden
verrichtten hun bestuurstaken niet vanuit
een vaste locatie, zij werkten veelal vanuit
de eigen woning of kantoor

In 2021 heeft het Weeshuis der Doopsgezinden zeven bestuursvergaderingen
gehouden. Een lijst van nevenfuncties van
de bestuursleden wordt jaarlijks geactualiseerd en onderling ter beschikking gesteld
aan de bestuursleden om te toetsen of er
geen sprake is van ongewenste belangenverstrengeling. Daarnaast is deze lijst onderdeel van de lijst documenten behorende bij de jaarlijkse verklaring ‘Code Goed
Bestuur’, die ook eens per vier jaar wordt
getoetst (zie paragraaf Toetsing normen
goed bestuur).
DE RAAD VAN TOEZICHT

De Raad van Toezicht bestaat sinds 2016.
In 2021 waren de leden de heer mr B.B.
Schneiders (voorzitter), mevrouw L.C.M.
Blomjous-Maillette de Buy Wenniger (secretaris) en de heer H.J. Blanksma (lid).
De Raad van Toezicht adviseert het bestuur over het te voeren beleid en moet
toestemming geven voordat het bestuur
bepaalde besluiten kan nemen, namelijk
de goedkeuring van de financiële jaarrekening, de benoeming van een bestuurslid
of een wijziging van de statuten. Daarmee
wordt de bestuurlijke soliditeit op lange
termijn zekerder gesteld. In 2021 kwam de
Raad van Toezicht tweemaal bijeen, waarvan eenmaal digitaal.

ONKOSTENVERGOEDINGSBELEID
BESTUUR EN RAAD VAN TOEZICHT EN
BELONINGSBELEID STAF

Het Weeshuis heeft in 2017 een reglement
onkostenvergoeding voor bestuursleden
vastgesteld. Er is sprake van een kleine
forfaitaire vergoeding voor reguliere kosten zoals vervoer en printen. Bestuursleden ontvangen verder geen vergoeding
voor hun werkzaamheden. In 2021 zijn in
het reglement geen wijzigingen geweest.
Het beloningsbeleid voor medewerkers
wordt overeenkomstig opleiding en ervaring passend ingeschaald volgens de CAO
‘sociaal werk’.

ONTWIKKELINGEN MET BETREKKING
TOT DE SAMENSTELLING VAN DE STAF
EN HUISVESTING

LIDMAATSCHAP FIN EN SAMENWERKEN

Het Weeshuis is lid van de FIN (Fondsen in
Nederland): de belangenvereniging voor
vermogensfondsen. Op de ledenvergaderingen en themabijeenkomsten is het plezierig en nuttig om andere fondsen te ont-

De samenstelling van de staf was in 2021
ongewijzigd. De coördinatie van het bureau was in handen van adviseur mevrouw
J.E. Schouten. Adviestaken werden tevens
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moeten en op de hoogte te blijven van de
ontwikkelingen in de sector. Het Weeshuis
zoekt daarnaast regelmatig de samenwerking op met andere partijen omdat kennisdeling en samen optrekken op thema’s die
belangrijk voor ons zijn vaak tot meer efficiëntie of een beter bereik leiden. In 2021
hebben de overleggen en vergaderingen
veelal digitaal plaatsgevonden. Ook is het
Weeshuis actief lid van de FIN-werkgroep
internationale samenwerking. Het is de
intentie om deze vormen van samenwerking te behouden en waar mogelijk verder
uit te bouwen.

vraagd de FIN (inhoudelijk en financieel)
bij het begeleiden van leden tot deelname
in het toetsingstraject. Tijdens de toetsing
bij een fonds wordt onder andere gekeken
naar zaken als aansluiting giften en beleid
bij statutaire doelstelling, vermijding van
belangenverstrengeling, financieel beheer
en het op correcte wijze vastleggen en
toepassen van afspraken rond bijvoorbeeld
taakverdeling, rooster van aftreden en onkostenvergoedingen. De gegevens worden
ingevuld in een jaarlijkse verklaring. Eens
in de vier jaar wordt de verklaring inhoudelijk getoetst door een externe toetser. In
2018 vond deze externe toetsing bij het
Weeshuis plaats die met goed gevolg werd
doorlopen. In 2019, 2020 en ook in 2021 is
de jaarlijkse verklaring ingevuld en ingestuurd. De volgende externe toetsing zal in
het najaar van 2022 plaatsvinden.

TOETSING NORMEN GOED BESTUUR

De FIN heeft in samenspraak met de overheid en de leden van de vereniging een
gedragscode opgesteld voor vermogensfondsen die lid zijn. Belangrijke doelstellingen hiervan zijn kwaliteitsverbetering
en verhoging van de transparantie. Het
bestuur van het Weeshuis onderschrijft
deze doelen en ondersteunt waar ge-
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FINANCIEEL JAARVERSLAG: VERKORTE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

Over het jaar 2021 is een financiële jaarrekening opgesteld en beoordeeld door
RSM Niehe Lancée Kooij Accountants te
Haarlem. In dit openbaar jaarverslag is
een verkorte staat van baten en lasten
opgenomen. In 2021 bedroeg het totaal
van de baten €1.193.457 en totaal van de
lasten €3.612.236. De lasten zijn onder te
verdelen in giften (€3.126.058), personele
kosten (€179.433), lasten exploitatie huizen (€77.861), lasten exploitatie landerijen
(€83.983), afschrijving op materiele activa
(€79.111) en algemene kosten (€65.790).
Het tekort werd deels ten laste gebracht
van het vermogen en deels van de gemaakte reserve voor projecten. Met dit
laatste wordt invulling gegeven aan de
afspraak met de Belastingdienst dat extra uitgaven ten laste van deze specifieke
reservering worden gebracht. Dit is ook
terug te zien in de jaarrekening.
Het totaalbedrag dat in 2021 is uitgegeven aan giften bedraagt €3.126.058. De
uitgaven aan giften zijn, zoals beoogd, hoger dan in 2020 maar lager dan de begroting van ruim €3,5 miljoen. Dit komt doordat het in 2020 nieuw ingezette beleid tijd
nodig heeft om te resulteren in voldoende

concrete en passende aanvragen. De afgelopen anderhalf jaar is veel geïnvesteerd in de opbouw van nieuwe relaties
en kennis van nieuwe werkdomeinen. We
verwachten dat deze twee aspecten de
komende jaren zullen leiden tot kwaliteit
en samenhang in de diverse portefeuilles
en een daarbij passend uitgavenpatroon.
In 2021 werden in totaal 143 aanvragen
toegekend (161 in 2020) en 20 aanvragen
afgewezen (72 in 2020). De werkwijze
rond het indienen van projectideeën, die
als voorselectie dienen voor een volledige
aanvraag, biedt ons de gelegenheid om
al in een eerder stadium te toetsen of de
organisatie en het project aansluiten bij
ons giftenbeleid. In 2021 lag het aantal
afgewezen projectideeën op 90. In 2020
waren dit er 72. In 2019 en 2018, voordat
het nieuwe beleid was ontwikkeld, betrof
het respectievelijk 4 en 7 afwijzingen. Het
totaalbedrag aan giften was hoger dan in
2020 en het aantal gehonoreerde aanvragen was lager.
In onderstaande tabellen worden de giften
naar beleidsterreinen en binnen-/ buitenland uitgesplitst weergegeven.

Kinderen in alternatieve zorg

Uitgaven
2021

%
verdeling

aantal
aanvragen

€ 488.905

16%

24

Kinderen in armoede

€ 1.406.794

45%

43

Kinderen met trauma

€ 425.157

14%

12

Vluchtelingkinderen

€ 355.944

11%

15

€ 78.500

3%

5

€ 127.970

4%

35

Noodhulp

€ 75.000

2%

1

Uitloop oude doelgroepen

€ 27.980

1%

4

€ 139.808

4%

4

€ 3.126.058

100%

143

Kinderen met ouder in detentie & Jong gedetineerden
Vakantiekampen

Doopsgezind buiten doelgroep
Eindtotaal

Begroting
2021

Uitgaven
2021

Aanvragen
2021

Nederland

€ 2.000.000

€ 1.741.061

107

Buitenland

€ 1.000.000

€ 1.384.997

36

Totaal

€ 3.000.000

€ 3.126.058

143
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KORTE VOORUITBLIK NAAR 2022

In 2022 zal het ingezette giftenbeleid
verder vorm krijgen en waar nodig worden aangescherpt. We investeren tijd in
het vinden en opbouwen van relaties met
maatschappelijke organisaties die passen
bij de verschillende doelgroepen. Het budget voor 2022 en de verdeling over projecten in Nederland en het buitenland blijft
ongewijzigd.
De wijze waarop ons vermogen is ondergebracht wordt geëvalueerd en indien
nodig aangepast om deze nog meer inhoudelijk in lijn te brengen met onze doelstellingen.
Ontwikkelingen rond de (gesloten) jeugdzorg in Nederland en de transitie in de
alternatieve zorg voor kinderen in het buitenland hebben, ook in 2022, onze bijzondere aandacht.
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