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Beleidsplan stichting Child Aid 2021 - 2024.
Doelstelling en voorwoord.
Stichting Child Aid is een kleinschalige stichting opgericht in 2001 die zich richt op opvang en
onderhoud van weeskinderen in Zuid- Amerika binnen het vermogen van de vrijwilligers en bied
hulp aan de plaatselijke bevolking. Om weeskinderen op te kunnen vangen zijn er in verschillende
landen in Zuid-Amerika huizen aangekocht en gronden verworven. Er worden waar nodig nieuwe
huizen gebouwd en bestaande huizen worden verbouwd conform de wetgeving in de
desbetreffende landen om kinderen op te mogen vangen.
De gebieden waar we werken zijn meestal aangewezen door de plaatselijk overheid en zijn
afgelegen gesitueerd en soms moeilijk bereikbaar. Ook noodzakelijke bouwmaterialen zijn niet
altijd voorradig en moeten aangekocht worden in verder gelegen plaatsen. Er zijn op deze plaatsen
geen andere hulp organisaties aanwezig met eenzelfde doelstelling. De voorzieningen zoals, water
elektriciteit, communicatie en eerste hulp voorzieningen zijn er beperkt en het klimaat zorgt voor
grillige omstandigheden die het transport en bouwwerkzaamheden bemoeilijken.
Stichting Child Aid is een liefdadigheidsinstelling en heeft geen winstoogmerk. We werken samen
met Nederlandse en Belgische vrijwilligers die zich belangeloos inzetten voor het goede doel. Ook
het bestuur ontvangt geen vergoedingen voor haar werkzaamheden.
Sponsorwerving:
Stichting Child Aid werft sponsorgelden in samenwerking met haar vrijwilligers.
Er worden o.a. gelden verworven door het benaderen van bedrijven, privaat fondsen, kerkelijke
instantie’s, service clubs zoals Rotary, Lion’s club en Kiwanis clubs. Ook scholen en particulieren
helpen onze stichting.
Er worden activiteiten georganiseerd zoals collectes, presentaties, sponsortochten en feesten. Ook
zijn er regelmatig optredens van o.a. An Mardaga en Veerle December. Door de muziekgroep
Timmerwerk die bestaat uit vrijwilligers van stichting Child Aid worden er optredens en workshops
gegeven. Timmerwerk speelt op instrumenten gemaakt van afvalmaterialen en waardeloos
materiaal. Via deze weg worden er ook optredens en workshops gegeven op scholen. Hierbij word
er aandacht gegeven aan de projecten van de stichting en tevens aan muziek, cultuur en milieu.
De scholen op hun beurt organiseren een sponsoractie voor Child Aid.

Projecten:
• Stichting Child Aid heeft in Brazilië een huis en een stuk grond gelegen in het Atlantisch
regenwoud zo’n 100km gelegen van de stad Curitiba.
• In Bolivia in het plaatsje El Carmen “Rivero Torrez", zijn 2 huizen aangekocht en is er door de
plaatselijke burgemeester een stuk grond geschonken.
Brazilië
In Brazilië word er gewerkt aan het realiseren van de opvang van baby’s. De plaatselijke wetgeving
gebied minimaal 5 jaar actief werkzaam te zijn in het land middels een plaatselijke stichting. Om
aan deze wetgeving te kunnen voldoen is ook de stichting daar gedeponeerd. In de tussentijd is er
een deel van het huis verbouwd maar zijn er nog steeds noodzakelijke werkzaamheden nodig om
er opvang te bieden.
Bolivia
In Bolivia is er op een van de terreinen een aangekocht huis omgebouwd tot gastenverblijf voor
Nederlandse en Belgische vrijwilligers en eventuele lokale medewerkers zodat ze een veilig en
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hygiënisch onderkomen hebben. Op ditzelfde terrein is een huis gebouwd voor de opvang van
weeskinderen die al iets ouders zijn. Dit huis is klaar om ingericht te worden.
Ook in Bolivia is er een dochter stichting opgericht die mede word bestuurd door een wettelijke
vertegenwoordiger met de Boliviaanse Nationaliteit.
Op dit terrein staat ook een volledig gesponsorde 40ft container met 2 nog op te bouwen shelters
(prefab) verscheept vanuit Antwerpen naar Iquique.
Het ander nabijgelegen huis word voorlopig bewoond door iemand van de plaatselijke bevolking
zodra er voldoende budget is kan ook hier een nog nader te bepalen project gestart worden.
Het stuk grond zal ook later een vaste bestemming krijgen.
Op dit moment ligt in Bolivia de prioriteit op het afronden van de aanbouw en inrichting van het
eerste huis en het gehele terrein er rondom. Zodat we ook hier aan de plaatselijke wettelijke
verplichtingen kunnen voldoen voor de opvang.

Werkwijze:
De Projecten worden allemaal begeleid door Nederlandse en/of Belgische vrijwilligers in het
betreffende land zelf in samenwerking met het bestuur vanuit Nederland.
Er is indien mogelijk veel (soms dagelijks of wekelijks) telefonisch contact of per mail met de
uitgezonden vrijwilligers en het bestuur vanuit Nederland.
We zijn van mening dat het belangrijk is dat je als verantwoordelijke aanwezig bent om
teleurstellingen te voorkomen en toezicht te houden op de bestedingen en investeringen.
Verbouwingen en aanbouw worden uitgevoerd op projectbasis door plaatselijke vakmensen en hun
medewerkers en ontvangen daarvoor salaris. Materialen worden aangekocht onder toezicht van
onze eigen vrijwilligers.
Langdurig mede door het klimaat noodzakelijk onderhoud zoals het bijhouden van de hygiëne,
klein onderhoud aan de huizen en de tuin word deels door vaste plaatselijke medewerkers
uitgevoerd. Deze mensen zijn arm en kunnen zo via onze stichting toch een inkomen genieten.
We houden van de mensen waarmee we samenwerken en halen voldoening uit het bieden van
hulp in de kleinste vorm. Arme mensen van de plaatselijke bevolking met gezondheidsklachten zijn
bij ons van harte welkom en we proberen ze te helpen waar we kunnen met de beperkte middelen
die we hebben. Er worden gesponsorde hulpgoederen opgestuurd voor de armsten van de
plaatselijke bevolking en de vrijwilligers vanuit Nederland. Ook bieden de vrijwilligers in Bolivia op
kleine schaal cursussen aan, zoals engelse les, houtbewerking en naai lessen. Aan de kinderen
van de plaatselijke bevolking geven ze aanvullende Engelse les op ons eigen terrein en op de
lokale school in het dorp.
Te verwachten werkzaamheden en projecten voor de komende periode t/m het jaar 2024.
De werkzaamheden die ten aanzien van de projecten moeten plaatsvinden zijn gebonden aan de
beschikbaarheid van de vrijwilligers. Op dit moment is dit een beperkte enthousiaste groep van
vrijwilligers. Er zijn in afgelopen jaren zeker al 29 personen betrokken geweest bij projecten,
waaronder velen op locatie. De vrijwilligers vragen hiervoor geen vergoeding.
Momenteel zijn er een aantal concrete projecten die moeten worden ingevuld. Door de heersende
pandemie is het afgelopen jaren niet mogelijk geweest om te reizen naar de diverse landen. In
Bolivia is een medewerkster van de stichting gestationeerd, waardoor daar nog veel projecten
kunnen plaatsvinden. In andere landen liggen nu projecten stil en de verwachting is dat pas in
2023 weer een aanvang met nieuwe projecten kan worden gemaakt in andere landen. De focus
ligt dus nu op projecten in Bolivia.
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Brazilië:
Het bestaande huis heeft zorg nodig en is het noodzakelijk het huidige dak te vervangen.
De eerder gelegde banden met de plaatselijke overheid en vertrouwenspersonen dienen opnieuw
te worden aangehaald om het project verder uit te kunnen voeren. Hiervoor willen we graag een
reis plannen zodra die mogelijkheid zich aandient.
Tijdens deze reis willen we met vier vrijwilligers reizen voor een periode van ongeveer 3 maanden
om alle projecten in de verschillende landen te bezoeken die sinds het begin van de stichting zijn
opgezet. De reis willen we documenteren d.m.v. fotografie en film. Het beeldmateriaal is nodig voor
promotie doeleinden en het informeren van onze sponsoren. Ook dient deze reis om ter plaatse te
kijken naar nieuwe mogelijkheden om aan de nog braak liggende gronden invulling te geven. Dit
zou kunnen door eventuele nieuwe aanbouw en/of het inschepen van prefab faciliteiten.

Bolivia:
Hier zijn 2 huizen aangekocht in El Carmen Rivero Torres waar ongeveer 6000 inwoners wonen.
Deze projecten worden door Nederlandse vrijwilligers bemand en ondersteund en zullen verder
worden ontwikkeld. Omdat hier ook shelters staan opgeslagen is het de wens om (als er weer
gereisd kan worden) bouwbedrijven te enthousiasmeren om naar Bolivia te reizen en in het kader
van teambuilding deze shelters te bouwen.
In Bolivia word er momenteel gewerkt aan de aanleg van een stenen muur van het terrein waar het
gastenverblijf en het zogenoemde bogenhuis staat. Dit word uitgevoerd door plaatselijke
vakmensen en zal medio 2019 afgerond kunnen worden (dit is inmiddels naar wens gerealiseerd).
De inrichting van het bogenhuis dient nog te worden afgewerkt en zijn de watervoorzieningen nog
niet helemaal verwezenlijkt. Nog te verwezenlijken op dit terrein is het opbouwen van de eerder
gesponsorde shelters, deze dienen worden opgebouwd door vakmensen uit Europa of tenminste is
er bekwame begeleiding nodig om dit te verwezenlijken.
Het andere huis en grond in Bolivia zal ook bezocht worden tijdens de eerder beschreven reis om
ook aan de deze lokatie’s verder invulling te geven.

Organisatiestructuur:
Bestuurlijk niveau:
Het bestuur van Stichting Child-Aid, bestaat uit 3 personen:
De voorzitster, secretaris en penningmeester, allen vrijwilligers.
Er zijn geregeld bestuursvergaderingen. Zie KvK uittreksel.
In de statuten staan de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van het bestuur vermeld.
De voorzitster en de penningmeester hebben volledige bevoegdheid om de stichting te
vertegenwoordigen, de secretaris is gezamenlijk bevoegd.
De organisatie heeft een platte structuur. Dit betekent dat de Nederlandse stichting de donaties
beheert en vanuit Nederland de buitenlandse stichtingen bestuurt. In de buitenlandse stichtingen
zitten ook lokale leden die de lokale projecten kunnen helpen. In de meeste landen is een lokale
organisatie vereist. Momenteel is er in Bolivia en in Brazilië een stichting aanwezig. Bolivia is nu
actief, Brazilië zal in activiteiten volgen als dit project verder kan worden uitgevoerd. Andere landen
hebben nu nog geen prioriteit, hoewel in Argentinië en Chili de lokale contacten beschikbaar zijn.
Focus is eerst lopende projecten te continueren en te behouden. Uitvoering van projecten vindt
altijd lokaal plaats onder begeleiding van vrijwilligers uit Nederland en/of België.
Uitvoerend niveau:
De uitvoerende vrijwilligers krijgen op projectbasis de verantwoordelijkheden toegelicht voor de
projecten in bovengenoemde landen.
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Bestuur:
Nederlandse stichting Child Aid, waarvan de statuten sinds 2003 zijn gedeponeerd in Amsterdam
bestaat uit;
Marjo Oosthoek: Voorzitter
Geert-jan Beckmann: Penningmeester
Mark Nijssen: Secretaris
Verslaglegging van activiteiten en projecten vind veelal persoonlijk plaats via foto’s, films,
presentaties en mails en worden actuele activiteiten ook medegedeeld via de website: www.childaid.nl
Ondanks onze intensive begeleiding aan onze vrijwilligers zijn wij ons er van bewust dat mede
door persoonlijke omstandigheden en soms drukke bestaan het moeilijk is voor ieder om een
steentje bij te dragen. Toch zijn we na alle jaren en vele wisselingen van vrijwilligers nog steeds
actief en behouden we ons voor het geheel tot iets mooi’s te brengen en hulp te bieden waar we
kunnen, hoe klein het ook moge zijn.
Financieel:
Geen van onze vrijwilligers ontvangen een vergoeding voor hun activiteiten, de reizen die ze
maken voor de stichting worden doorgaans vaak betaald uit hun persoonlijke middelen en of
worden ze geholpen door familie en vrienden.
Kosten die vrijwilligers maken uit middelen van de stichting worden vooraf begroot en door de
penning meester gecontroleerd. De vrijwilligers dienen hun kosten of aankopen voor de stichting te
kunnen overleggen d.m.v. facturen, bonnen en kwitanties.
Stichting Child Aid heeft geen kantoor waardoor er beperkte overhead kosten zijn. Bestuur en
leden vergaderingen vinden plaats bij de bestuursleden thuis of in een publieke omgeving. De
Nederlandse stichting Child Aid is eigenaar van de huizen en gronden maar zijn ook gedeponeerd
in de dochter stichtingen in betreffende landen. Een cijfermatige overzicht vind u in de bijlage.
(financieel overzicht 2019-2021)

Stichting Child Aid
Mauritstraat 30
4441 BA Ovezande
Kvk: Amsterdam 34161215
IBAN: NL21INGB0673959619
ANBI:810207709
www.child-aid.nl
info@child-aid.nl
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Bijlage.
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