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Update Januari 2011
Begin januari 2010 is IKN begonnen met het werven van fondsen om de school in Congo te
kunnen financieren. Door de verslechtende
economie van het land is besloten de school
gefaseerd te bouwen.
De eerste fase is bijna afgerond. Zodra dit
gebeurt is kan een deel van de school reeds in
gebruik worden genomen.
In 2010 heeft Internationale Kinderhulp
Nederland bijna € 10.000,00 bijgedragen aan de
bouw van de school.
Samen met de andere fondswervingpartners van
ICC (International Children’s Care) is ongeveer
School in Congo december 2010
€ 30.000,00 opgehaald.
Verderop in het voorstel (onder Financiële ondersteuning) kunt u lezen welke financiële
posten nog gevuld dienen te worden om de school te kunnen afbouwen.

A. Het Probleem
Het kinderdorp Patmos in Congo telt 152 kinderen in de leeftijd tussen 0 en 18 jaar. Sinds
haar oprichting ontplooit het kinderdorp zich, ondanks de burgeroorlog, in een stijgende
stabiele lijn. Patmos heeft zich in de afgelopen 8 jaar ontwikkeld als een duurzaam project
waar vele minderjarige vluchtelingen een nieuw thuis hebben gevonden.
In het najaar van 2010 heeft IKN het
negende familiehuis kunnen financieren.
Er staat ook een basisschool op het project
waar de kinderen gericht onderwijs
volgen. Dit schooljaar gaan 63 kinderen
naar het voortgezet onderwijs.
Het kinderdorp Patmos is gebouwd op het
eiland Idjwi in het Kivu meer. De dichts
bijzijnde middelbare school staat in Goma.
De tussenliggende afstand van zo’n kleine
60 kilometer maakt het heel kostbaar om de kinderen naar school te laten gaan. Geld dat het
project eigenlijk niet kan missen hoe belangrijk zij educatie ook vindt.
Willen we zorgen dat de kinderen in de toekomst op eigen benen kunnen staan dan moeten we
dit probleem het hoofd bieden.

B. Een uitweg
Sinds lange tijd is het de wens van het kinderdorp om een middelbare school te bouwen op
het terrein van het project. In 2008 lag er een gedegen bouwplan klaar maar het wederom
oplaaien van geweld heeft het kinderdorp ertoe gedwongen de uitvoering uit te stellen.
Omdat begin 2009 de rust weer leek te zijn teruggekeerd heeft IKN besloten, in
samenwerking met andere ICC fondswervingkantoren, zich in te zetten voor de bouw van de
school.

Na dit besluit heeft het kinderdorp een lening afgesloten zodat direct begonnen kon worden
met de bouw van de school.
IKN vindt educatie dusdanig belangrijk dat zij het tot één van haar speerpunten heeft
gemaakt. De toegang tot goed en op maat gemaakt onderwijs geeft een kind de mogelijkheid
een deel van zijn/haar toekomst zelf in handen te hebben. Scholing vergroot de kans op werk
en produceert (over het algemeen) maatschappelijk bewuste burgers.
IKN vindt een eigen school belangrijk om de volgende redenen:
1. Door het continueren van een opleiding leren de kinderen competenties en
vaardigheden ontwikkelen die hun kansen op de arbeidsmarkt vergroten.
2. Doordat de kinderen op volwassen leeftijd werken voor hun eigen onderhoud wordt de
vicieuze cirkel van armoede doorbroken. Dit geeft meer economische stabiliteit in het
land.
3. Een middelbare school in eigen beheer bespaart jaarlijks minimaal € 19.000.
De kinderen hoeven namelijk niet te reizen of naar een internaat.
4. Het is van belang dat de kinderen, voor hun emotionele ontwikkeling en veiligheid,
opgroeien in een vertrouwde omgeving. Vooral in een land als Congo zijn de
invloeden van buitenaf groot en risicovol. U kunt hierbij denken aan het rekruteren
van kindsoldaten.
5. Het meewerken aan de millenniumdoelen. In 2000 hebben regeringsleiders van 189
landen afgesproken om vóór 2015 de belangrijkste wereldproblemen aan te pakken.
Er zijn acht concrete doelstellingen vastgelegd: de millenniumdoelen.
(www.millenniumdoelen.nl). Met de bouw van een middelbare school werkt IKN mee
om alle jongens en meisjes naar school te laten gaan (doel 2).

C. Financiële Ondersteuning

Désiré , directeur kinderdorp Patmos
samen met IKN directeur Lambro Triantos
voor de middelbare school

.

Voor de totale
afronding van de
school is een
bedrag van €
46.479,36 nodig
($ 56.300,00
wisselkoers
januari 2011)

IKN wil met € 20.000,00 aan fondsen een flinke gat slaan in de begroting.
Maar daar hebben we uw hulp bij nodig.
Help mee de school in Congo te realiseren. Maak uw bijdrage over op 56.56.51.366
t.n.v. Stichting Internationale Kinderhulp, Zwijndrecht
o.v.v. 8033 School Congo

Namens alle kinderen: Hartelijk Dank!

De School in Congo is in 2010 mede ondersteunt door:
Devotra directeur werft fondsen voor middelbare school in Congo
Wie jarig is trakteert…een bekende uitspraak die Devotra
Managing Director Ronald Simon graag in praktijk brengt. Om
zijn 50ste geboortedag te memoreren wil hij een klaslokaal kado
doen aan de kinderen van Patmos. Ronald Simon heeft € 4.500
ingezameld om 63
kinderen naar school te
kunnen laten gaan.
IKN directeur Lambro
Triantos ontvangt
een cheque
van € 4.500,00
uit handen van
Ronald Simon

Reisbureau steunt school in Congo
Nicole Luijten heeft onlangs een reisbureau
,onder de naam Boston Travel, geopend in
het Limburgse plaatsje Roggel. Tijdens de
opening op 27 november j.l. had ze haar
bezoekers gevraagd om een gift te doen
voor IKN. De donatie van € 350,00 zal
worden ingezet voor de bouw van een
school in Oost-Congo.
IKN Ambassadeur Everon Hooi &
Nicole Luijten, eigenaar Boston Travel.

Stichting Martha van Rijswijck doneert klaslokaal
voor school in Congo
Bouwbedrijf Sprangers heeft via haar stichting Martha
van Rijswijck een donatie gedaan van € 4.500,00. Het
geld zal ingezet worden om een klaslokaal te bouwen
voor de middelbare school in het kinderdorp Patmos in
Congo.

Kinderen Patmos bedanken
St. Martha van Rijswijck

ACHTERGRONDINFORMATIE ICC ‘PATMOS” KINDERDORP IN CONGO
Naam project: “Patmos” Kinderdorp
Plaats: Op het eiland van Idjwi in het Kivu meer
Aantal kinderen: 152
Situatie van weeskinderen
• Sinds 1996 is de Democratische Republiek van Congo in oorlog en de effecten van
oorlog in de omringende landen als Rwanda dringen ook door in Congo. Het land was
verdeeld tussen de overheidscontrole in het westen en de rebellen in het oosten. Vorig
jaar was een vredesakkoord getekend. Momenteel proberen de regio’s samen te
werken. Men schat dat er 2,5 miljoen mensen zijn overleden in de afgelopen 3 jaar. De
kinderen die hierdoor achterblijven zijn erg kwetsbaar.
• Er is een tekort aan woonruimte op het Patmos Kinderdorp. Huizen worden zo snel als
mogelijk gebouwd maar de kosten voor het bouwen van kinderhuizen zijn de laatste
twee jaren verdubbeld. Ondanks de noden van het project doen de kinderen het goed
in het kinderdorp waar het een veilige haven blijft, vrij van oorlog en conflict.
Geschiedenis
• PROLASA (een organisatie opgericht om medische klinieken op te bouwen en te
beheren) wordt dagelijks geconfronteerd met de conditie van het land. In het oosten
van het land in Goma worden kinderen voor medische behandeling naar hen
toegebracht.
• Uiteindelijk heeft PROLASA eind 2001, contact gezocht met ICC via dr. Barry
Wecker uit Canada, om te zien of er een mogelijkheid was om hulp te bieden. De
kinderen tussen 10 en 12 jaar waren inmiddels overgebracht naar het Rode Kruis. Nu
hebben ze nog ongeveer 200 kinderen onder de 10 jaar.
• In mei 2002 besloot het ICC team dat er direct bekeken moest worden welke noden er
waren, zodat zij een bepaald bedrag aan fondsen beschikbaar kon stellen voor hulp.
• De situatie was zo schrijnend dat 40 kinderen door ondervoeding zouden overlijden
als er niet binnen 3 maanden iets gedaan werd. Binnen vier maanden zou deze situatie
zich herhalen voor 40 andere kinderen.
• Het begin van de samenwerking tussen ICC en PROLASA was hiermee een feit.
• Er wordt gestart met projecten op het eiland Idwji, in Goma en in Beni
• 2006: Het project in Beni wordt overgedragen aan een andere hulporganisatie
• Begin 2008: De spanningen in Congo laaien weer op. 34 kinderen van het project in
Goma worden overgeplaatst naar het Patmos kinderdorp. Hierdoor steeg het aantal
kinderen tijdelijk naar 173.
• De situatie in de Democratische Republiek Congo is sinds eind oktober 2008
opnieuw geëscaleerd. Goma, hemelsbreed 20 km van het kinderdorp verwijderd,
werd tijdelijk een spookstad. Tienduizenden mensen sloegen op de vlucht.
Rebellen zijn al jaren in strijd met de overheid en zorgen voor een grote
instabiliteit in het land. De 30 kinderen, die in het opvangcentrum te Goma
verbleven, hebben wij ook moeten verplaatsen naar het IKN Patmos kinderdorp.
Het leger van VN heeft het gebied begin November versterkt met meer troepen.
Met de hulp van met name de VS, Canada, Zwitserland en Nederland is het
gelukt om in het afgelopen jaar 3 huizen bij te bouwen. In totaal staan er 7
huizen. Ook de Nederlandse overheid heeft met het NCDO programma een
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steentje bijgedragen. Iedere Nederlandse gedoneerde Euro werd door hen
verdubbeld.
In de zomer van 2009 wordt er gestart met de bouw van een middelbare school.
De dichtstbijzijnde middelbare school ligt op 1 ½ uur lopen van het Kinderdorp.
Om kinderen naar het vasteland te sturen (kostschool) is financieel onhaalbaar.
Eind in de periode 2009 en begin 2010 is er een groot erosieprobleem. In de
zomer van 2010 wordt er met man en macht gewerkt om de erosie in het
Kinderdorp tegen te gaan. Er worden muren gebouwd, bomen geplant,
Sudangras (donatie vanuit Nederland) geplant en de huizen worden voorzien
van regenpijpen om het water zo beter af te kunnen voeren (dit gebeurd met de
steun van het Ellen’s Children Fund). In 2011 zullen er kanalen in het dorpje
gegraven gaan worden om zo het water nog beter af te kunnen voeren.
In september 2009 bezocht Lambro Triantos onder andere met ICC president
Rick Fleck het ICC Patmos Kinderdorp. Daar opende de IKN directeur een huis
wat met steun vanuit Nederland (o.a. het NCDO) is gebouwd. Tevens legde hij
de eerste stenen voor een nieuw te bouwen huis.
Eind 2010 is de middelbare school klaar met de eerste fase. In 2011 hopen we
de 2de en laatste fase te mogen afronden. De bouw van het 8ste huis (met steun
van het NCDO, De Mijl Vastgoed en het Familiefonds van Dusseldorp) is bijna
afgerond. We hopen dat dit huis begin maart in gebruik genomen kan worden.

ICC Kinderdorp
• Aangezien het eiland Idjwi in het midden van het Kivumeer ligt, en daardoor buiten
het oorlogsgebied valt, heeft ICC besloten om daar een kinderdorp te gaan bouwen.
• De bouwmaterialen worden per boot aangevoerd. De stenen voor de huizen worden op
het project zelf gebakken. De bouwvakkers worden ook naar het eiland gebracht. We
hebben geen elektriciteit op het eiland, zodat alles met de hand gemaakt moet worden.
Soms kan er gebruik gemaakt worden van een kleine generator.
• Situatie zomer 2009: 7 huizen zijn klaar en 1 huis wordt gebouwd.
• Door ruimtegebrek wonen er per huis 2 families. Per huis wonen er ongeveer 20
kinderen. De overige kinderen wonen nog in barakken.
• Ongeveer 85 kinderen gaan naar de lagere school en 64 kinderen gaan naar de
middelbare school. Een drietal jongeren studeren nu op het vasteland.
Ontwikkeling in het kader van zelfredzaamheid
• De hamermolen werkt nu. Voordat de molen in gebruik werd genomen moesten de
moeders iedere dag cassavawortels slaan met een stok.
• De getrainde kleermakers zijn nu in staat om kleding te fabriceren voor onze kinderen.
Daarnaast leren ze een aantal oudere kinderen het vak. Kleermakerij zal zeker een
bron van inkomsten kunnen worden voor het project.
• Er is een eigen boot. Deze boot stelt medewerkers van ICC in staat om goederen naar
het eiland te brengen. Ook gaat de boot gebruikt worden om mensen van Idjwi naar
Goma te brengen en andersom. Hier wordt een bijdrage voor gevraagd, zodat de boot
ook nog wat geld oplevert.
• Bovendien hoeft ICC nu geen boot meer te huren om naar het vaste land te
gaan.
• De stenen voor de bouw van de school en de huizen worden zelf gebakken

Bouwplannen
• ICC heeft als doel om 10 -12 huizen te bouwen voor de kinderen op het eiland Idjwi.
Naast deze huizen worden ook een ontmoetingsplaats en een school gebouwd.
• Een hydro-elektrisch project is voltooid om het kinderdorp en een paar naburige
huizen te voorzien van elektriciteit.
• In 2011 hopen we te starten met een uitgebreid waterproject op het eiland.
Hierdoor zal het kinderdorp voorzien gaan worden van stromend water in de
huizen. Tegelijkertijd zullen er ook voorzieningen aangelegd worden voor de
omliggende dorpjes in de omgeving. Hierdoor zullen in totaal zo’n 80.000
mensen stromend water gaan ontvangen.
• Het plan is om een landbouwprogramma te beginnen dat de kinderen van
voedsel zal voorzien en een beetje inkomen zal geven van de extra’s die
verkocht kunnen worden.
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NCDO (onderdeel van het ministerie voor Ontwikkelingssamenwerking)
Het NCDO helpt mensen en organisaties in Nederland die zich inzetten voor de verbetering
van de positie van mensen in ontwikkelingslanden. Deze lokale ontwikkelingsprojecten
worden ondersteund met advies en subsidie. IKN heeft voor twee huizen in Roemenië en een
huis in Congo subsidie mogen ontvangen. In oktober 2010 heeft het
ministerie van Ontwikkelingssamenwerking het NCDO opgeheven.
Voordat dit gebeurde heeft het NCDO het negende huis voor Congo
nog kunnen financieren.

Achtergrondinformatie Internationale Kinderhulp Nederland
Internationale Kinderhulp Nederland (IKN) is een onafhankelijke stichting en aangesloten bij
een wereldwijde organisatie genaamd International Children’s Care (ICC). IKN is een
liefdadigheidsinstelling die, in 1994, is opgericht door mensen die van kinderen houden.
Betrokken mensen die bezorgd zijn over de thuisloze kinderen in onze wereld, vooral die in
de derde wereldlanden. ICC werd opgericht in 1978, n.a.v. een grote aardbeving in
Guatemala. Deze enorme natuurramp liet een groot aantal wezen achter.
Alcyon Fleck (toen bijna 60 jaar) trok zich hun lot aan en startte met het eerste kinderdorp.
Nu 30 jaar later ondersteunt ICC ruim 950 wees- en verlaten kinderen in 17 landen.
Onze missie:
Om wees- en verlaten kinderen mogelijkheden en kansen te bieden op een menswaardig
bestaan.
Onze visie:
Als niet-winstgevende organisatie hulp bieden aan wees- en verlaten kinderen in elk land
waar dit nodig is. ICC bouwt en onderhoudt “kinderdorpen” waar wees- en verlaten kinderen
een thuis gegeven wordt, gezonde voeding, een school voor onderwijs en het meest
belangrijke, een familie die van hen houdt.
Onze hoofddoelen om onze missie te voltooien zijn:
• Het werven van fondsen
• Het inzamelen van giften in goederen
• Bewustmaking en voorlichting geven over ICC projecten
Algemene doelstellingen en activiteiten Internationale Kinderhulp Nederland
Doelstellingen:
1. Het bieden van goede medische zorg aan de kinderen om hen zo gezond mogelijk op
te laten groeien
2. Het bieden van goede voeding aan de kinderen om hen zo gezond mogelijk op te laten
groeien.
3. Het bieden van een goede schoolopleiding zodat de kinderen de kans krijgen op een
toekomst met meer mogelijkheden.
4. Het bieden van een veilige en goede woonomgeving aan de kinderen en de
mogelijkheid om in gezinsvorm te kunnen opgroeien.
5. Het ontwikkelen van zelfredzaamheidprojecten waardoor de kinderdorpen minder
afhankelijk worden van donaties.
Uitleg waarom voor deze doelstellingen is gekozen
1. IKN vindt het belangrijk, dat de kinderen zo gezond mogelijk kunnen opgroeien.
Daarvoor is goede medische en psychologische zorg noodzakelijk.
2. IKN vindt het belangrijk, dat de kinderen zo gezond mogelijk kunnen opgroeien.
Daarvoor is een goed uitgebalanceerd dieet noodzakelijk.
3. IKN vindt het belangrijk, dat alle kinderen goed basisonderwijs en vervolgopleidingen
krijgen. Met de juiste ontwikkeling zullen zij in de toekomst een positieve bijdrage
kunnen leveren aan de arbeidsmarkt.

4. IKN vindt het belangrijk, dat de kinderen kunnen opgroeien in een familieomgeving.
Daarbij hoort een degelijk ingericht huis met basisvoorzieningen, huisouders en
broertjes en zusjes. De kinderen, die worden opgevangen, komen meestal uit
ontwrichte gezinnen. In Guatemala en de Dominicaanse Republiek kunnen we al het
effect zien. Een aantal van de kinderen is nu volwassen en hebben een eigen gezin
gestart. De meeste van deze gezinnen blijven intact.
5. IKN vindt het belangrijk de projecten te stimuleren om zelfredzaam te worden. Voor
de persoonlijke ontwikkeling en eigenwaarde van de partners is het goed, dat zij voor
zichzelf kunnen zorgen. Voor de kinderen is het ook goed om te zien, dat hun ouders
en de projectleiding een gedeelte van de inkomsten zelf genereren. Daarnaast wordt er
werkgelegenheid gecreëerd voor de mensen in de omgeving, oudere kinderen die een
extraatje kunnen verdienen en voor een aantal kinderen dat de volwassen leeftijd
bereikt heeft.
Vrijwilligers en professionals
Het IKN team in Zwijndrecht bestaat uit toegewijde vrijwilligers en professionals. Naast de
directeur (36 uur) zijn er nog 4 parttimers actief . IKN heeft 10 vaste vrijwilligers en ongeveer
40 oproepkrachten. Daarnaast worden er steeds meer maatschappelijke stagiaires ingezet.
Zonder vrijwilligers zou IKN haar doelen niet kunnen realiseren.
De vrijwilligers houden zich met bezig met:
- Het verwerken van giften in goederen
(2 – 4 hulptransporten per jaar)
- Ondersteuning bij direct mail programma
- Up to date houden van de website
- Onderhouden computer netwerk
- Opmaken van promotiemateriaal
- Verkopen van producten in IKN KadoShop en op markten
- Kledingreparatie
Strategie voor komende jaren
De komende 5 jaar wil IKN zich meer richten op het stimuleren van
zelfredzaamheidprojecten. Als onderdeel van de wereldwijde organisatie ICC werkt IKN mee
aan verschillende projecten in Guatemala, Roemenie en Sri Lanka.
Daarnaast heeft IKN zich als doel gesteld om tot en met 2015 elk jaar 50 Kindsponsors
te werven.
Transparantie
IKN vindt het belangrijk om transparant te zijn. Daarom communiceren wij onze doelen en
resultaten in een jaarlijks doelenboekje. Via de website www.internationalekinderhulp.nl is
het jaarverslag te lezen. IKN laat zijn jaarverslag ieder jaar beoordelen door
PriceWaterhouseCoopers. Samen met Stichting Civil Society zijn zij de initiatiefnemer van de
Transparent Prijs. IKN vindt het belangrijk om aan deze wedstrijd mee te doen om zodoende
haar organisatie te verbeteren op het gebied van transparantie en efficiency.
Bezoeken van een project
Bent u geïnteresseerd in het bezoeken van een project dan is dit mogelijk. De kosten zijn voor
eigen rekening. U bent ook altijd welkom op ons kantoor in Zwijndrecht.

In november 2007 bezocht de heer Jan
Dalmeijer (rechtsboven) van het
vastgoedbedrijf Redevco Europe BV het
IKN project in Roemenie.
Samen met zijn vrouw en één van onze
IKN medewerkers bekijkt hij hier de
tekeningen voor een bakkerij.

ANBOMAX Goede Doelen Prijs 2008
Op 4 april 2008 werd IKN genomineerd voor de
ANBOMAX Goede Doelenprijs. Ouderbond ANBO en
Omroep Max besloten deze verkiezing in het leven te roepen
om zo goede doelen een steuntje in de rug te geven. Na een
spannende verkiezing eindigde IKN op een eervolle 3de
plaats. Meer informatie op www.omroepmax.nl.

ANBI goedkeuring
IKN is door de belasting als ANBI erkend. Dit houdt in, dat u uw donatie
mag verrekenen met uw inkomstenbelasting. Wanneer u meer wilt weten
over de ANBI regeling kunt u onze website
www.internationalekinderhulp.nl bezoeken of de website van de
belastingdienst www.belastingdienst.nl

Keurmerk Goede Doelen
In januari 2010 ontving Internationale Kinderhulp Nederland het
keurmerk Goede Doelen. IKN hoorde bij de eerste 10 non- profit
organisatie die het keurmerk in ontvangst mocht nemen. Meer
informatie op www.keurmerkgoededoelen.nl

