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Woord van de Voorzitter
Onlangs circuleerde op social media een verhaal over een antropoloog en kinderen 
van een Afrikaanse stam. De antropoloog plaatste een mand met heerlijk fruit onder 
een boom en zei tegen de kinderen: “Het eerste kind dat bij de boom komt, krijgt de 
mand.” Toen hij het startsignaal gaf, was hij verrast dat ze samen liepen, elkaars hand 
vasthoudend tot ze bij de boom kwamen en de vruchten deelden! Hij vroeg waarom ze 
als groep waren opgetrokken, terwijl een van hen al het fruit voor zichzelf had kunnen 
hebben. Een meisje keek hem aan en zei: “Hoe kan een van ons nou gelukkig zijn als 
alle anderen bedroefd zijn?”

Deze kinderen laten ons zien dat we onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Het is 
onze verantwoordelijkheid dat alle kinderen in een liefdevolle en menswaardige 
omgeving kunnen opgroeien. Ook in het afgelopen jaar is weer gebleken dat dit geen 
sinecure is vanwege het leed in de wereld dat ook vele kinderen treft. Zo werden 
kinderen wereldwijd getroffen door de coronacrisis. In landen als Zuid-Afrika en 
Indonesië leden de kinderen onder voedseltekorten. Dichterbij huis werden kinderen 
in België, Duitsland en Nederland getroffen door de overstromingen, waarbij doden 
vielen. In de afgelopen maanden is de situatie voor kinderen in een aantal landen acuut 
verslechterd. De onveilige situatie in Afghanistan en de oorlog in Oekraïne hebben 
desastreuze gevolgen voor hen. 

Wij zetten ons daarom vol overtuiging in om zoveel mogelijk kwetsbare kinderen een 
liefdevol leefklimaat en gelijke kansen te bieden. WWvK heeft het afgelopen jaar meer 
dan 2.600 kwetsbare kinderen mogen helpen in Nederland en wereldwijd. Zonder uw 
donaties, de hulp van onze ambassadeurs en het werk van onze projectpartners zou dit 
niet mogelijk zijn geweest. Heeft u alle ondersteunde projecten voor kwetsbare 
kinderen op onze nieuwe website wwvk.nl al gezien? Wij danken u van harte dat we 
samen met u het verschil voor deze kwetsbare kinderen konden maken. 

De kinderen en wij hopen dat we ook in 2022 op u mogen rekenen. Dat kan door 
middel van een eenmalige of structurele donatie, een gezamenlijke sponsoractie, een 
bedrijfsdonatie, een nalatenschap en ook als vrijwilliger voor een van onze 
projectpartners (zie wwvk.nl). Wij zullen er als bestuur alles aan doen om uw donaties 
en giften zorgvuldig te beheren en besteden, vanuit liefde voor ieder kind. 

Wij wensen u veel leesplezier.

Met een hartelijke groet, namens het bestuur,

Dr. Annemieke Floor-Schreudering 
Voorzitter WWvK
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Verantwoording
Dit jaarverslag is opgesteld conform Richtlijn RJk C2 voor Kleine fondsenwervende 
organisaties van de Raad voor de Jaarverslaggeving.

De verantwoordingsverklaring van het bestuur (verweven door het hele verslag) is
opgesteld conform de normen van de Erkenningsregeling van Commissie Normstelling, 
categorie B.

WereldWijd voor Kinderen onderschrijft onderstaande principes van de Code Goed
Bestuur voor Goede Doelen. De Code Goed Bestuur is opgenomen in de 
Erkenningsregeling Goede Doelen. De code gaat over het besturen van goede doelen, 
het houden van toezicht, het afleggen van verantwoording en een goede omgang met 
alle belangrijke relaties van het goede doel (donateurs, vrijwilligers, de begunstigden, 
enz.). Het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) is de onafhankelijke toezichthouder 
en toetst goede doelen op de normen van de erkenningsregeling. Wereldwijd voor 
Kinderen heeft sinds 1 september 2016 deze erkenning van het CBF en voldoet daarmee 
aan De Code Goed Bestuur. 

Kernwaarden Code Goede Bestuur 
• Integriteit
  Filantropische instellingen handelen te allen tijde eerlijk en oprecht en streven de
  doelen na waarvoor zij staan.
• Kwaliteit
  Filantropische instellingen functioneren op professionele wijze, gaan zo efficiënt en 
  effectief mogelijk met hun middelen om en proberen hun deskundigheid waar 
  mogelijk te bevorderen. Zij streven ernaar zoveel mogelijk maatschappelijke waarde 
  te creëren en committeren zich daarom aan het principe van continu leren en 
  verbeteren.
• Transparantie
  Filantropische instellingen staan borg voor openheid naar en het afleggen van 
  verantwoording over de behaalde resultaten aan hun belanghebbenden. Zij voorzien 
  hun belanghebbenden daarom van voor hen relevante inhoudelijke en financiële 
  informatie.

Colofon
Dit jaarverslag is een uitgave van:  Stichting WereldWijd voor Kinderen
     Postbus 116
     3740 AC Baarn

Telefoon:     +31 (035) 548 87 77
Email:      info@wwvk.nl
Website:     wwvk.nl

Rekeningnummer:    NL31 INGB 0000 0019 84
KvK Gooi-, Eem- en Flevoland:   27263538
Vormgeving:    ZEAL Creative Agency 
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Achtergrond 
Stichting WereldWijd voor Kinderen ( WWvK) is een zelfstandige stichting 
voortgekomen uit Dabar (opgericht in 2003). WWvK richt zich op hulp aan en 
ontwikkeling van kansarme kinderen, zowel in Nederland als in andere delen 
van de wereld. WWvK stelt zich ten doel, aansluitend bij het Verdrag inzake de 
Rechten van het kind, voor kinderen wereldwijd, een en ander zonder acht te 
slaan op godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, seksuele 
geaardheid of geslacht, een liefdevol, duurzaam en gelijkwaardig 
opvoedingsklimaat te scheppen met volop ontwikkelingskansen, waardoor 
zij kunnen uitgroeien tot mensen die op hun beurt inhoud willen geven 
aan barmhartigheid, vergevingsgezindheid, liefde en meer menswaardigheid. 

Wij vinden dat ieder kind recht heeft op een gelijke kans en wij samen meer 
kunnen bereiken dan alleen. Door het verbinden van mensen in Nederland en 
op andere plekken in de wereld, denken wij dat het verschil kan worden 
gemaakt. 

WWvK vindt het volgende belangrijk:
• Gelijke kansen scheppen voor ieder kind, in Nederland en wereldwijd
• Samenwerken: samen kunnen we meer bereiken dan ieder van ons 
 afzonderlijk.
• Mensen met elkaar verbinden om met elkaar het verschil te maken.
• Belangeloos werken en ervoor zorgen dat iedere euro maximaal ten    
 goede komt aan kwetsbare kinderen.
• Een persoonlijke en dienende Nederlandse organisatie te zijn met een 
 maximale betrokkenheid bij onze missie. Onze bestuursleden werken 
 onbezoldigd.

Visie
Stichting WWvK wil vanuit compassie werken aan gelijke kansen en een 
menswaardig bestaan voor kinderen in kwetsbare situaties. Vanuit het besef 
dat iedereen gelijkwaardig en met elkaar verbonden is, voelen we ons 
medeverantwoordelijk voor het in een menswaardige omgeving laten 
opgroeien van kinderen.

Missie
WWvK ondersteunt projecten die zich richten op het verbeteren van 
voorzieningen voor kinderen zoals voeding, gezondheidszorg, onderwijs, 
speelmogelijkheden, sociale zekerheid en ondersteuning bij de opvoeding.

Motto
Werken aan een liefdevol klimaat voor elk kind. 

Onze werkwijze 
WWvK selecteert op een nauwkeurige manier impactvolle projecten in en 
buiten Nederland om haar doelstelling te bereiken.

Algemene Doelstelling & Strategie

7



9

Doelstellingen & verantwoording
De coronacrisis heeft ook in 2021 de wereld in haar greep gehouden en zorgde voor veel leed in de wereld. Bij het 
terugblikken op de doelstellingen en ambities die WWvK voor 2021 had gedefinieerd, gaan onze gedachten ook 
uit naar iedereen die is geraakt door deze crisis, zowel dichtbij als wereldwijd. 

Voor het jaar 2021 had WWvK doelstellingen en ambities als onderdeel van onze meerjarenstrategie. 
De belangrijkste doelstelling, namelijk de financiële ondersteuning aan langlopende en kortlopende projecten, 
in Nederland en wereldwijd, is behaald. Met trots kunnen wij vaststellen dat onze financiële ondersteuning aan 
impactvolle projecten het afgelopen jaar significant is gegroeid. Ook hebben wij grote stappen gezet in de 
marketing en communicatie over onze organisatie en de projecten. Lees hieronder de financiële implicaties en 
de inhoudelijke reflectie op onze voor 2021 geformuleerde doelstellingen.

In 2021 is in totaal € 70.227,- aan projectondersteuning besteed. Dit is een significante stijging ten opzichte van 
2020 (€ 50.565,-). 

In 2021 is een betaling gedaan aan Kinderfonds MAMAS van € 40.000 voor 2020 en 2021. De steun van drie jaar 
aan Kinderfonds MAMAS, voor de periode 2019 - 2021 is daarmee volledig voldaan. Stichting Wigwam zal de 
€ 10.000 voor 2021 ontvangen in 2022. De samenwerkingsovereenkomst met Stichting Wigwam is voor 3 jaar, 
namelijk van 2020 tot en met 2022.

Voor de door WWvK ondersteunde projecten bij de watersnoodramp in Zuid-Limburg is in 2021 een totaal van 
€ 22.128,- toegekend, verdeeld over drie projecten. In 2021 is hiervan reeds € 11.906,- verantwoord . Het resterende 
bedrag van € 10.222 wordt in het eerste kwartaal van 2022 voldaan aan de projecten, nadat de daadwerkelijke 
besteding van de toegezegde donaties is verantwoord.

De jaaropbrengsten van Stichting WWvK stegen van € 49.855 in 2020 naar € 96.862,30 in 2021. Van deze 
jaaropbrengsten is in 2021 een gift ontvangen van € 24.120 van het Apostolisch Genootschap voor de kosten van 
de professionalisering van onze stichting. Hiervoor is een professioneel ondersteuner aangesteld. 
Deze stijging is grotendeels het resultaat van de succesvolle noodhulpactie die wij voor de watersnoodramp in 
Zuid-Limburg rond de zomer van 2021 hebben geïnitieerd. 

Hieronder leest u per doelstelling en de operationalisering van deze doelen wat de uiteindelijke voortgang in het 
verslagjaar is geweest.

Doelstelling 1
Versterken van projecten door de loopduur ervan te waarborgen.

Operationele doelstellingen:
a. Toekenning van subsidie aan minimaal één project per jaar in het buitenland en één project in Nederland, met  
 een continuïteit van langer dan één jaar.
 Dit is gerealiseerd. Er is een meerjarige samenwerking aangegaan in Nederland met Stichting Wigwam en  
 in het buitenland met Kinderfonds MAMAS.

b. Toekenning van subsidie aan kortlopende projecten en hulp, korter dan één jaar.
 Dit is gerealiseerd. Er zijn meerdere kortlopende projecten voor steun goedgekeurd.

c. Opvoedingsondersteuning in de ruimste zin van het woord is leidend in 80% van de gesubsidieerde projecten.
 Dit is gerealiseerd. Bij de beoordeling van aanvragen is dit één van de essentiële criteria. 

d. De samenwerking met Kinderfonds MAMAS en Stichting Wigwam voortzetten en evalueren.
 Dit loopt. Met beide partners is er een WWvK gealloceerd project gestart. In 2022 worden beide 
 samenwerkingen geëvalueerd en worden er afspraken gemaakt voor de komende jaren. 

e. De mogelijkheid van een eigen langdurig WWvK-project in binnen- en buitenland onderzoeken met 
 ambassadeurs en stakeholders.
 Hierop vond in 2021 geen actie plaats.

f. Rol ambassadeurs bij monitoring projecten beoordelen.
 Dit is gerealiseerd. Er is in overleg met de ambassadeurs en het WWvK bestuurslid ambassadeurs besloten  
 dat ambassadeurs geen rol hebben bij de monitoring/beoordeling van projecten. Wel mogen 
 ambassadeurs advies geven over projecten.

Doelstelling 2
Professionaliseren en uitbreiden van de communicatie.

Operationele doelstellingen:
a. Belangstellenden informeren op de website, in gemeenschappen van het Apostolisch Genootschap (Apgen),  
 nieuwsbrieven en sociale media, in samenwerking met afdeling communicatie van het Apgen, gericht op de  
 nieuwe koers.
• Dit is gerealiseerd. Vanuit WWvK is volop ingezet op de marketing en communicatie. Dit heeft geleid tot de  
	 volgende	resultaten:	Nieuwe	vormgeving	(huisstijl,	typografie,	beeldmerk,	etc.)	is	kosteloos	gerealiseerd		
 via ZEAL Creative Agency.
•	 Social	media	is	geactiveerd.	Betrokkenheid	met	volgers	op	Facebook	en	LinkedIn	is	significant	
	 toegenomen.	Het	aantal	volgers	op	LinkedIn	is	ruim	verdubbeld	(381	t.o.v.	151	leden).	Facebook	telt	op	dit		
 moment 1004 volgers.
• Samenwerking met de afdeling communicatie van het Apgen verloopt positief. WWvK wordt meegenomen  
 in de communicatiekalender voor de digitale en papieren versie van het ledenblad De Stroom.
• Het jaarverslag voor 2020 is geprofessionaliseerd en opgemaakt in de nieuwe huisstijl (door ZEAL Creative  
	 Agency)	en	met	redactie	vanuit	de	afdeling	communicatie.
• De nieuwe website is live en voldoet aan alle keurmerk eisen. De website zal structureel verder ontwikkeld  
 en bijgehouden worden.

b. Het schrijven van een communicatieplan en het realiseren van een nieuwe website in samenwerking met 
 afdeling communicatie van het Apgen.
• Communicatieplan: Er ligt reeds een Marcom-plan op hoofdlijnen. 
• De nieuwe website is live en voldoet aan alle keurmerk eisen. De website zal structureel verder ontwikkeld  
 en bijgehouden worden. De website is volledig kosteloos gebouwd door onze sponsor Medonline. 
 Zij dragen bovendien de jaarlijkse onderhoudskosten.

c. Overzicht van sponsoractiviteiten regelmatig op de website plaatsen.
 Vanwege de coronacrisis konden slechts in beperkte mate sponsoractiviteiten doorgang vinden. De acties  
 die zijn georganiseerd, zijn via onze sociale media kanalen gedeeld.

d. Bij alle sponsordagen is een bestuurslid of een ambassadeur aanwezig.
 Dit wordt structureel gedaan.

Een terugblik op 2021
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e. Eén landelijke (online) WWvK-dag, vier (online) vergaderingen met ambassadeurs (waarvan twee met het  
 WWvK-bestuur), twee bestuursvergaderingen met de raad van toezicht en twee bestuursvergaderingen met  
 raad van advies.
 De landelijke WWvK-dag heeft plaatsgevonden op 2 oktober 2021. Ook de bestuursvergaderingen met 
 ambassadeurs, de raad van toezicht en raad van advies liepen volgens afspraak. 

Doelstelling 3
Investeren in de verbreding van verbinding met (gemeenschappen van) het Apgen.

Operationele doelstellingen:
a. Elk district heeft een ambassadeur.
 Voor bijna ieder district is er een ambassadeur. In 2021 had alleen het district Hoogeveen geen ambassa- 
 deur en is onze ambassadeur van district Harderwijk per oktober 2021 gestopt. Beide functies zijn vacant. 

b. Vast contactpersoon per gemeenschap realiseren, ter ondersteuning van de werkzaamheden van de 
 ambassadeurs (in zoveel mogelijk gemeenschappen). 
 Dit is nog niet gerealiseerd.

c. Regelmatig overleg met het Apgen inzake professionalisering.
 Er is met regelmaat contact met de diverse afdelingen van het Apgen, inclusief communicatie. IT, 
 maatschappelijke betrokkenheid en beleidsafdeling jeugd.

d. Aansluiten bij ambities van het Apgen, met betrekking tot Maatschappelijke Betrokkenheid.
 Via WWvK realiseert het Apgen haar ambities op het thema Maatschappelijke Betrokkenheid. Ook is 
 samengewerkt binnen het projectteam voor het Kerstmaatjes project. Er wordt proactief gezocht naar  
 nieuwe initiatieven in Nederland rondom het thema Kwetsbare Jeugd.

Doelstelling 4
Vergroten van kennis door het opbouwen van een netwerk.

Operationele doelstellingen:
a. Vergroten van kennis en kunde van bestuursleden op gebied van bestuur van goede doelen.
 Er is op regelmatige basis kennisoverdracht van het bestuur van Kinderfonds MAMAS en WWvK. Meerdere  
 bestuursleden hebben online workshops gevolgd over goede doelen en fondsenwerving. Hiernaast is er  
 sinds maart 2021 een professioneel ondersteuner voor 8-12 uur per week aangesteld die ruime expertise  
 heeft op het gebied van goede doelen.

b. Samenwerken met en leren van Kinderfonds MAMAS.
 Dit is gerealiseerd. Zie ook hierboven.

Doelstelling 4
Transitie van de organisatie van WWvK naar een meer op fondsenwerving gerichte organisatie.

Operationele doelstellingen:
a. Aanstellen fondsenwerver met focus op werving donaties.
 De focus was in 2021 vooral gericht op de professionalisering en communicatie. De aandacht zal 
 stapsgewijs verschuiven naar fondsenwerven.

b. Een structurele bijdrage vanaf 2021 van het Apgen volgens groeimodel en doelstellingen gekoppeld aan 
 professionalisering van WWvK.
 De stichting en het Apgen zijn hierover in gesprek.

c. Opstellen van een huishoudelijk reglement.
 Dit is in ontwikkeling.

d. Bewaking tijdspad en haalbaarheid van de transitie door bestuur, Raad van toezicht en Raad van advies.
 De statuten zijn aangepast. Zowel het bestuur, als de Raad van advies en Raad van toezicht zijn volledig 
 geïnstalleerd.



Baten
STRUCTUREEL INKOMEN UIT DONATEURS
Periodieke donaties geven WWvK bestaanszekerheid. 
Van het begrote reguliere inkomen van donateurs ad 
€ 32.000 is € 32.555 gerealiseerd. Het structureel
 inkomen is bijna gelijk gebleven ten opzichte van de 
€ 32.820 in 2020. Het aantal vaste donateurs is stabiel.

OVERIGE DONATIES, GIFTEN, ERFENISSEN 
EN LEGATEN
Veel leden van het Apostolisch Genootschap 
organiseren activiteiten en schenken de opbrengst 
aan WWvK. Dat zijn activiteiten als concerten, jubilea, 
verjaardagen, markten, veilingen, sportwedstrijden, 
etentjes etc. Ook zien wij dat bij uitvaarten gevraagd 
wordt om donaties aan WWvK, in plaats van bloemen.

Voor 2021 was een opbrengst van € 25.500 begroot, 
de werkelijke opbrengst is € 39.485. De opbrengsten 
laten een aanzienlijke stijging zien ten opzichte van 
€ 17.035 in 2020. Dit resultaat komt door het succes 
van de fondsenwervende actie voor de watersnood-
ramp in Zuid-Limburg. De opbrengsten uit 
sponsoractiviteiten bleven ook in 2021 achter. Als 
gevolg van de coronapandemie konden er in 2021 
geen of slechts beperkt sponsoractiviteiten worden 
georganiseerd. 

Lasten
PROJECTEN
De totale projectkosten zijn gestegen naar € 72.419 ten 
opzichte van € 53.839 in 2020. Dit zijn de kosten voor 
projectsteun (lasten besteed aan de doelstelling), kosten 
eigen fondsenwerving en kosten beheer en 
administratie. De uitgaven voor projectsteun bedroegen 
€ 70.227. De kosten voor eigen fondsenwerving 
bedroegen € 117 en de kosten van beheer en 
administratie € 2.075,- (exclusief de kosten ten behoeve 
van professionalisering WWvK). 

RESULTAAT
Het boekjaar 2021 is afgesloten met een positief saldo 
van € 1.298,-. In totaal hebben wij zeventien projecten en 
initiatieven ondersteund, waarvan vijftien kortlopende 
en twee projecten met een structureel karakter door 
onze samenwerking met Stichting Wigwam en 
Kinderfonds MAMAS. 

Fondsenwerving
WWvK realiseert haar doelen door de opbrengsten van donaties, legaten, sponsoractiviteiten en rente. Hiernaast 
wordt WWvK, vanuit de onderlinge samenwerking, structureel ondersteund door het Apostolisch Genootschap. 

HET JAAR IN CIJFERS
Hieronder lichten we de belangrijkste afwijkingen toe van de werkelijke baten en
lasten in 2021 ten opzichte van de begroting van 2021.

DONATEUR WORDEN KAN EENVOUDIG VIA EEN 
MACHTIGINGSFORMULIER OP ONZE WEBSITE.

12

WWvK in de praktijk: onze projecten in 2021

Waar is het geld naartoe gegaan?

INTRODUCTIE
In 2021 steunde WWvK zeventien projecten in zowel Nederland 
als wereldwijd. Van deze zeventien projecten waren drie 
projecten gericht op hulp bij de watersnoodramp in Zuid-Limburg. 
De gesteunde projecten en initiatieven van onze 
partnerorganisaties zijn verschillend van aard, structuur, omvang 
en doelgroep. Soms zijn dit projecten gericht op een grotere 
doelgroep, bijvoorbeeld bij ondersteuning aan de bouw van een 
school. In andere gevallen gaat het om heel concrete hulp van 
een kleine groep kinderen bij het volgen van onderwijs of 
hulpmiddelen bij een handicap. De kern is echter altijd dezelfde: 
een liefdevol opvoedingsklimaat scheppen, met volop 
ontwikkelingskansen voor elk kind. 

LIQUIDE MIDDELEN
De liquide middelen laten per eind 2021 een daling zien 
ten opzichte van 2020 met € 4.863. Het positieve saldo 
op de balans bedraagt per 31 december 2021 € 132.154. 
Per 31 december 2021 bedroeg de bestemmings-
reserve doelbesteding € 63.216 (2020: € 61.917). 
Dit bedrag is beschikbaar ter besteding van projecten.

CONTINUÏTEITSRESERVE 2021
Het bestuur heeft besloten per einde 2021 een continuïteitsreserve aan te houden van € 10.000 voor onvermijdelijke 
kosten en/of verplichtingen, die de eigen organisatie betreffen (dus niet zijnde projectgerelateerde bestedingen). 
Vervolgens wordt het eventuele positieve saldo aan het einde van het jaar beschouwd als toevoeging aan de 
bestemmingsreserve projecten.

BELEID INZAKE KOSTEN BEHEER EN ADMINISTRATIE
Het beleid inzake beheers- en administratiekosten luidt als volgt: de jaarlasten voor beheer en administratie van 
WWvK dienen niet meer te bedragen dan vijftien procent van de totale kosten, onder de aantekening dat eventuele 
overschrijding van deze norm specifieke verklaring behoeft in de jaarstukken. In 2021 is dit percentage drie procent, 
ten opzichte van vijf procent in 2020.

DE KERN IS ALTIJD 
DEZELFDE: EEN LIEFDEVOL 
OPVOEDINGSKLIMAAT 
SCHEPPEN VOLOP 
ONTWIKKELINGSKANSEN. 

WWvK heeft met dank aan haar donateurs en 
samen met haar partnerorganisaties in 2021 2.742 

kinderen kunnen ondersteunen.

Aangezien WWvK in de meeste gevallen steun verleent aan projecten met een duurzaam karakter, heeft onze 
gift ook impact op kinderen in de jaren die volgen. Onze indirecte impact is uiteindelijk dus nog groter. 
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DIT BETEKENT DAT RUIM 97% VAN DE LASTEN DIRECT 
TEN GOEDE ZIJN GEKOMEN AAN DE PROJECTEN.   

http://www.wwvk.nl/wordt-vaste-donateur/
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Mirthe gaat met haar lichamelijk en verstandelijk 
beperkte zoon naar de jongerenvakantieweek van 
Stichting Wigwam: ‘Hij kijkt er een jaar naar uit’

“De luxe zit ’m in de 
aandacht die de 

kinderen krijgen.” 

Mirthe Polanen (42) gaat ieder jaar op vakantie met 
haar zoon Luca (16) die lichamelijk en verstandelijk 
beperkt is. De speciale vakanties geven niet alleen 
hem, maar ook Mirthe absolute ontspanning.

“Luca functioneert op zeer moeilijk lerend niveau. Hij 
is geboren met een open rug, waardoor lange afstan-
den lopen niet gaat. Toen hij nog klein was, gingen 
mijn ex en ik vaak met hem naar de reguliere vakan-
tieparken in Nederland, maar daar vond Luca weinig 
aansluiting. Ja, een keer werd hij in zijn rolstoel mee-
genomen in een kinderoptocht, maar dat was het dan 
ook wel. Via een klasgenootje hoorden we over de 
Wigwam-kampeervakanties. We mochten een dagje 
komen kijken en het was meteen raak; Luca wilde er 
nooit meer weg. Sinds die tijd gaan we ieder jaar, dus 
dit wordt nu de achtste keer – als het allemaal kan 
ondanks de coronacrisis –. Het was voor mij wel even 
wennen, omdat het echt kamperen is met weinig luxe. 
De luxe zit ’m in de aandacht die de kinderen krijgen. 
De vele vrijwilligers accepteren iedereen volledig. 
Je kunt het zo gek niet bedenken of het wordt mo-
gelijk gemaakt: duiken, vossenjacht, paardrijden, 
handboogschieten, survivallen; elke dag is er een vol 
programma. Luca is zelfs een keer een driehonderd 
meter hoge trap opgetild om op een uitkijktoren te 
komen. Als de kinderen met de vrijwilligers op pad 
zijn, hebben de ouders alle tijd om lekker een boek te 
lezen of in het zonnetje te zitten. Ik ontspan er altijd 
volledig.”

Natuurlijk zijn dit prachtige cijfers, 
maar de verhalen achter de cijfers, 
dat is waar wij het voor doen. 

Lees hieronder het mooie verhaal van Luca en 
zijn moeder Mirthe, die jaarlijks genieten van de 
jongerenvakantieweek van stichting Wigwam. 
Sinds 2020 steunt WWvK jaarlijks stichting 
Wigwam om deze jongerenvakantieweek 
mogelijk te maken.

NAAR DE KROEG
“Het raakt mij iedere keer weer hoe betrokken ieder-
een is. Een vrijwilliger is zelfs een keer helemaal uit 
Maastricht naar onze woonplaats Houten gekomen 
om een ijsje met Luca te gaan eten. En het hele jaar 
door is er contact met elkaar via snapchat. Tijdens 
onze laatste vakantie, een tienervakantie, is hij met 
de vrijwilligers naar de kroeg geweest. Dat zal voor 
zo’n kroegeigenaar ook wel even schakelen zijn 
geweest, ineens tien elektrische rolstoelen in je pand! 
Ergens rond middernacht werd ik gebeld. Luca wilde 
nog niet naar huis, of hij wat langer mocht blijven. 
Zo’n telefoontje is voor de meeste ouders van pubers 
dagelijkse kost. Voor mij is het heel bijzonder.

Luca heeft een speciale band opgebouwd met een 
van de vrijwilligers, Brent, een militair van 31. Bij hem 
is Luca echt one of the guys. Luca heeft nu de leeftijd 
dat hij na het ouder/kindzwemmen niet meer met 
zijn moeder naar de kleedkamer wil, dus nam Brent 
hem mee naar de mannenkleedkamers. Er worden 
grappen gemaakt en Luca wordt als gelijke behan-
deld. ‘Mam, ik heb het nog nooit zo leuk gehad,’ zei 
hij na afloop van het zwemmen, met een grote lach 
op zijn gezicht. Op zo’n moment schieten de tranen in 
mijn ogen. Hij had niet het gevoel dat hij zoals anders, 
verzorgd werd. Het was mannen onder elkaar. Dat is 
iets wat ik hem natuurlijk niet kan geven. De twee we-
ken vakantie zijn voor Luca altijd veel te kort. Hij kijkt 
er het hele jaar naar uit en het vliegt voorbij.”

Tekst: Hester Zitvast
Bron: Zomerboek Flair (2021)

Onze impact in cijfers

PROJECTCATEGORIEËN 
De zeventien projecten die WWvK heeft ondersteund 
zijn van vijftien organisaties of particuliere 
initiatieven (figuur 1). De meeste projecten vallen 
onder de categorie Onderwijs (6). Ook zijn er vier 
projecten gesteund die zich richten op Verbeteren 
Leefklimaat. Dit zijn projecten die bijdragen aan 
positieve leefomstandigheden van kinderen. 

Een goed voorbeeld hiervan is onze steun aan het 
project Kids Haven van Kinderfonds MAMAS 
(zie vanaf pagina 23 voor meer informatie over de 
projecten). Met steun van WWvK zijn de 
kinderen uit de sloppenwijken in Zuid-Afrika 
opgevangen en naar verschillende locaties, zoals 

school, sport en ziekenhuizen gebracht. Ze leren 
normen en waarden en hebben begeleiding gekregen 
bij het versterken van hun weerbaarheid en 
zelfvertrouwen. Het Kids Haven clubhuis, waarvan de 
inrichting is gerealiseerd door WWvK, biedt 
bovendien een veilige haven voor de oudere 
kinderen. Zo kunnen zij bouwen aan een goede 
toekomst. 

De andere projecten die wij hebben ondersteund in 
2021 vallen binnen de categorieën Noodhulp (3), Zorg 
en Welzijn (2) en Gezondheidszorg (2).  

FIGUUR 2: LOCATIE VAN PROJECTENFIGUUR 1: CATEGORIEËN PROJECTEN

FIGUUR 3: IMPACT PER CATEGORIE (AANTAL KINDEREN)

6

5

4

3

2

1

0
Nederland Afrika

7

8

9

Azie Zuid-Amerika Midden-Amerika

Onderwijs Gezondheidszorg Noodhulp

Verbeteren leefklimaat Zorg en Welzijn

Onderwijs

Gezondheidszorg

Noodhulp

Verbeteren leefklimaat

Zorg en Welzijn

6

3

2

2

4

Onderwijs Verbeteren leefklimaat Zorg en Welzijn
Gezond-
heidszorg

Noodhulp

15



  

  

17

1. Stichting Kleurfabriek, Nederland 
De Kleurfabriek zorgt voor een veilige en prettige 
plek voor de kinderen en jongeren die op dit 
moment op het asielzoekerscentrum (AZC) in 
Nijmegen verblijven. Er is daar binnen weinig 
speelruimte en ook buiten zijn weinig voorzieningen. 
De kinderen dragen veel verantwoordelijkheid, voor 
bijvoorbeeld jongere broertjes en zusjes, en tolken 
vaak voor hun ouders. De asielprocedures duren 
erg lang en dat levert de ouders veel stress op. Dit 
heeft ook weer zijn weerslag heeft op de kinderen. 
Bovendien hebben kinderen vaak traumatische 
ervaringen opgedaan voor hun aankomst in Neder-
land. Het is daarom belangrijk dat ze naar een plek 
kunnen gaan waar ze zich weer kind kunnen voelen. 
Kleurfabriek biedt deze plek. Bijna dagelijks vinden 
activiteiten voor kinderen en jongeren plaats. Dit zijn 
bijvoorbeeld creatieve activiteiten, spelletjesavonden, 
sportactiviteiten of filmmiddagen. In de vakanties 
worden speciale activiteiten georganiseerd. Met onze 
ondersteuning wordt de continuïteit van de 
bestaande activiteiten gewaarborgd. Van deze 
bijdragen worden materialen aangeschaft, zoals 

2. Stichting Nepal Geeft! Nepal
HEAD Dream Home biedt kinderen die blind, slechtziend, doof of anderszins gehandicapt zijn, een thuis.
Het centrum is gelegen in Humla in het Himalayagebergte. Het centrum biedt een leef- en leeromgeving waarin 
deze kinderen worden begeleid en voorbereid op hun toekomst. Gehandicapte kinderen worden door lokale 
overtuigingen vaak als schande gezien en gediscrimineerd. Passend onderwijs en begeleiding is zeker in de 
berggebieden niet beschikbaar. Daarom zet Stichting Nepal Geeft zich al vele jaren in om deze kinderen een 
nieuwe kans te geven. Mede door de bijdrage van WWvK is het HEAD Dream Home tot stand gekomen, waar 
70 kinderen de aandacht en ondersteuning krijgen die zij nodig hebben.

De projecten

18

3. Future Warriors Project, Tanzania
De Kitenden lagere school in West-Kilimanjaro biedt de 
lokale Masai-kinderen onderwijs. In een gemeenschap waar 
veel gezinnen in armoede leven en slechts 50% van de 
volwassenen de lagere school heeft afgemaakt, is dit een 
investering in de toekomst. De kinderen krijgen een breed 
vakkenpakket aangeboden en leren Swahili, de nationale 
taal. Voor deze kinderen zijn er veel obstakels, waardoor 
zij niet naar school kunnen. Dit varieert van olifanten op 
de weg naar school (kinderen lopen alleen naar school), 
en geen schooluniform kunnen betalen tot de urgentie 
om thuis te helpen met koken of het vee te laten grazen. 
Een van de belangrijkste obstakels is dat de school onvol-
doende eten kan bieden aan de leerlingen. Daarom steunt 
WWvK dit project en biedt zes maanden lang dagelijks een 
voedzame lunch aan op de school. Dit zorgt voor meer 
energie, een verhoogde concentratie en een algeheel 
betere gezondheid van de kinderen. Voor ouders is dit 
bovendien een extra stimulans om hun kinderen naar 
school te sturen. Zo wordt er een win-win situatie gecreëerd.

4. Stichting Les Amis de Gambie, Gambia
Door armoede en ziekte hebben 66.000 kinderen in Gambia 
geen ouders en geen veilig thuis. Zij staan er vaak alleen voor en 
worden aan hun lot overgelaten. Stichting Les Amis de Gambie 
opende op 14 januari 2009 een kindertehuis voor weeskinderen in 
Gambia en zorgt ervoor dat kansarme weeskinderen een toe-
komst hebben, op kunnen groeien in een liefdevolle familie en zich 
veilig en met vertrouwen kunnen ontwikkelen tot evenwichtige 
volwassenen. Ze worden geholpen met het verwerken van hun 
ingrijpende ervaringen, het weer contact durven maken met an-
dere mensen en het opbouwen van zelfvertrouwen. Deze stichting 
zorgt er ook voor dat ze leren lezen, schrijven, rekenen en een vak 
leren in een veilige omgeving waar ze zichzelf kunnen zijn.

verf, papier en kralen, maar ook materialen voor 
sport- en spel. Via de Kleurfabriek draagt WWvK er 
aan bij dat deze kinderen weer even kind kunnen zijn. 
Dit is goed voor hun zelfvertrouwen en hun welzijn.

NAAM:   Ondersteunen van creatieve activitei- 
   ten voor de kinderen van het AZC
LOCATIE:  Nijmegen, Nederland
CATEGORIE:  Zorg en Welzijn
ONZE IMPACT:  150 kinderen 
BEDRAG:  € 2.000
WEBSITE:  kleurfabrieknijmegen.nl 

NAAM:   Ondersteuning van de bouw van het   
  centrum voor kinderen met een 
  visuele en/of auditieve beperking
LOCATIE:  Simikot, Nepal
CATEGORIE:  Verbetering leefomgeving
IMPACT:  70 kinderen
BEDRAG:  € 12.500
WEBSITE:  nepalgeeft.org

NAAM:   Iedere dag een gezonde maaltijd op school 
  voor 6 maanden
LOCATIE:  Kitenden, Tanzania
CATEGORIE:  Onderwijs
IMPACT:  620 kinderen
BEDRAG:  € 3.000
WEBSITE:  futurewarriorsproject.org 

NAAM:   Schoolgelden voor 5 kinderen
LOCATIE:  Sinchu Alhajie, Gambia
CATEGORIE:  Onderwijs
IMPACT:  5 kinderen
BEDRAG:  € 3.125
WEBSITE:  lesamisdegambie.com/welkom.html 
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De eerste WWvK jongerenvakantieweek 
in samenwerking met Stichting Wigwam

Dat WWvK ook in Nederland maatschappelijk betrokken is, wordt bekrachtigd door de meerjarensamen-
werking met stichting Wigwam. In 2021 vond de eerste WWvK jongerenvakantieweek in samenwerking met 
Stichting Wigwam plaats. Stichting Wigwam biedt zorg en begeleiding aan kinderen of jongeren met een 
beperking tijdens gezins- en jongerenvakanties. WWvK heeft Stichting Wigwam voor drie jaar een totale 
ondersteuning toegezegd.

Samen en niet alleen
Dat is waar het bij Stichting Wigwam om draait. 
Samen spelen, samen vieren, samen eten, samen 
delen, samen leren, samen ontdekken en vooral 
samen genieten. Gezinnen met een kind met een 
beperking hebben dezelfde wensen als ieder ander 
gezin: deelgenoot zijn van de samenleving en erbij 
horen.Het ‘anders zijn’ van hun kind is voor ouders 
steeds weer confronterend: je kind dat niet de 
wijkschool bezoekt, geen uitnodigingen ontvangt 
voor feestjes, niet van de plaatselijke sportclub lid 

kan worden of geen vriendjes mee naar huis neemt. 
Dit is voor veel ouders zomaar een greep uit verdriet 
waarmee ze te maken hebben. Zij geven aan dat 
het een weldaad is om samen te komen met ouders 
die hetzelfde meemaken en waar ervaringen mee 
kunnen worden gedeeld. Ouders waarmee samen 
gehuild, maar vooral ook samen gelachen en 
genoten kan worden.

Samen spelen
Een van de belangrijkste redenen waarom ouders 
voor een Wigwamvakantie kiezen, is dat hun kinderen 
met een beperking vaak geen aansluiting vinden bij 
kinderen op een reguliere vakantiebestemming. Niet 
alleen het kind maar ook de ouders ervaren dit als 
schrijnend en verdrietig. Bij Stichting Wigwam valt 
niemand op aangezien iedereen wel ‘iets’ heeft. Tijdens 
deze vakanties kun je jezelf zijn en word je geaccep-
teerd zoals je bent. Er zijn ook heel veel broertjes en 
zusjes van de kinderen; er is geen onderscheid tussen 
kinderen met en zonder beperking. Iedereen speelt 
samen. Dat maakt deze vakanties uniek.

5. Stichting Wigwam, Nederland
Stichting Wigwam heeft in 2021 de eerste WWvK 
jongerenvakantieweek georganiseerd. Een unieke 
vakantie-ervaring voor jongeren met een beperking. 
Tijdens deze weken ontmoetten de jongeren 
leeftijdsgenoten die ook een beperking hebben, 
waardoor zij helemaal zichzelf konden zijn. Samen 
met de vrijwilligers, veelal leeftijdsgenoten, werden 
nieuwe ervaringen gedeeld en de jongeren zijn na 
deze week heel wat vaardigheden rijker. Wat wellicht 
nog het mooiste is: er zijn vriendschappen gesloten 
voor het leven!

NAAM:   WWvK jongerenvakantieweek voor  
  kinderen met een beperking
LOCATIE:  Valkenburg aan de Geul, Nederland
CATEGORIE:  Zorg en Welzijn
IMPACT:  20 kinderen
BEDRAG:  € 10.000
WEBSITE:  stichtingwigwam.nl
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6. Stichting Baraka, Kenia
Op de Boerderij van Hoop helpt Stichting Baraka 
kansarme straatjongeren zich te ontwikkelen tot 
waardevolle en kansrijke mensen in de samenleving. 
De jongeren wonen er intern en ze krijgen ze 
gedurende twee jaar les, wat hen de kans geeft hun 
lagere school af te maken. Sommigen moeten echter 
eerst nog volledig afkicken. Ze kunnen hier hun 
lagere school afmaken. Op de Boerderij leren ze 
goede omgangsvormen en  krijgen ze scholing in 
land- en tuinbouw. Ook wordt de band met hun 
moeder in veel gevallen hersteld (hun vader is helaas 
meestal niet betrokken). WWvK ondersteunt dit 
project met een zonne-energie installatie om de drie 
aquaponic tanks van energie te voorzien. Hiermee 
kunnen andere, bijzondere gewassen gekweekt 
worden die lokale inkomsten opbrengen voor het 
project en de jongeren leren bovendien hoe ze ge-
wassen op een efficiënte manier kunnen verbouwen. 
Door het leren van deze methode kunnen de jongens 
op de Boerderij van Hoop zich specialiseren en 
onderscheiden. Ze worden geholpen een baan te 
vinden en hun eigen bestaan op te bouwen. Zo 
krijgen deze jongeren een hoopvolle toekomst.

7. Stichting Future Children! Belize
De traditionele Maya dorpelingen in deze regio leven 
onder slechte hygiënische en sanitaire omstandighe-
den met als gevolg ziekten en ongedierte. Er zijn geen 
toiletten, waardoor de mensen genoodzaakt zijn hun 
behoeften te doen in de rivier en in het bos. Deze 
stichting gaat in een periode van drie jaar 50 latrines 
bouwen, met als doel voor ieder gezin één latrine. Dit 
gebeurt met inzet van de eigen bevolking. Daarnaast 
zullen er water- en sanitatietrainingen worden 
georganiseerd om de kennis voor het juiste gebruik 
van de latrines over te brengen. Het uiteindelijke 
doel van dit project is om de levenstandaard van de 

8. Stichting Matamba, Tanzania
De Stichting Matamba ondersteunt het St. John’s 
Health Centre en weeskinderen in Matamba, 
Tanzania. De tienermeisjes in het weeshuis hebben 
geen toegang tot maandverband, met als gevolg dat 
ze niet naar school kunnen. Daarom heeft een groep 
vrouwen uit Almelo tasjes met hygiënische 
hulpmiddelen gemaakt voor vijftig meisjes volgens 
het concept van Days for Girls. De kit is een tasje 
waarin mooi en duurzaam uitwasbaar 
maandverband zit dat drie jaar meegaat. 
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NAAM:   Een zonne-energie installatie voor de  
  boerenopleiding van straatkinderen
LOCATIE:  Nairobi, Kenia
CATEGORIE:  Onderwijs
IMPACT:  30 kinderen
BEDRAG:  € 4.240
WEBSITE:  stichtingbaraka.nl

bevolking en in het bijzonder die van de kinderen te 
verbeteren. Daar werkt WWvK graag aan mee.

NAAM:   De bouw van 15 latrines voor een  
  betere hygiëne en gezondheid
LOCATIE:  Aguacate, Belize
CATEGORIE:  Gezondheid
IMPACT:  20 kinderen
BEDRAG:  € 5.100
WEBSITE:  futurechildren.nl 

NAAM:   50 hygiëne kits voor tienermeisjes
LOCATIE:  Matamba, Tanzania
CATEGORIE:  Gezondheid
IMPACT:  50 kinderen
BEDRAG:  € 870
WEBSITE:  stichting-matamba.nl
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Kinderfonds MAMAS steunt de MAMAS van 
Zuid-Afrika: sterke, indrukwekkende vrouwen die 
opstaan voor kinderen in ernstige armoede. Deze 
vrouwen organiseren zelf dagelijkse zorg, 
bescherming, eten, warmte en liefde voor duizenden 
kansarme kinderen, verdeeld over vele projecten. De 
MAMAS ontfermen zich structureel over de kwets-
baarste kinderen en helpen hen om veilig, gezond, 
goed opgeleid en sociaal vaardig op te groeien. 
De werkzaamheden van Kinderfonds MAMAS in 
Zuid-Afrika sluiten naadloos aan bij de doelstelling 
van WWvK. Daarom zijn WWvK en Kinderfonds 
MAMAS vanaf eind 2018 een meerjarige 
samenwerking aangegaan. 

In 2021 heeft WWvK het project Kids Haven gesteund. 
Hierdoor hebben 673 kinderen liefdevolle aandacht, 
eten en ondersteuning bij onderwijs gekregen. Ook 
is een actie opgezet om geld in te zamelen voor de 
inrichting van een nieuw tiener-clubhuis voor straat-
kinderen. In oktober werd een online meeting 
georganiseerd waarin Nederlandse tieners in gesprek 
gingen met tieners van Kids Haven. Het doel was om 
kennis te maken met kinderen uit een ander land 
en om de verschillen en vooral ook de overeenkom-
sten te ervaren. Dit was een groot succes. WWvK is 
Kinderfonds MAMAS zeer dankbaar voor deze mooie 
samenwerking. Zie ook pagina 27. 

Samen met Kinderfonds MAMAS maakt WWvK zich 
sterk voor een goede toekomst van kansarme kinderen in 
de sloppenwijken van Zuid-Afrika 
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ZUID-AFRIKA EN ARMOEDE
Het prachtige Zuid-Afrika kent grote tegenstellingen 
in welvaart, economie, toegang tot onderwijs, 
gezondheidszorg etc. Dit heeft extreme gevolgen als 
armoede, geweld, seksueel misbruik, criminaliteit en 
hiv-aids. Op dit moment leven meer dan 10 miljoen 
kinderen in armoede.

Gelukkig zijn er de MAMAS. De MAMAS zijn vrouwen 
(en een enkele man) in Zuid-Afrika die niet wegkijken 
als een kind in nood is maar die zich geroepen voelen 
iets aan de situatie te doen. Zij zijn tien tot vijftien 
jaar geleden kleinschalig begonnen: op de straat-
hoek, in de garage, in de lokale kerk… Gedreven door 
de ambitie, het doorzettingsvermogen en de passie 
om een veilige plek voor kinderen te realiseren, met 
goede begeleiding en liefde. Een plek waar kinderen 
eten krijgen, huiswerk kunnen maken en veilig kunnen 
spelen. 

DE BELOFTE VAN KINDERFONDS MAMAS
Kinderfonds MAMAS doet de belofte dat elke euro 
van WWvK aan de genoemde MAMA-organisaties 
wordt besteed, dat zij deze projecten blijven behan-
delen zoals dat altijd gebeurt en dat besteding van 
de donatie van WWvK gaat volgens de gemaakte 
afspraken.

  NAAM:   Ondersteuning van het centrum van  
  Kids Haven
LOCATIE:  Benoni, Johannesburg, Zuid-Afrika
CATEGORIE:  Verbeteren leefklimaat
IMPACT:  673 kinderen
BEDRAG:  € 20.000
WEBSITE:  kinderfondsmamas.nl 

9. Kids Haven, Kinderfonds MAMAS, Zuid-Afrika

10. Clubhuis Kids Haven, Kinderfonds   
 MAMAS, Zuid-Afrika

Kids Haven is een zeer succesvol project in een 
sloppenwijk ten oosten van Johannesburg. In deze 
omgeving belanden kinderen vaak in de criminaliteit 
of lijden door ondervoeding, ziekte of geweld. PAPA 
Sam en de MAMAS van Kids Haven zien veel kinderen 
met ernstige trauma’s. Door de gevolgen van Covid-19, 
waaronder toenemende werkeloosheid, is de situatie 
nog slechter geworden. In 2021 zijn er gelukkig zijn 
er 673 kinderen ondergebracht bij Kids Haven die 
hier liefdevolle aandacht, eten en onderwijs hebben 
gekregen. Met steun van WWvK heeft Kids Haven 
in 2021 een jaar lang de kinderen kunnen vervoeren 
naar verschillende locaties, zoals school, sport en 
ziekenhuizen. Daarnaast is de bijdrage gebruikt voor 
de psychologische ondersteuning en therapieses-

In de sloppenwijken zijn veel kinderen vanaf tien jaar 
die niet deelnemen aan activiteiten van Kids Haven, 
maar wel veel narigheid meemaken. Om de vicieuze 
cirkel voor deze tieners te doorbreken, wilden PAPA 
Sam en de MAMAS van Kids Haven een veilige 
omgeving creëren in de vorm van een clubhuis, zodat 
ook zij aan een toekomst kunnen bouwen. Door de 
steun van onze donateurs is dit gelukt! WWvK heeft 
een mooi bedrag opgehaald, zodat het clubhuis 
werkelijkheid is geworden. De droom van PAPA Sam 
om de tieners uit de armoede te halen en een mooie 
toekomst te geven is nu een stap dichterbij. 

sies. Deze sessies zijn zeer hard nodig, aangezien de 
kinderen opgelopen trauma’s middels deze sessies 
kunnen verwerken. Daarnaast leren zij normen en 
waarden en ontwikkelen zij zelfvertrouwen. 
De kinderen worden begeleid naar een toekomst 
waarin zij net zoveel kans hebben op een succesvol 
leven als ieder ander kind. 

  
NAAM:   Inrichting van het clubhuis van Kids  
  Haven
LOCATIE:  Benoni, Johannesburg, Zuid-Afrika
CATEGORIE:  Verbeteren leefklimaat
IMPACT:  119 kinderen
BEDRAG:  € 7.000
WEBSITE:  kinderfondsmamas.nl
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11. Stichting BeHoCa, Mombasa, Kenia
BeHoCa staat voor ‘Believe, Hope en Care’, wat  
‘Geloof, Hoop en Zorg’ betekent. Deze stichting werkt 
aan een betere toekomst voor straatkinderen in de 
stad Mombasa, Kenia. Op straat is het gevaarlijk. 
De kinderen hebben dagelijks te maken met geweld, 
mishandeling en seksuele uitbuiting, worden keer op 
keer verjaagd door politie en omwonenden en komen 
veelal (om te overleven) in aanraking met 
criminaliteit en drugs. Zij hebben net als ieder ander 
kind recht op een onbezorgde jeugd, met uitzicht op 
een kansrijke toekomst. In juli 2013 opende stichting 
BeHoCa een tehuis waar voormalige straatjongens 
wonen in de leeftijd van zeven tot en met twintig jaar. 
De jongens hebben onderdak, krijgen kleding, voed-
sel en aandacht. Ze gaan naar school en daar waar 
nodig is wordt hen gespecialiseerde hulp aangeboden. 
BeHoCa probeert zoveel mogelijk de familiebanden 
van deze jongens aan te halen en te versterken. In 
het meest ideale geval plaatsen zij de jongens terug 
bij ouders of naaste familieleden. Daar waar nodig is 
blijven zij de jongens natuurlijk ondersteunen. Er was 
tot voorkort geen toegang tot schoon drinkwater op 
de huidige locatie van BeHoCa. WWvK doneerde € 
9.656,06 voor het aanleggen van een waterput, een 
pomp en een installatie op zonne-energie. Inmiddels 
is de installatie gerealiseerd en hebben zij toegang 
tot een eigen bron van schoon water. De installatie is 

12. Stichting Betuwe Wereldwijd, Suriname
Stichting Betuwe Wereldwijd heeft in samenwerking met de Mr. Hubert 
Stichting in Suriname een sociale leerwerkplaats voor (jonge) mensen 
met een beperking opgezet en ingericht. In de sociale werkplaats 
worden de medische hulpmiddelen, die de stichting verhuurt, 
onderhouden. Daarnaast is er een 24-uurs opvang voor kinderen met 
een ernstige, meervoudige beperking die niet thuis kunnen wonen. Vier 
jaar geleden heeft deze lokale stichting met hulp van Betuwe Wereldwijd 
een fietswerkplaats ingericht met als doel het realiseren van eigen 
inkomsten. Door verhuur, onderhoud en verkoop van fietsen komt de 
stichting aan een eigen inkomen, waardoor de zelfredzaamheid en steun 
van de jongeren op termijn is gegarandeerd. WWvK dekt alle kosten 
voor een nieuwe voorraad van dertig fietsen en onderdelen voor de 
fietswerkplaats. Hiermee krijgt de Mr. Hubert stichting zicht op extra 
inkomsten, die hard nodig zijn om in de moeilijke coronatijd steun te 
kunnen blijven bieden aan de Surinaamse jongeren. 
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  NAAM:   Waterinstallatie op zonne-energie  
  voor opvangplek voor straatjongens
LOCATIE:  Mombasa, Kenia
CATEGORIE:  Verbeteren leefklimaat
IMPACT:  25 kinderen
BEDRAG:  € 9.656
WEBSITE:  behoca.nl

  
NAAM:   30 fietsen voor de sociale werkplaats voor  
  jongeren met een beperking in Suriname 
LOCATIE:  Paramaribo, Suriname
CATEGORIE:  Onderwijs
IMPACT:  35 kinderen
BEDRAG:  € 2.300
WEBSITE:  betuwewereldwijd.nl

de eerste stap naar de realisatie van een nieuw huis 
op hun eigen aangekochte terrein. Nu kunnen zij ook 
beginnen met de aanleg van een grote groentetuin 
waarmee de stichting inkomsten kan genereren door 
het verkopen van groenten. Zo worden zij minder 
afhankelijk van sponsorgelden en is het verzorgen van 
deze jongeren ook voor de toekomst verzekerd.

De verhalen van Michelle en Joseph, 
kinderen die zijn opgegroeid bij 
Kids Haven

“Mijn naam is Michelle. Kort na mijn geboorte werd ik achtergelaten bij Kids Haven. 
Ik ontmoette mijn nieuwe moeder en werd geadopteerd toen ik één jaar oud was. 
Mijn moeder is helaas overleden toen ik 13 was. Omdat ik niemand had om voor mij 
te zorgen ging ik terug naar Kids Haven. 

Ik ben Kids Haven erg dankbaar dat ze mij met open armen hebben opgenomen, 
omdat ik als kind zonder ouders geen toekomst had. Kids Haven heeft mij een veilig 
en liefdevol thuis gegeven, een familie die ik mijn eigen mag noemen, onderdak en 
een goede opleiding. Ik kreeg de kans om te herstellen en werd aangemoedigd om 
weer te groeien, wetende dat in mijn basisbehoeften van voedsel, kleding en 
medische zorg werd voorzien. Niemand anders zou dit voor mij hebben gedaan. Ik 
ben zo dankbaar voor alle moeite die zij hebben gedaan om mij te verzorgen tijdens 
jeugd en mij een kans hebben gegeven op een goede toekomst. Ik woon nu 
zelfstandig en werk als promotor en barkeeper.” 

MICHELLE

“Mijn naam is Joseph. Mijn moeder verliet mij toen ik heel jong was en ik werd naar 
de familie van mijn vader gestuurd. Er was geen structuur of discipline in mijn leven 
en niemand die de leiding nam om mij op te voeden. Als gevolg daarvan werd ik 
ondeugend en zorgde ik voor veel problemen. Op een gegeven moment werd het zo 
erg, dat ik van het ene opvanghuis naar het andere werd overgeplaatst en belandde 
ik in een uitzichtloze situatie.

Gelukkig kwam ik bij Kids Haven terecht. Voor de eerste keer in mijn leven ervoer ik 
hoe het was om geliefd te worden en dat er iemand voor mij zorgde. Plotseling was 
er discipline en routine in mijn leven. Het team van Kids Haven nam de tijd om mij te 
leren kennen en hielp mij om mezelf te leren kennen. Ik leerde nieuwe 
vaardigheden en ontdekte waar ik goed in was. Doordat ik weer durfde te dromen, 
heeft Kids Haven mij geholpen om mijn doel te vinden. 

Het leven is erg hard voor een kind die zich niet gewenst voelt en de problemen zijn 
veel groter dan iemand zich kan voorstellen. Maar mijn ervaring in Kids Haven hielp 
mij om dingen te relativeren en weer een gelukkig kind te worden. 

Ik ben geslaagd voor mijn eindexamen met twee diploma’s en werk nu fulltime in de 
makelaarsbranche. Ik ben ook een manager van een gastverblijf en run een eigen 
evenementenbureau.“

JOSEPH
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Watersnoodramp 
In juli van 2021 werden Zuid-Limburg, België en Duitsland zwaar getroffen door de watersnoodramp. 240 mensen 
kwamen om het leven, met name in Duitsland. De ernstige wateroverlast en overstromingen zorgden ervoor dat 
gebouwen instortten en beschadigd raakten. Reddingswerkers hebben vele mensen in veiligheid moeten brengen. 
In Zuid-Limburg heeft vooral Valkenburg geleden doordat de Geul buiten zijn oevers trad. WWvK heeft tijdens 
een speciale hulpactie bijna € 22.000,- opgehaald voor deze watersnoodramp. Dit bedrag is ten goede gekomen 
aan de door de ramp getroffen kinderen. Hieronder staan de partners en projecten die wij hebben ondersteund.

15. Stichting Wigwam, Nederland
WWvK heeft 11 elektrische hoog-laagbedden aan 
Stichting Wigman gedoneerd ter waarde van € 11.000. 
Stichting Wigwam organiseert vakanties en activi-
teiten voor (gezinnen met) kinderen of jongeren met 
een meervoudige beperking. Hun locatie in 
Valkenburg raakte door het water zwaar beschadigd. 
Deze locatie ontvangt per jaar 100 kinderen.

16. Stichting Kindervallei, Nederland
WWvK heeft steun verleend aan Kindervallei, een 
aangepast vakantiehuis van het Ronald McDonald 
Kinderfonds. Ieder jaar komen meer dan 150 gezin-
nen vakantie vieren op deze locatie. WWvK heeft een 
kinderdouche- en toiletstoelen gesponsord ter waar-
de van € 6.406. De Kindervallei was zwaar getroffen 
door de watersnoodramp. De herstelwerkzaamheden 

17. Stichting Adelante, Nederland
WWvK steunt Stichting Adelante met muziekinstrumen-
ten en boogschietmaterialen voor bewegingsonderwijs 
voor kinderen met een beperking. Adelante verzorgt in 
Houthem speciaal onderwijs en revalidatie voor zo’n 
320 kinderen. Het complex in Houthem kwam bij de wa-
tersnood volledig onder water te staan. Hierdoor raak-
ten deze spullen zwaar beschadigd en moesten vervan-
gen worden. Helaas werd dit niet door de verzekering 
of het rampenfonds gedekt. Het belang van muziek en 
spel voor kinderen met een beperking is groot. Beide 
hebben een grote therapeutische waarde. Daarom zijn 
wij heel blij dat we deze donatie konden doen. 

  NAAM:   Vervanging hoog-laagbedden, 
  steun watersnoodramp 
LOCATIE:  Valkenburg, Nederland
CATEGORIE:  Noodhulp
IMPACT:  100 kinderen
BEDRAG:  € 11.000
WEBSITE:  stichtingwigwam.nl

  

  

NAAM:   Aanschaf kinderdouche- en 
  toiletstoelen, steun watersnoodramp 
LOCATIE:  Valkenburg, Nederland
CATEGORIE:  Noodhulp
IMPACT:  150 kinderen
BEDRAG:  € 6.406
WEBSITE:  kinderfonds.nl/vakantiehuis-kinder 
  vallei/over-de-kindervallei

NAAM:   Vervanging muziekinstrumenten en  
  boogschietmaterialen, steun 
  watersnoodramp 
LOCATIE:  Valkenburg - Houthem, Nederland
CATEGORIE:  Noodhulp
IMPACT:  320 kinderen
BEDRAG:  € 4.722
WEBSITE:  adelante-zorggroep.nl/nl/contact/
  locatie-valkenburg-houthem

aan vloeren, muren en voegwerk zijn inmiddels in 
volle gang. Er wordt met man en macht gewerkt om 
van het vakantiehuis zo snel mogelijk weer een fijne, 
warme plek te maken voor gezinnen met een ziek of 
zorgintensief kind, en jongeren met een beperking. 
De Kindervallei streeft naar een heropening eind 
augustus 2022. 
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13. Stichting FAFA, Ghana
Sinds 2015 zetten Floor en Anniek zich in voor 
kansarme kinderen en alleenstaande moeders in 
Ghana onder de naam Stichting FAFA. Ze helpen hun 
bestaan te verbeteren. Zoals met hun project voor de 
openbare school Bambenninye in Larabanga. Op de 
school krijgen bijna 300 kinderen les, van groep 1 tot 
en met groep 8. Het dorpje Larabanga is gelegen in 
de noordelijke regio van Ghana. De bewoners in dit 
dorp zijn arm. De meeste families hebben te weinig 
geld voor de basisbehoeften zoals voeding en 
drinkwater. Veel kinderen (maar ook volwassenen) 
zijn ondervoed. Schoolgeld voor hun kinderen kun-
nen ze al helemaal niet opbrengen. De Bambenninye 
school is belangrijk voor de gemeenschap. Als deze 
school er niet zou zijn, werkten de kinderen de hele 
dag op het land. Dankzij het bestaan van de school 

14. Rainbow School, Sri Lanka
De Rainbow School is een peuterschool die zorgt voor het eerste leertraject van kinderen als voorbereiding op de 
basisschool. Het betreft kinderen van 3 tot 6 jaar die veelal uit kansarme gezinnen komen. Deze ouders hebben 
onvoldoende geld om de schoolcontributie te betalen. Met dit initiatief kunnen deze kinderen naar school en 
krijgen zij ook kans op een goede toekomst.

  NAAM:   Inrichting van de basisschool 
  Bambenninye 
LOCATIE:  Larabanga, Ghana
CATEGORIE:  Onderwijs
IMPACT:  300 kinderen
BEDRAG:  € 4.030
WEBSITE:  fafafoundation.org

  
NAAM:   Lesmateriaal en schoolkosten van de 
  peuterschool 
LOCATIE:  Maha Induruwa, Sri Lanka
CATEGORIE:  Onderwijs
IMPACT:  55 kinderen
BEDRAG:  € 4.500
WEBSITE:  geen

hoeven deze kinderen alleen na schooltijd hun ouders 
te helpen. Zij krijgen zo de kans om zichzelf te 
ontwikkelen. Dit biedt hoop en perspectief voor de 
toekomst.  Wij zijn verheugd dit project te 
ondersteunen met een bijdrage voor de 
schoolbanken en de inrichting van klaslokalen.
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WWvK werkt samen met het Apostolisch Genootschap op het gebied van maatschappelijke betrokkenheid, 
het realiseren van maatschappelijke impact en de inzet voor kwetsbare kinderen/jeugd wereldwijd.

Het Apostolisch Genootschap levert een actieve en herkenbare bijdrage aan maatschappelijk relevante 
projecten en initiatieven. Deze projecten hebben impact en sluiten aan op de kernwaarden compassie, 
solidariteit en duurzaamheid. Het genootschap erkent en ondersteunt de waarde van WWvK en 
ondersteunt haar verdere professionalisering en groei naar meer impact, via maatschappelijk relevante 
projecten. Daarbij committeert het Apostolisch Genootschap zich aan een jaarlijkse financiële donatie 
voor Kerstmaatjes. voor Kerstmaatjes. voor 

Onze samenwerking met het 
Apostolisch Genootschap

WWVK IS HET APOSTOLISCH 
GENOOTSCHAP DANKBAAR 
VOOR DE STEUN EN HET 
VERTROUWEN IN ONZE 
STICHTING. SAMEN STAAN 
WIJ STERKER!

Kerstmaatjes 
Tijdens Kerst geeft het Apostolisch Genootschap in 
samenwerking met WWvK ieder jaar een schenking 
van € 15.000 aan kinderen die onze hulp goed kunnen 
gebruiken. Voor 2021 is er gekozen om het geldbedrag 
eerlijk te verdelen over twee mooie projecten: 
Kleurfabriek in Nijmegen en BeHoCa in Kenia. 

Unieke uitwisseling tijdens de 
Jongerenconferentie van het 
Apostolisch Genootschap 
In oktober 2021 heeft WWvK in samenwerking met 
Kinderfonds MAMAS een workshop georganiseerd 
tijdens de Jongerenconferentie van het Apostolisch 
Genootschap. Een unieke kans voor de jongeren in 
Nederland en uit de sloppenwijken in Zuid-Afrika om 
via een live verbinding met elkaar te praten. Ook de 
jongeren van ons project Kids Haven in Johannes-
burg deden mee. De jongeren gingen in gesprek over 
het alledaagse leven, school, dansen, uitgaan en hun 
dromen voor de toekomst. Hun openheid was mooi 
en de ambities die over en weer werden uitgesproken 
kwamen nagenoeg overeen. Er werd een belangrijke 
conclusie getrokken: waar je ook vandaan komt, of 
in welke omstandigheden je ook opgroeit, iedereen 
heeft dezelfde wens: een gelukkig leven. Het werd een 
ontmoeting om niet snel te vergeten.
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I. VERGROTEN DUURZAME IMPACT VAN 
 PROJECTEN VOOR KWETSBARE KINDEREN

OPERATIONELE DOELSTELLINGEN:
1. Actualiseren van het selectieproces, de selectiecrite-  
 ria en opstellen van een pre-scan vooraanvraag   
 voor projecten eventueel op de website. 
2. Actualiseren van de verantwoordings- en 
 rapportage-eisen van de gesponsorde projecten. 
3. Evalueren van onze huidige projecten en partners   
 met als doel meer focus te krijgen en een selectie te   
 maken van structurele partnerschappen. 
4.Uitbreiden van financiële steun aan structurele part-  
 ners door meerjarensamenwerkingen aan te gaan. 
5. Onze impactstrategie verkennen. 

II.VERANKEREN VAN DE MARKETING- EN 
 COMMUNICATIESTRATEGIE IN DE ORGANISATIE

OPERATIONELE DOELSTELLINGEN:
1. Opstellen en uitvoeren van een marketing- en com-  
 municatieplan, inclusief een communicatiekalender. 
2. In de communicatie een onderscheid maken tussen   
 incidentele projecten en structurele partners. 
3. Een concrete afspraak voor invulling van de 0,2 fte 
 ondersteuning van de afdeling communicatie van   
 het Apgen voor WWvK.  
4.Een toolbox en praktische tips ontwikkelen voor   
 diverse doelgroepen om te inspireren voor 
 sponsoractiviteiten. 
5. Onze online community met 30% laten groeien op   
 zowel Facebook als LinkedIn. 

III. INVESTEREN IN SAMENWERKINGEN (ANDERS  
 DAN PROJECTPARTNERS) EN WAAR 
 MOGELIJK VERBINDINGEN REALISEREN.

OPERATIONELE DOELSTELLINGEN:
1. Samenwerking met het Apostolisch Genootschap 
 continueren en waar mogelijk versterken en/of   
 uitbreiden op de thema’s Jeugd en Maatschappelijke  
 Betrokkenheid. 
2. Platform bieden voor vraag en aanbod van vrijwil  
 ligers, voor een vakantieweek, een (meeloop)stage,   
 sponsorevenementen of andere initiatieven. 
3. Verkennen van samenwerkingen met organisaties   
 of stichtingen die actief zijn op de thema’s Jeugd en   
 Maatschappelijke Betrokkenheid. 
4.Uitbreiden van het aantal ambassadeurs, inclusief   
 een bekende Nederlander. 

IV. VERSTERKEN EN BORGEN VAN DE 
 KWALITEIT VAN DE ORGANISATIE.

OPERATIONELE DOELSTELLINGEN:
1.  Implementeren van het Handboek ambassadeurs. 
2. Opstellen van een huishoudelijk reglement. 
3. Meerjarenstrategie opstellen per 2023. 

V. UITBREIDEN VAN DE FONDSENWERVING 

OPERATIONELE DOELSTELLINGEN:
1.  Opstellen en uitvoeren van het fondsenwervings  
 plan,  als concretisering van het visiedocument. 
2. Minimaal één landelijk WWvK evenement 
 organiseren. 

Op naar de toekomst
Meerjarenstrategie en doelstellingen 2022 
In de meerjarenstrategie van WWvK zijn strategische doelen geformuleerd. Per strategisch doel zijn hieronder de 
operationele doelstellingen voor 2022 weergegeven. Het jaarplan 2022 is ontsproten uit de missie en visie en de 
meerjarenstrategie. 

Onze belangrijkste doelstelling blijft: projecten financieren en met projectpartners samen werken, zodat wij voor 
zoveel mogelijk kinderen een liefdevol klimaat scheppen met volop ontwikkelingskansen, in Nederland en wereld-
wijd. Hierbij zijn in 2021 een aantal professionaliseringsstappen gezet. Wij zetten deze professionalisering graag in 
2022 voort om met elkaar nog meer kinderen kansen te bieden. Zo vergroten wij onze impact.

Begroting 2022  

BATEN
De ‘baten uit eigen fondswerving’ zijn voor 2022 begroot op € 219.000. Dit zijn onder andere inkomsten uit giften 
van donateurs (periodiek en incidenteel) en inkomsten uit sponsoractiviteiten. Hiernaast worden twee giften van 
het Apostolisch Genootschap begroot. De eerste gift betreft een bijdrage voor het thema Maatschappelijke 
Betrokkenheid, welke direct ten goede komt aan de doelbesteding. De tweede gift betreft een bijdrage ten 
behoeve van de professionalisering. 

VASTHOUDEN HUIDIGE DONATEURS
De donateurs vormen de basis voor een structureel inkomen van onze stichting. WWvK kan niet zonder haar 
donateurs. WWvK houdt graag haar donateurs betrokken. Vanuit communicatie (o.a. via sociale media en de 
nieuwsbrieven) zal daarom worden ingezet op een goede informatievoorziening over de huidige projecten en 
nieuwe initiatieven. 

NADRUK OP SPONSORACTIVITEITEN
Hoewel de coronacrisis geen zekerheid biedt, verwacht WWvK dat er in 2022 weer sponsoractiviteiten georgani-
seerd gaan worden. 

BEDRIJFSSPONSORING EN NALATENSCHAPPEN
Aanvullend zijn ook bijdragen begroot voor 
bedrijfssponsoring en nalatenschappen. 

KOSTEN
In de begroting voor 2022 is een significante 
kostenstijging opgenomen ten opzichte van 2021. 
Deze stijging wordt veroorzaakt door een 
uitgebreidere aanstelling van een professioneel 
medewerker voor de hervorming van WWvK.

Ambities voor de middellange 
termijn: handhaven en groei 
van onze impact
Hoewel 2021 door de coronapandemie geen 
optimaal jaar was voor WWvK houden wij vast
aan het strategisch doel voor onze stichting:
Het realiseren van een toekomstbestendige 
organisatie, zodat wij onze betekenis voor de 
samenleving, in Nederland en mondiaal, 
structureel kunnen vergroten. Dit doen wij 
vanuit onze kernwaarden: compassie, 
solidariteit en duurzaamheid. 
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Organisatie & Financieel Beleid

Organisatie
Het bestuur van WWvK is verantwoordelijk voor de financiën van de stichting. Het bestuur heeft ook de 
verantwoordelijkheid voor het initiëren van meerjarige samenwerkingsverbanden met projectpartners en het 
selecteren van bestemmingsdoelen voor donaties. Het bestuur komt maandelijks formeel bijeen voor een 
bestuursvergadering, om de stand van zaken van de stichting te bespreken. Hierbij worden ook de 
projectaanvragen beoordeeld en de donaties toegewezen.

Ambassadeurs WWvK
Onze ambassadeurs spelen een cruciale rol binnen onze stichting. Over het hele land verspreid zijn vrijwilligers 
actief als ambassadeur voor WWvK. In hun district vormen zij het eerste aanspreekpunt voor vragen over WWvK. 
Tevens zijn zij op de hoogte van de projecten, organiseren zij informatiebijeenkomsten en promoten en 
ondersteunen zij sponsoracties. 

Een heldere en eenduidige communicatie tussen bestuur en ambassadeurs, de ambassadeurs onderling en met 
de gemeenschappen van het Apgen is onmisbaar. De verbinding met de gemeenschappen kan verder 
geïntensiveerd worden. Hierbij blijft de aandacht gericht op het realiseren van een contactpersoon per 
gemeenschap ter ondersteuning van de ambassadeurs. 

Nico van der Ree, 
penningmeester, stelt zich voor:

“Toen ik in 2020 werd benaderd door de voorzitter, wist ik eigenlijk 
niet veel van WWvK af. Ik kende WWvK natuurlijk van naam, maar 
ik moet ook eerlijk zeggen dat ik niet direct heel enthousiast was. 
Na ruim 45 jaar met cijfers werkzaam te zijn geweest en nu 
gepensioneerd, wist ik niet zeker of ik dit opnieuw wilde oppakken. 
Maar, nadat ik was ingewerkt en enthousiast was gemaakt door 
toenmalig penningmeester Theo Stolp, begon het te leven. Als 
bewaker van de financiën, was het voor mij een ontdekking dat er 
zoveel meer achter de cijfers van onze stichting zit. Achter ieder 
bedrag dat gegeven wordt zit een mooie gedachte. Achter iedere 
donatie een kans voor een goede toekomst van kwetsbare 
kinderen. 

Ik werd geraakt tijdens mijn eerste gesprek met onze 
projectpartner BeHoCa. De enorme gedrevenheid bij de oprichter 
van deze stichting om kansarme jongens op te vangen, 
belangeloos te verzorgen en een beter leven te bieden. Dat raakte 
mij en daar doe ik het voor. 

Met veel plezier blijf ik mij inzetten voor WWvK, samen met ons 
professionele bestuur met mooie mensen. Waardevol.”
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In 2021 bestond het team uit negen ambassadeurs verspreid over zeven districten. Onze ambassadeurs in 2021:

Leiden:   Richard Bos  
Heemskerk:  Hans Croese
Eindhoven:  Hennie Haarman en Erna Veerman
Almelo :  Marcel Koops
Harderwijk:  Henk Schepers (gestopt per oktober 2021)
Amstelveen:  Rosanne Nijboer 
Schiedam:  Bep de Jonge en Miriam de Jonge

Eind 2021 is in het district Hoogeveen en district Harderwijk behoefte aan een vrijwilliger als ambassadeur. 

WIJ ZIJN ONZE AMBASSADEURS ENORM DANKBAAR VOOR HUN INZET EN 
ENTHOUSIASME VOOR STICHTING WWVK. 

Erna Veerman, ambassadeur Eindhoven

Ik heb veel gereisd in mijn leven. Tijdens mijn reis naar India werd ik 
pijnlijk geconfronteerd met de vele kinderen die onder erbarmelijke 
omstandigheden langs de kant van de weg leefden. Dit onrecht is 
voor mij een drijfveer om, daar waar ik kan, kwetsbare kinderen te 
helpen. Vooral de minderwaardige positie waarin veel jonge 
meisjes zich bevinden, raakt mij. Ik denk aan de meisjes die thuis 
zitten en niet naar school kunnen. Hoe ziet hun toekomst eruit? 

Toen er vanuit het district werd gevraagd om mee te helpen, hoefde 
ik niet lang na te denken. Ik probeer mijn steentje bij te dragen voor 
de stichting. Ik help mee met het organiseren van lokale activiteiten 
en sponsoracties om donaties op te halen. Met dit geld kunnen 
projecten worden ondersteund, zodat kinderen zich kunnen 
ontwikkelen. Mijn grote wens voor de toekomst is zelf nog een 
mooi project in het buitenland te mogen opzetten.”
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Lonen en Vergoedingen
Onze bestuursleden werken op vrijwillige basis en ontvangen geen loon of onkostenvergoedingen voor hun werk. 

De raad van advies, de kascommissie, de raad van toezicht, de klachtenfunctionaris en de ambassadeurs 
ontvangen geen vergoeding van WWvK voor hun werkzaamheden en hebben afgezien van een vergoeding voor 
reiskosten.

Bestuursleden en adviseurs in 2021

GEGEVENS STICHTING
Voorzitter:     Annemieke Floor-Schreudering
Secretaris:    Wendeline de Crook-Slothouwer
Penningmeester:   Nico van der Ree
Bestuurslid projecten:   Marijke Berk-Kuhlmann
Bestuurslid communicatie:  Marly Suur
Bestuurslid ambassadeurs:  Marcel van Wijk
Bestuurslid algemeen:   Anita van der Kooi

De bestuursleden zijn voor drie jaar benoemd. Alle bestuursleden hebben bij hun aantreden een gedragscode 
getekend. 

RAAD VAN TOEZICHT   
Arie de Vries (voorzitter)
Leonie Wesseling 
Martijn Schoonaard
Jaap Barendregt

De raad van advies en de raad van toezicht vergaderen minstens tweemaal per jaar met het bestuur.

Verslag over 2021 van de raad van toezicht

2021 was weer een uitzonderlijk jaar. Corona beperkte de mogelijkheid om fysiek te vergaderen zeer. Het internet 
bood gelukkig mogelijkheden om toch effectief te overleggen en ook om een nieuwe raad van toezicht te 
formeren. Dat paste in de vernieuwingsperiode die WWvK doormaakt: met een nieuw bestuur, nieuwe raad van 
toezicht en nieuwe raad van advies de toekomst tegemoet te treden. De raad van toezicht vergaderde een enkele 
keer online met elkaar en meerdere keren met het bestuur (in oude en nieuwe samenstelling). Voorts maakten 
tijdelijk lossere coronaregels een WWvK-dag met bestuur en ambassadeurs alsnog mogelijk.
Belangrijk voor 2021 is dat de vernieuwing van WWvK steeds meer vorm heeft gekregen. Er zijn belangrijke stappen 
gezet richting professionalisering van de organisatie. Die stappen krijgen een vervolg in de volgende jaren. 
Onderdelen hiervan zijn onder meer: een bredere bekendmaking van het belang van het WWvK, een actievere 
fondsenwerving en communicatie, actualisering van selectieprocedures en verantwoordingseisen bij projecten.  

De raad van toezicht begeleidt het bestuur in die professionalisering en is van mening dat professionalisering het 
bestuur prima is toevertrouwd. De raad spreekt daarom zijn grote dank uit bij het bestuur dat op vrijwillige basis 
zoveel uren steekt in de belangrijke taak van betere leefomstandigheden, mooiere toekomstverwachtingen en meer 
medemenselijkheid voor kinderen. Die dank gaat tevens uit naar de ambassadeurs die zich inzetten voor 
fondsenwerving en naar de raad van advies.

Arie de Vries (voorzitter)
Jaap Barendregt
Martijn Schoonaard
Leonie Wesseling
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ANNEMIEKE 

FLOOR-SCHREUDERING

WENDELINE 
DE CROOK-SLOTHOUWER

MARLY SUURNICO VAN DER REE

MARIJKE BERK-KUHLMANN MARCEL VAN WIJK

RAAD VAN ADVIES   
Ton van der Hulst
Arthur Douglas
Dick Riemers
Vivian van Wijk

KASCOMMISSIE   
Ronnie Tsuï
Coos Oudhof

KLACHTENFUNCTIONARIS
Gert Jan Jansen
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Jaarrekening
Balans
     
Balans per:                               31 december 2021         31 december 2020 
     
In €      
     

ACTIVA      
     

      

PASSIVA 
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Exploitatierekening
Staat van Baten en Lasten        

Vorderingen
Overlopende activa 1.034 952
Debiteuren 1.466 447

2.500 1.399
Liquide middelen
ING zakelijke girorekening 45.154 6.118
ING rente rekening 84.500 129.500

129.654 135.618

132.154 137.017

Reserves 
Continuïteitsreserve 10.000 10.000
Bestemmingsreserve doelbesteding 63.216 61.917

73.216 71.917

Langlopende schulden
Aangegane verplichtingen 26.950 60.000

Kortlopende schulden
Aangegane verplichtingen
Nog te betalen verplichtingen 31.988 5.100

31.988 5.100

132.154 137.017

 Gerealiseerd   Begroot

In hele € 2021 2020 2021 2022

BATEN
Baten uit eigen fondsenwerving

Periodieke giften donateurs 32.555 32.820 32.000 35.000

Incidentele/projectgiften donateurs 34.136 14.156 12.500 25.000

Nalatenschappen 1.832 75.000

Bedrijfssponsoring

Sponsorgelden 3.517 2.879 13.000 15.000

Ontvangen giften Apostolisch Genootschap - 
Maatschappelijke Betrokkenheid   
Ontvangen gift Apostolisch Genootschap

75.000

 t.b.v. professionalisering WWvK* 24.119 80.000 39.000

0,2 fte communicatiemedewerker Apgen pm pm pm

Subtotaal ontvangen 137.500 274.000

Totaal baten 96.159 49.855 137.500 274.000

LASTEN
Besteed aan de doelstelling

Toegekend aan langlopende projecten (pijler 1) 30.000 100,000

Toegekend aan kortlopende projecten (pijler 2 40.227 50.565 50.000 130.000

Subtotaal 70.227 50.565 50.000 230.000

Af: niet bestede toekenningen voorgaande jaren 703 4.756

Subtotaal besteed aan de doelstelling  69.524 45.809 50.000 230.000

Kosten eigen fondsenwerving 117 192 500 5.000

Subtotaal kosten eigen fondsenwerving 117 192 500 5.000

Kosten beheer/administratie

Algemene kosten, inclusief assuranties 1.814 2.729 2.500 2.600

Kosten t.b.v. professionalisering WWvK* 22.447 80.000 34.000

Administratie- en Accountantskosten 261 354 2.750 300

Subtotaal kosten beheer en administratie 24.522 3.083 85.250 36.900

Totaal lasten 94.163 49.084 135.750 271.900

Saldo van baten en lasten 1.996 771 1.750 2.100

Bankkosten -698 -446 -500 -1.000

Rente-inkomsten 0 0 0 0

Saldo financiële baten en lasten -698 446 -500 0

Exploitatiesaldo: 1.298 325 1.250 1.100

Bestemming van het exploitatiesaldo

Bestemmingsreserves doelbesteding  1.298 325

Continuïteitsreserve 0 0

1.298 325
*Gekoppeld aan gelabelde gift Apgen, 
 is goedgekeurd door CBF.
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Toelichting bij de balans 2021

Activiteiten
De activiteiten van Stichting Wereldwijd voor Kinderen gevestigd te Baarn, kantoorhoudende ’t Hoogt 4 te 3743 
AT Baarn en ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 27263538, bestaan 
voornamelijk uit het ondersteunen en stimuleren van initiatieven, passend bij haar doelomschrijving, van lidmaten 
van het Apostolisch Genootschap al dan niet in samenwerking met niet-lidmaten en/of niet aan het genootschap 
gelieerde (rechts)personen en van natuurlijke personen.

WWvK stelt zich ten doel, aansluitend bij het Verdrag inzake de rechten van het kind, voor kinderen wereldwijd, 
zonder acht te slaan op godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, seksuele geaardheid of geslacht, 
een liefdevol, duurzaam en gelijkwaardig opvoedingsklimaat te scheppen met volop ontwikkelingskansen, 
waardoor zij kunnen uitgroeien tot mensen die op hun beurt inhoud willen geven aan barmhartigheid, vergevings-
gezindheid, liefde en meer menswaardigheid.

Grondslagen van waardering en resultaatbepaling
De jaarrekening is opgesteld conform Richtlijn RJk C2 voor Kleine fondsenwervende organisaties van de Raad 
voor de Jaarverslaggeving. Alle activa en passiva zijn opgenomen tegen nominale waarde, tenzij hieronderan-
ders is vermeld.

De vorderingen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. Een voorziening voor oninbaarheid wordt niet nodig 
geacht.

De continuïteitsreserve is bestemd voor het garanderen van de continuïteit van de stichting. Per 31 december 2021 
bedraagt deze € 10.000. De reserve is toereikend om de vaste kosten van de stichting gedurende één jaar 
te betalen.

Grondslagen voor de resultaatbepaling
Rekening houdend met de waarderingsgrondslagen, wordt het resultaat bepaald als het verschil tussen baten 
uit eigen fondsenwerving, uit acties van derden en de overige baten, verminderd met de bestedingen in het jaar. 
Tenzij anders vermeld, worden de baten en lasten verantwoord in het jaar waarop ze betrekking hebben.

Onder de baten zijn verantwoord de baten uit donaties, giften, sponsoring, nalatenschappen en acties.

In de jaarrekening zijn particuliere of bedrijfsmatige initiatieven, tot inzamelingsacties die hebben geleid tot een 
donatie, aan de stichting verantwoord als baten uit eigen fondsenwerving uit hoofde van donaties, giften en 
schenkingen.

Donaties, giften, baten uit nalatenschappen en schenkingen worden verantwoord in het jaar waarin zij worden 
ontvangen.

Onder de lasten van de stichting worden verstaan, de overeenkomstig de doelstelling van de stichting, in het 
boekjaar toegekende financiële ondersteuning van projecten en de op het boekjaar betrekking hebbende kosten, 
onder aftrek van de in voorgaande jaren toegekende financiële ondersteuning van projecten die niet is besteed 
of zal worden besteed.
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Kosten van beheer en administratie zijn kosten die de stichting maakt voor de (interne) beheersing en adminis-
tratievoering en niet worden toegerekend aan de doelstelling of de werving van baten.

Kosten eigen fondsenwerving zijn die kosten die de organisatie maakt voor het werven van baten en die niet wor-
den toegerekend aan de doelstelling.

Besluit bestemming van het resultaat
Het bestuur heeft met instemming van de raad van toezicht besloten het exploitatiesaldo over 2021 ad € 1.298 toe 
te voegen aan de bestemmingsreserve doelbesteding. Toevoeging aan de continuïteitsreserve wordt niet nodig 
geacht.

Gebeurtenissen na balansdatum
Er hebben zich geen gebeurtenissen na balansdatum voorgedaan, die nadere informatie geven over de feitelijke 
situatie per balansdatum.

Toelichting bij de balans per 31 december 2021
1.  De overlopende activa betreffen vooruitbetaalde assurantiepremie en automatiseringskosten.
2.  De debiteuren betreffen vorderingen uit hoofde van toegezegde en nog niet ontvangen donaties.
3. Het saldo van de ING renterekening is direct en volledig opvraagbaar.
4. Het verloop van de reserves is als volgt:

* Afgerond naar boven

5. De aangegane verplichtingen betreffen toegezegde projectondersteuningen die in 2022 (kortlopend) of 2023  
 of later (langlopend) zullen worden betaald.

Continuïteitsreserve Doelbesteding Totaal
Saldo 31-12-2020 € 10.000 € 61.917  € 71.917
Exploitatie 2021  0   € 1.298 € 1.298
Saldo 31-12-2021 € 10.000 € 63.216* € 73.216*
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Baten uit eigen fondsenwerving
De ontvangen reguliere en eenmalige giften en 
sponsorgelden zijn vrijwel volledig afkomstig van 
particulieren, inclusief nalatenschappen. In 2021 zijn 
geen inkomsten uit hoofde van verkoop van 
materialen ontvangen.

Kosten eigen fondsenwerving
De kosten eigen fondsenwerving betreffen automa-
tiseringskosten, drukwerk, reclamematerialen, kosten 
fondsenwervende organisaties en representatiekos-
ten.

Kosten t.b.v. professionalisering
In 2021 is een professioneel ondersteuner aangesteld. 
De kosten voor deze professionele ondersteuning 
worden volledig gedekt door de daarvoor 
gelabelde gift van het Apostolisch Genootschap, 
welke is goedgekeurd door het CBF. Deze kosten 
worden niet meegenomen bij de doorberekening 
van de bestedingspercentages.

Langlopende schulden
WWvK heeft een samenwerking met Stichting 
Wigwam vanaf 2020 voor drie jaar, met een 
jaarlijkse ondersteuning van € 10.000. In 2021 heeft 
er geen betaling plaatsgevonden, waardoor per 
31 december 2021 € 20.000 is verantwoord bij de 
aangaande verplichtingen onder de langlopende 
schulden. In het eerste kwartaal van 2022 zal dit 

Toelichting bij de staat van baten en lasten over 2021
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Aan het bestuur

In uw opdracht heeft de kascommissie over het boekjaar 2021 gecontroleerd.
De werkzaamheden bestonden uit:

• De juiste verwerking van de ontvangsten en uitgaven op de rekeningen van de Stichting bij de ING Bank;

• De juiste verwerking van de verstrekte en te verstrekken bijdragen aan de verschillende projecten 
 evenals de vraag of daaraan een bestuursbesluit ten grondslag lag;

• Controle van de jaarrekening, namelijk:
 o Balans per 31 december 2021
 o Staat van baten en lasten over 2021
 o De toelichting op de jaarrekening evenals de ontvangen specificaties;

• Controle of de jaarrekening voldoet aan de Richtlijn RJk C2 voor Kleine fondsenwervende organisaties  
 van de Raad voor de Jaarverslaggeving.

Op basis van de aan ons verstrekte gegevens zijn wij van mening dat de jaarrekening een getrouw beeld geeft 
van de inkomsten en uitgaven van het jaar 2021 evenals van de grootte en samenstelling van het vermogen van 
de Stichting per 31 december 2021.

Amsterdam / Hilversum, 12 mei 2022

De Kascommissie,
w.g.

…………………………………     …………………………………

Ronnie Tsuï      Coos Oudhof

Samenstellingsverklaring van de kascommissie

Kengetallen*

bedrag worden voldaan. Het resterende bedrag dat 
wordt vermeld bij de langlopende schulden bedraagt 
€ 6.950,-. Van dit bedrag is € 4.500 in 2021 toegekend 
aan de Rainbow School in Sri Lanka (zie pagina 24) 
en is per 31 december 2021 verantwoord onder de 
crediteuren. Het overige bedrag € 2.450 is een 
betalingsverplichting voor de kosten van de 
professionalisering voor december 2021, welke in 
januari 2022 zullen worden voldaan.  

In 2021 is een betaling gedaan naar Kinderfonds 
MAMAS van € 40.000 voor 2020 en 2021. De steun 
van drie jaar aan Kinderfonds MAMAS, voor de 
periode 2019 - 2021, is daarmee volledig voldaan. 
In het eerste kwartaal van 2022 vindt de evaluatie 
plaats en zal worden bepaald of de samenwerking 
wordt verlengd en onder welke voorwaarden. 

Kortlopende schulden
De kortlopende schuld bedraagt totaal € 31.988. Van 
de nog te betalen verplichtingen op de balans is 
totaal € 15.000 toegekend aan twee projecten,  
geselecteerd vanuit het project Kerstmaatjes, 
welke nog niet zijn voldaan per 31 december 2021.
 Er is tevens een bedrag van € 16.988 gereserveerd 
voor de professionalisering van de stichting. 

Het totale bedrag verantwoord onder de crediteuren 
komt daarmee op € 58.938 per 31 december 2021.

Niet bestede toekenningen voorgaande jaren
In 2021 is bij één 
afgewikkeld project 
uit voorgaande jaren 
minder uitgegeven 
dan aan ondersteu-
ning is betaald of 
toegezegd. In totaal is 
uit hoofde hiervan 
€ 703 terugbetaald.

*  Baten/lasten t.b.v. professionali - 
 sering niet meegenomen
** Voor aftrek niet-bestede 
 toekenningen voorgaande jaren

2021 2020
Bestedingspercentage baten 
(besteed aan doelstelling**/totale baten)

97% 101%

Bestedingspercentage lasten    
(besteed aan doelstelling**/totale lasten**) 

97% 93%

CBF-fondsenwervingskostenpercentage (CBF- norm 25%)
(kosten eigen fondsenwerving/baten eigen fondsenwerving)

 0%   1%

Bestedingsratio beheer en administratie
(kosten beheer en administratie/totale lasten**)

3% 5% 
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