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Algemeen: 

Veel kinderen in de regio van Palmira leven in 
armoede en hebben hierdoor weinig kansen. 
Naar school. De kinderen in de tehuizen van 
Juconi hebben geen eigen vervoersmiddel en 
zijn daardoor afhankelijk van anderen. 
Sommige ouders hebben een eigen 
vervoersmiddel, en brengen hun kinderen 
daarop naar school. Dit gaat echter vaak op 
onveilige manieren, omdat de fietsen geen 
bagagerek of kinderzitjes hebben. Kinderen 
zitten voorop de stang, wat het zicht 
bemoeilijkt en voor gevaarlijke situaties kan 
zorgen. Er is geen geld voor openbaar vervoer, 
of om een eigen vervoersmiddel te kopen. 
Door het gebrek aan vervoersmiddelen komen 
de kinderen niet, niet op tijd of vermoeid aan 
op school. Kinderen kunnen hierdoor niet goed 
meekomen op school, en hebben een lager 
schoolniveau. Kinderen kunnen hierdoor niet 
goed meekomen op school, en hebben een 
lager schoolniveau. In het ergste geval leidt dit 
tot schooluitval en herhaalt de vicieuze cirkel 
van armoede zich. 

 

 
Samenwerking: 

Voor dit project zijn we de samenwerking aangegaan met Juconi. Stichting Juconi Nederland is in 1995 
opgericht om structureel hulp te bieden aan straat- en zwerfkinderen in Latijns-Amerika. De naam 
Juconi staat voor ‘Junto con los niños’, ofwel: ‘Samen met de kinderen’. Juconi Nederland richt zich 
met name op Colombia in de regio Palmira Valle, maar ondersteunt ook projecten in Ecuador en 
Mexico. Juconi financiert in Colombia het Corjuconi-tehuis, dat zich middenin een van de gevaarlijkste 
wijken van Palmira bevindt. De kinderen worden daar overdag liefdevol opgevangen en ontvangen 
daar voeding, onderwijs, recreatie en (medische) zorg, terwijl hun ouders aan het werk zijn. 
 
De kinderen en families die steun ontvangen van Juconi, wonen vaak in een huurkazerne met 
meerdere gezinnen. De huur wordt er per dag betaald en dus is het gezin er nooit zeker van dat zij 
morgen nog een huis hebben. Van de kinderen wordt verwacht dat zij helpen met geld verdienen en 
dus kunnen zij overdag niet naar school. Juconi wil deze vicieuze cirkel doorbreken en hen helpen een 
eigen, goede toekomst op te bouwen. De “Juconi-aanpak” is een volledig programma waarbij lokale 
medewerkers de kinderen begeleiden om voor zich zelf te leren zorgen, zodat zij niet meer op de straat 
hoeven te zwerven of te leven. De ouders of verzorgers van het kind worden zoveel mogelijk betrokken 
bij de hulpverlening en krijgen ook scholing aangeboden. 
 
Voor meer informatie over stichting Juconi, kijk dan op hun website. 
 

 
 

https://juconi.nl/
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1.   De organisatie bepaalt de gewenste resultaten en de beoogde verbetering van de 
situatie van de doelgroep dan wel van het maatschappelijke doel. 
 
Fietsen voor een veilige fietsroute 

Het doel is om per doneerronde € 2.690 op te halen, waarmee in totaal 42 fietsen kunnen worden 
aangeschaft.  Hierdoor kunnen minimaal elk jaar 42 kinderen op een veilige en verantwoorde manier 
naar school fietsen.  
 

 2.   De organisatie bepaalt welke programma’s en/of projecten zij wil uitvoeren om de 

gewenste resultaten te behalen en legt dit, voorzien van een onderbouwing, vast in het 

(meerjaren) beleid. 

Doormiddel van een crowd fund methodiek via onze website willen we de projecten via donaties 
gefinancierd krijgen. Enkel de volledig financieel voltooide projecten zullen uitgevoerd worden via de 
steun van Care4More. Indien het totaalbedrag niet behaald wordt dan zal het geld teruggestort 
worden aan de donateurs.  
 
Met lokale initiatieven zullen de projecten ten uitvoering gebracht worden.  
 

 
 
3.   De organisatie bepaalt of en zo ja op welke manier het behalen van resultaten en het 
realiseren van verbetering worden gemonitord en geëvalueerd. 
 

In Honduras zijn we een partnership aangegaan met Juconi. Het geld dat opgehaald wordt via 
Care4More zal door Juconi gebruikt worden voor de aanschaf van 42 fietsen. We hebben nauwe 
contacten met Juconi over de projecten die ondersteund worden door Care4More. Tijdens deze 
gesprekken wordt de voortgang van de doneerronde besproken.  
 
Bij een afgeronde doneerronde zal het geld overgemaakt worden aan stichting Juconi zodat zij de 42 
fietsen kunnen aanschaffen. De informatie over de aanschaf van de fietsen zal worden gedeeld met 
Care4More om de voortgang te bewaken.  
 
Stichting Care4More bezoekt alle projecten persoonlijk die zij ondersteunen. Dit zal plaatsvinden in de 
periode april en mei 2020. Tijdens deze bezoeken vind ook de eindevaluatie van de projecten plaats.  
 
4.   De organisatie stelt vast wat in het licht van het (meerjaren)beleid wel en niet is bereikt 
en past zo nodig het beleid aan. 
 
Het minimale doel dat bereikt dient te worden is minimaal één afgeronde doneerronde per project. 
Voor dit project geldt in dit geval de aanschaf van 42 fietsen.  We hopen met de inzet van onze 
stichting meerdere doneerrondes voor elkaar te kunnen krijgen.  
 
Indien het bedrag te hoog is gebleken dan zal hiermee rekening gehouden in geval van toekomstige 
nieuwe projecten.  
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