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Algemeen: 

Wereldwijd leven naar schatting 100 -150 
miljoen kinderen op straat waarvan 80% in 
Latijns-Amerika. Een groot aantal kinderen in 
Latijns-Amerika ontvlucht hun ‘onveilige’ 
gezinssituatie om ‘schijnveiligheid’ te zoeken in 
bendes of op straat. Dat gaat helaas niet vaak 
goed. Als laatste strohalm, wanneer kinderen 
nergens anders terecht kunnen, komen ze in de 
familiehuizen van WereldOuders terecht. Hier 
wordt hen een veilige en stabiele basis 
geboden waar zij zich ontwikkelen en kunnen 
rekenen op professionele begeleiding waar het 
nodig is. Tijdens de middelbare schooltijd 
worden er in de middag verschillende 
vakopleidingen aangeboden. Het erkende 
certificaat dat de kinderen na een jaar 
ontvangen biedt hen een mogelijkheid om later 
zelfstandig aan de slag te kunnen gaan. Er zijn 
verschillende werkruimtes waar deze 
vakopleidingen worden aangeboden. Vijftien 
jaar geleden is er een waterpomp geplaatst ter 
ondersteuning van de lessen. Deze is echter 
aan renovatie toe.  

 

 
Samenwerking: 

Voor dit project zijn we de samenwerking aangegaan met Wereldouders. Stichting WereldOuders 
werft sinds 1991 actief fondsen voor de internationale hulporganisatie Nuestros Pequeños Hermanos 
(NPH). NPH is opgericht in 1954 en biedt structurele steun aan kwetsbare kinderen en families in 
Bolivia, Dominicaanse Republiek, El Salvador, Guatemala, Haïti, Honduras, Nicaragua, Peru en Mexico. 
Stichting WereldOuders gelooft in de kracht van familie. Ieder kind verdient aandacht en 
onvoorwaardelijke liefde. Daarom bieden zij kwetsbare kinderen in Latijns-Amerika een stabiele en 
warme thuisbasis, zodat ze kans hebben op een betere toekomst. Vanuit de veiligheid van een familie 
krijgen kinderen individuele aandacht en steun op het gebied van medische zorg, onderwijs en 
zelfredzaamheid. 
 
Wil je meer weten over stichting WereldOuders, kijk dan op hun website. 
 

 
 
 
 
  

https://wereldouders.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. 
 
Renovatie van een waterpomp 

Het doel is om per doneerronde € 2.000 op te halen, waarmee we de renovatie van een waterpomp 
mee kunnnen faciliteren.  Hierdoor kunnen ruim 350 kinderen geholpen worden zodat deze met 
behulp van de waterpomp de studies kunnen afronden. .  
 

 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 Wereldouders. Het geld dat opgehaald wordt via 
Care4More zal door Wereldouders gebruikt worden voor de renovatie van de waterpomp. We hebben 
nauwe contacten met Wereldouders 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 Wereldouders zodat zij 
de renovatie van de waterpomp kunnen uitvoeren. De informatie over de renovatie 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 renovatie van een waterpomp.  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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