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Kleur het leven van een kind

Beste Donateur,

Als we terugkijken naar 2021 dan is het helaas nog steeds zo dat het corona-virus 
onze wereld heeft bepaald. Zo heeft het virus ook op ons project in Guatemala 
toegeslagen en was afgelopen juli ongeveer de helft van onze kinderen besmet 
geraakt. Gelukkig hebben geen van de kinderen er iets aan overgehouden. Net 
als in 2020 zagen wij dat u onze projecten onverminderd bleef steunen. Hiervoor 
bedank ik u hartelijk! Het is geweldig om te zien dat u zich het lot van onze 
kinderen blijft aantrekken. Dit ondanks dat het Corona-virus, wellicht ook bij u, 
voor onzekerheid en verdriet zorgt.

Wij vinden het prachtig om de kinderen volwassen te zien worden en krijgen 
hierdoor een enorm dankbaar gevoel dat we dit werk mogen doen. U maakt dit 
mede mogelijk, we doen dit samen. Wij hopen dat U hetzelfde gevoel hiervan 
krijgt! Het is zo mooi om foto’s te zien van kinderen die vol zelfvertrouwen 
afscheid nemen van ons project omdat ze klaar zijn voor de wereld. Als ik zo’n 
foto zie denk ik: Missie geslaagd!!

In dit Doelenboekje kunt u verder lezen over onze kinderdorpen. Zo kunt u 
bijvoorbeeld kort nieuws lezen over onze kinderen, de projecten in India en 
Congo, en ons succesvolle zelfvoorzieningsproject in Mexico. Tevens kunt u lezen 
over onze vernieuwde website. Ik nodig u uit om eens te komen kijken op  
www.internationalekinderhulp.nl. 
 

Wat doet IKN?
Internationale Kinderhulp (IKN) werkt sinds 1994 samen met International 
Children’s Care (ICC). ICC is gevestigd in Amerika. Samen hebben we projecten in 
12 landen waar wees- en verlaten kinderen worden opgevangen. Deze kinderen 
krijgen dan een thuis in de vorm van een gezin. In een gezinsverband krijgen 
de kinderen een opvoeding en opleiding. Ze leren om als volwassene op eigen 
benen te kunnen staan. En zo krijgen ze dezelfde kansen als kinderen die wel hun 
eigen ouders nog hebben. Vaak is het zo dat de volwassen kinderen op hun beurt, 
het project waar ze zijn opgegroeid, ook steunen.

IKN is opgericht in 1994 en werft landelijk fondsen en middelen om voor de 
kinderen te kunnen zorgen. Het kantoor is gevestigd in Midwoud en is er een 
pand in Zwijndrecht waar goederen worden ingezameld. IKN werkt sinds 2020 
enkel met vrijwilligers en dus niet meer met vaste betaalde krachten. Het beleid 
is er op gericht om zo efficiënt mogelijk te werken zodat er zoveel mogelijk geld 
overblijft voor hetgeen het is bedoeld.

Vasili Triantos
Voorzitter Bestuur Internationale Kinderhulp

Namens de kinderen in onze projecten 
en het IKN team dank ik u voor uw 

betrokkenheid en uw steun. Verder wens 
ik wens u het allerbeste toe voor 2022!

Kleur het leven van een kind
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Micheline en Aline zijn op jonge leeftijd wees 
geworden door de burgeroorlog in Congo. Zo 
kwamen zij terecht in ons project waar ze zijn 
opgenomen in een liefdevol gezin en naar school 
konden gaan. Nu, jaren later hebben Micheline 
en Aline iets bijzonders bereikt, ze namelijk een 
universiteitsdiploma behaald! En zeker in de 
Afrikaanse cultuur was het voor hen belangrijk om het 
diploma te halen. We zijn dan ook enorm trots op ze!

In India zit Karunakar in zijn laatste jaar van de 
opleiding voor verpleegkundige. Toen de Corona-
pandemie uitbrak hielp hij de jongere kinderen op  
het project door hen te laten zien hoe je 
besmettingen kunt voorkomen. Karunakar vertelt: 
“Door de kinderen te vertellen over de 1,5 meter 
afstand en ze de hygiëne-maatregelen te laten 
zien kan ik hen behoeden voor een besmetting. 
Mijn opleiding helpt mij hierbij. Ik ben alle 
donateurs enorm dankbaar dat ik mijn opleiding 
heb kunnen doen!” 

Rubí is één van onze kinderen in Guatemala. 
Inmiddels staat zij op eigen benen en wil zij u graag 
bedanken voor alle steun: “In 1997 ben ik samen 
met mijn broer Victor geplaatst in het kinderdorp 
“Los Pinos” in Guatemala. Anno 2021 staan we op 
eigen benen en ben ik afgestudeerd op de universi-
teit. Voor mij was, en is, het kinderdorp een stukje 
hemel op aarde.”

U als donateur heeft dit mogelijk gemaakt

Roemenië
El Salvador
Dominicaanse republiek
India
Congo
Mexico
Guatemala
Ghana
Colombia
Nicaragua
Zambia
Brazilië

IKN helpt weeskinderen in 12 verschillende landen 

Elk project is opgebouwd uit verschillende huizen waar 10 tot 12 kinderen wonen 
in een gezinsverband, dus met huisouders. Daarnaast is er een basisschool 
aanwezig en voorzieningen als: medische hulp, psychologische hulp, een kerk. 
Er worden initiatieven ondernomen om de projecten zelfvoorzienend te maken. 
Een mooi voorbeeld hiervan bevindt zich in Mexico. Na de basisschool volgen de 
kinderen (extern) een beroepsonderwijs of universiteit. Op het moment dat ze 
volwassen zijn en op eigen benen kunnen staan verlaten ze het project. Heel vaak 
zie je dat de kinderen toch betrokken blijven bij het project en bijvoorbeeld als 
vrijwilliger komen helpen. 

Geef deze kinderen
 een toekomst!

En daarom zijn wij enorm blij met uw steun in de afgelopen jaren,  
waardoor we gezamenlijk dit hebben kunnen bereiken. Bedankt!

Kort nieuws
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Patmos Children’s Village

Het kinderdorp in Congo is genaamd Patmos Children’s Village. Het project 
ligt in een politiek instabiel gebied waar regelmatig gevochten wordt door 
het leger en rebellen. Gelukkig ligt het project op een eiland waardoor de 
bijna 200 kinderen relatief veilig zijn. 

Kunt zich het volgende eens 
voorstellen? Uw eten in de open lucht 
bereiden op een open vuurtje voor 
een gezin met (soms meer dan) 12 
kinderen… Tot voor kort was dit de 
dagelijkse gang van zaken voor veel 
huisouders in ons kinderdorp in Congo. 
Eindelijk hebben we voor alle huizen 
een klein fornuisje weten te regelen wat 
werkt op gas. De huisouders waren hier 
enorm blij mee omdat dit hun leven 
een stuk makkelijker gaat maken. Mede 
dankzij uw steun hebben wij dit voor 
elkaar gekregen! Dank u wel!

De kinderen doen erg hun best op school 
en krijgen van ons een goede opvoeding 

en –opleiding. Zo krijgt elk kind 
net zo veel kans op een mooie toekomst.

Zoals u weet 
hebben kinderen 
regelmatig nieuwe 
kleding, schoenen en 
schoolspullen nodig, 
Ook dit jaar hebben 
we dit weer kunnen 
realiseren en kunnen 
de kinderen weer 
onbezorgd spelen en 
naar school gaan.

Het kost veel tijd en geld om dit kinderdorp draaiende te houden en wij zijn u dan 
ook enorm dankbaar dat u ons hiermee steunt. Namens de kinderen in Congo: 
Bedankt!  

Kinderdorp Congo
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In Memoriam
Afgelopen zomer is helaas de grondlegger van ons 
project in Ghana, Michael Nyarko-Bassi, op 60-jarige 
leeftijd komen te overlijden. Alhoewel wij erg verdrietig 

zijn, zijn we tegelijkertijd enorm blij dat zijn vrouw Rose 
de verantwoordelijkheden heeft overgenomen. We zullen 

Michael enorm gaan missen, hij zal een inspiratie blijven voor 
de kinderen in Ghana en voor ons!

Corona in Guatemala 
Ook in Guatemala heeft het coronavirus 
toegeslagen en was afgelopen juli ongeveer 
de helft van onze kinderen besmet geraakt. 
Gelukkig hebben we direct maatregelen 
kunnen nemen en een verdere verspreiding 
weten te voorkomen. Uiteindelijk hebben geen 
van de kinderen er iets aan overgehouden. Wel 
zijn drie van onze medewerkers opgenomen 
geweest in het ziekenhuis, het gaat weer 
beter nu. Op al de onvoorziene kosten 
was niet gerekend en liggen er nog steeds 
doktersrekeningen die betaald moeten 
worden. Wij hopen op uw steun hiervoor.

Na een samenwerking van ruim 20 jaar is er 
een einde gekomen aan de samenwerking 
tussen het vermogensfonds BBH en IKN. Dit 
omdat het fonds van BBH op is en al het geld 
is verdeeld. Het bestuur van IKN heeft tijdens 
een afsluitingslunch het bestuur van BBH 
hartelijk bedankt voor de ruim 300.000 euro 
en de zeer prettige samenwerking.  

Het zelfredzaamheidproject in het 
kinderdorp in Mexico “El Oasis”
Na het succes van afgelopen seizoen was het 
begin april tijd om de nieuwe jonge jalapeño-
plantjes te planten. De kinderen hebben 
samen met hun huisouders de eerste plantjes 
symbolisch geplant. Na het planten van de 
eerste plantjes namen de ingehuurde arbeiders 
het planten over. Het begin van het nieuwe 
seizoen is een feit! We hopen wederom op een 
mooie oogst vanaf de in totaal 55 hectare grond. 

Einde samenwerking Stichting Belangenbehartiging voor 
het zeer jonge kind (BBH) en IKN

Uitbarsting van de 
Nyiragongo vulkaan in Congo
Afgelopen 22 mei 2021 is in Congo 
de Nyiragongo vulkaan uitgebarsten. 
Gelukkig ligt ons kinderdorp op een 
eiland en kon de lava het dorp niet 
bereiken. De lava bereikte echter wel de 
nabijgelegen stad Goma waar de chaos 
uitbrak en honderdduizenden mensen 
op de vlucht sloegen. 
 
Veel van onze volwassen kinderen, die 
na hun opvoeding ons project hebben 
verlaten, zijn woonachtig en werkzaam 
in Goma. Hun leven was in gevaar 
en hebben wij deze “oud-bewoners 
van ons kinderdorp”, opgevangen en 
een voorlopige plek gegeven in ons 
kinderdorp. 

Kort nieuws
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Het Corona virus dit jaar ook toe op ons project in India. Er gold een 
complete “lockdown” en stelt u zich eens voor hoe het dan is om daar dan de 
verantwoording te hebben over alle kinderen die in ons project wonen. De 
meeste winkels waren niet open en ook gold er een avondklok. Om de kinderen 
te voorzien van goede voeding, schoon drinkwater, hygiene en eventuele 
medicijnen moesten de begeleiders dagelijks met een scooter op pad. Omdat het 
verboden was om met twee personen op een scooter te zitten en de politie daar 
keihard tegen optrad door opzittenden te slaan, was men genoodzaakt om alleen 
te gaan. Dit maakt het werk nog intensiever. 

We hebben echt alle zeilen moeten bijzetten om  
voor de kinderen te kunnen blijven zorgen. U heeft  

ons hierbij geholpen, enorm bedankt hiervoor!
In 1997 werd het kinderdorp “Dews Sweet Home” opgericht in India. De drijvende 
kracht hierachter was Lily Kalighiti (de oudere dame in het midden van de 
groepsfoto). Zij zorgde op een gegeven moment zelfs meer dan 70 kinderen. 
Alleen!! Altijd bleef ze vol passie doorgaan en hebben wij haar kunnen helpen 
zodat ze het niet alleen hoefde te doen. Vandaag de dag is, in verband met haar 
hoge leeftijd, Lily’s werk overgenomen door haar dochter Susan die hiervoor 
speciaal vanuit Amerika is verhuisd naar India. 

Het project ligt in de buurt van de oostkust. Om er te komen moet er een dag per 
trein gereisd worden vanaf Hyderabad of Madras. De condities zijn vaak moeilijk 
en zwaar. Het is er bijvoorbeeld vaak enorm heet. Op dit 
moment telt ons project in India ruim 50 kinderen.

Divya, Preethi en Poornima wonen alle drie in 
ons project in India “Sweet Home”. Ze volgen 
een opleiding tot verpleegkundige. Divya en 
Preethi zijn pas aan hun tweede jaar begonnen 
en Poornima aan het derde jaar. Tijdens de 
corona pandemie volgden ze de lessen online. 
Omdat ze thuis waren konden ze de kleinere 
kinderen helpen door ze te laten zien hoe niet 
besmet te raken met het virus. 

Kinderdorp India
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Milton
Milton is als klein kind terecht gekomen in 
ons project “Los Pinos” in Guatemala. Zijn 
vader was ontvoerd en zijn moeder kon 
niet meer voor hem zorgen. Milton bleek 
enorm goed te kunnen leren en groeide op 
in het project. Toen hij bijna volwassen was 
kon Milton weer bij zijn moeder wonen die 
naar Amerika was geëmigreerd. Milton kon 
vervolgens aan de slag bij de Amerikaanse 
marine waar hij nu een hoge officiersfunctie 
heeft. Milton vertelt:  “zonder mijn opleiding 
en opvoeding bij Los Pinos was ik nooit 
zover gekomen…bedankt hiervoor!”

Satish
Satish werd dit jaar 23 jaar en heeft 
ons project verlaten. Hij is voldoende 
bekwaam om op eigen benen te 
kunnen staan, vandaar dat hij deze 
keuze heeft gemaakt. Satish heeft 
zijn studie in computer afgerond en 
heeft besloten om bij zijn oma te 
gaan wonen en voor haar te gaan 
zorgen. Hij is nog wel uit op verdere 
opleiding, en dat gaat hem zeker 
lukken. Natuurlijk kan hij altijd bij ons 
aankloppen als hij hulp nodig heeft. 

Claribel
“Nog altijd, tot de dag van vandaag, 
herinner ik mij de eerste Kerst hier 
thuis, in ons kinderdorp Las Palmas.” 
Dit vertelde Claribel over hoe het 
was om als klein meisje in het 
Dominicaanse kinderdorp te komen 
wonen. De eerste Kerst bij haar nieuwe 
familie was voor Claribel ongelooflijk. 
Ze zat aan een tafel vol met broertjes 
en zusjes, aan het genieten van al het 
eten wat haar huisouders hadden 
gemaakt. Vol verbazing keek de kleine 
Claribel naar alles wat er op tafel 
stond en alle blije kinderen die aan 
tafel zaten. Zoiets had zij nog nooit meegemaakt!

Claribel vertelt: “Ik herinner mij hoe verbaasd ik was en 
dat ik er emotioneel van werd. Ik zag zoveel verschillende 
gerechten, allerlei fruit… dit had ik nog nooit meegemaakt.”

Cinthia
In Mexico werd Cinthia en haar twee 
zusjes verzorgd door hun oma. Toen 
hun oma overleed kwamen ze terecht 

in ons project “El Oasis”. Cinthia 
groeide op in ons kinderdorp 

en is recent afgestudeerd 
als tandarts. Ze werkt nu 
als tandarts in de buurt 
van El Oasis en zorgt 
ook voor de tandzorg 
voor de kinderen van 

het project.

Wij hebben ons doel gehaald: 
Een kind hebben wij samen een toekomst 

gegeven, bedankt hiervoor!

Missie geslaagd!
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De kinderen uit het project in Congo

Pepper oogst  in Mexico Op school in de Dominicaanse republiek

Huismoeder in India doet de wasEén van de 12 huizen in GuatemalaHuisouders van het kinderdorp El Savador

Kleur het leven van een kind
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Nieuwe IKN website 
Afgelopen oktober heeft de 
website van Internationale 
Kinderhulp een complete 
opfrisbeurt gekregen en is 
alles up to date gemaakt. Via 
deze website kunt u op de 
hoogte blijven hoe het gaat met 
onze kinderen in de diverse 
kinderdorpen. Tevens kunt u 
veel informatie vinden over IKN. 

Korte video’s en interviews
Om u een nog beter beeld te 
geven wat wij doen heeft ons 
hoofdkantoor een aantal (Engelstalige) video’s gemaakt.  
Enorm interessant als u eens wat meer weten en zien. De filmpjes  
zijn te zien via de link: InternationalChildrensCare.org/TheGatheringPlace

Uw laatste wens, een nieuw begin
Wanneer het onvermijdelijke aanklopt is er de stille wens om voort te leven 
in de herinnering van onze dierbaren. Een mooi gedachtengoed. Wij, van 
Internationale Kinderhulp willen u een tastbare handreiking doen. Wat u 
wilt nalaten zetten wij voort in het leven van een weeskind. Op deze manier 
wordt uw laatste wens een nieuw begin voor kinderen als Rosalina.

Met Internationale Kinderhulp Nederland in uw testament geeft u tot in lengte 
van jaren een veilige- en liefdevolle jeugd aan kinderen die een kans verdienen. 
Als u Internationale Kinderhulp Nederland wil begunstigen, dan regelt u dit bij de 
notaris. U bent bij elke notaris welkom voor een vrijblijvend gesprek, waarbij uw 
wensen altijd voorop staan. Op deze manier regelt u alles heel gemakkelijk, zeker 
als uw dierbaren ook op de hoogte zijn van uw wensen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via email:  
info@internationalekinderhulp.nl

Rosalina is één van onze kinderen 
in het project op de Dominicaanse 
Republiek. Dit schrijft Rosalina: 
“Ik ben mijn beide ouders op 
jonge leeftijd kwijtgeraakt en 
wees geworden. Als kind ben 
ik opgenomen in één van de 
gezinnen van IKN. Namens alle 
kinderen in dit project bedank ik 
iedereen die hier voor ons zorgt. En 
bedank ik met name alle donateurs 
en ICC/IKN. 

Ondanks COVID kunnen wij hier 
naar school, kerk en buiten spelen. 
Hier zijn we blij mee en realiseren 
wij dat vele kinderen in de wereld 
dit niet kunnen. Wij zijn u erg 
dankbaar.”

Inzameling oud ijzer, kleding en fietsen
Op de Dubbelweg 23 in Zwijndrecht heeft IKN een inzamelpunt / opslag. Wij 
verzamelen hier allerlei materialen zoals oud ijzer, oude metalen, oude kleding en 
fietsen. 

De gebruikte materialen worden 
verkocht en de opbrengst gaat naar 
onze projecten. De fietsen worden ter 
plaatse door onze vrijwilliger Dimitri 
opgeknapt en ook weer verkocht. U 
bent van harte welkom om uw spullen 
langs te brengen. We zijn geopend van 
maandag t/m woensdag van 10:00 tot 
15:00 uur. Andere tijden op afspraak.
Telefonisch bereikbaar op  
06-4634 1813 en per email op 
dimitritriantos@live.nl

Kleur het leven van een kind
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U kunt de kinderen van IKN 
steunen op verschillende 
manieren:
• Door een automatische incasso  

donateur te worden;
• Door het doen van een  

éénmalige financiële gift;
• Door IKN te betrekken in  

uw nalatenschap (zie pagina 17);
• Door u als vrijwilliger in te zetten.

Automatisch incasso
Het beste helpt u de kinderen door 
een automatische incasso in te vullen. 
Hiervoor kunt u de machtigingskaart 
op de pagina hiernaast invullen. Knip 
de kaart uit en stuur het in een envelop 
zonder postzegel op naar:

Internationale Kinderhulp
Antwoordnummer 67905

1679 ZC Midwoud

U kunt elk willekeurig bedrag invullen 
en op ieder moment opzeggen door 
het sturen van één email naar ons 
emailadres, of even te bellen. Ook kunt 
u altijd tot 8 weken het geïncasseerde 
bedrag terugboeken. Natuurlijk zijn 
losse giften ook van harte welkom op 
rekeningnummer:  
NL67 ABNA 0516 7827 62 t.n.v. Stichting 
Internationale Kinderhulp te Midwoud. 

   Ja, ik steun IKN en geef
     kinderen een toekomst!

Daarom machtig ik IKN om, tot wederopzegging, het 
volgende bedrag van mijn bankrekening af te schrijven.

  € 5,00       € 7,50   

  Ik geef ‘n ander bedrag: €  ___________________

  per maand   per kwartaal

  Andere termijn, nl.:   

  Man   Vrouw

Datum ingang machtiging:  _____________________
IBAN rekeningnummer:

Naam:  ______________________________________

Email:  ______________________________________

Adres:  ______________________________________

PC/Woonplaats:  ______________________________

Telefoonnummer:  ____________________________

Geboortedatum:  _____________________________  

Handtekening:  _______________________________

  Ja,  ik wil via e-mail informatie ontvangen.

www.internationalekinderhulp.nl

✄

Namens alle kinderen, 
enorm bedankt!

Kleur het leven van een kind



www.internationalekinderhulp.nl

Korteling 1  |  1679 VH Midwoud  |  Tel. 06 1673 8896 
info@internationalekinderhulp.nl 

Wij zijn op zoek naar nieuwe donateurs. 
Bent u als donateur ook trots op wat we met elkaar hebben bereikt? Zou u dit 
boekje dan door willen geven aan iemand in uw omgeving? Bedankt!

Wilt u ook helpen?


