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Voorwoord

Als we terugkijken naar 2021 dan is het helaas nog steeds zo dat het Coronavirus 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 onze projecten onverminderd door onze donateurs werden gesteund. Het is geweldig om 
te zien dat men zich het lot van onze kinderen is blijven aantrekken. Dit ondanks dat het Coronavirus voor onzekerheid 
en verdriet zorgde.

Het blijft mooi om de kinderen volwassen te zien worden en wij krijgen hierdoor een enorm dankbaar gevoel dat 
we dit werk mogen doen. Als ik de om foto’s zie van kinderen die vol zelfvertrouwen afscheid nemen van ons project 
omdat ze klaar zijn voor de wereld, denk ik: Missie geslaagd!!

We zien een vergrijzing van ons donateursbestand. Om die reden hebben we in 2021 een campagne gehouden om het 
aantal te vermeerderen. Hiermee zullen we in 2022 doorgaan. Tevens zijn de uitgaven voor de huur van ons voormalig 
pand in Leeuwarden geëindigd. Samen met het feit dat we sinds 2020 géén betaalde werknemers meer in dienst 
hebben, maakt dat we een prachtig resultaat hebben behaald in 2021. Natuurlijk realiseer ik mij zeer terdege dat 
Internationale Kinderhulp niet de miljoenen binnenhaalt die de “grote organisaties” jaarlijks binnenhalen. 
Maar, daar tegenover staat wel dat wij weinig overheadkosten maken. Kijkt u maar eens bij de jaarrekening op 
een website van een willekeurig grote goededoelenorganisatie. U zult zien dat er natuurlijk veel geld gaat naar het 
goede doel maar dat er ook erg veel overheadkosten zijn. Zoals bv. een salaris voor een directeur van 150.000 euro. 
Internationale Kinderhulp is een transparante organisatie welke draait op vrijwilligers. Natuurlijk zal IKN nooit 
de grootste worden, maar wij garanderen wel dat het grootste gedeelte van uw gedoneerde euro daar heen gaat 
waarvoor het is bedoeld: Namelijk, naar een weeskind in één van onze projecten.

Meer informatie over onze projecten en over hoe u ons kunt steunen vindt u op www.internationalekinderhulp.nl. 
Namens de kinderen in onze projecten en het IKN team dank ik u voor uw interesse, betrokkenheid en uw steun. 

Vasili Triantos,

Voorzitter Bestuur Internationale Kinderhulp
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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 erop gericht om zo efficiënt mogelijk te 
werken zodat er zoveel mogelijk geld overblijft voor hetgeen het is bedoeld.

Opzet Kinderdorpen; geen typisch weeshuis
Vanaf de start van onze projecten waren we overtuigd dat onze projecten een uniek programma moest zijn waar de 
mentale, emotionele en fysieke behoeften van een kind voorop zouden moeten staan. Met andere woorden, we wilden 
niet “gewoon simpel” de kinderen van eten en een dak voorzien maar hen juist een “thuis” geven en een familie, in een 
sfeer dat de kinderen het gevoel van veiligheid en liefde zou geven.

Individueel en niet institutioneel
Om dat voor elkaar te krijgen hebben we een opzet van een kinderdorp ontwikkelt. In plaats van grote aantallen 
kinderen in één gebouw worden de kinderen geplaatst in een gezin in een woning. De huisouders zijn altijd een 
echtpaar wat in die omgeving al woonde. Zij zijn “ouders” voor 10 tot 12 weeskinderen en vormen samen het “gezin”. 
Op deze manier wordt de opvoeding individueel gemaakt. De resultaten op lange termijn zijn veel positiever op deze 
wijze, waardoor de kinderen een goede basis meekrijgen en een normaal leven hebben.

Een opleiding voor elk kind
Het geven van een opleiding aan de kinderen is een belangrijk gedeelte van ons programma. We hebben zelf in 
het kinderdorp veelal een eigen basisschool. Veel van de kinderen hebben extra aandacht nodig omdat ze vaak 
ingrijpende incidenten hebben meegemaakt en daardoor achterlopen op school. Onze leraren houden hier rekening 
mee en passen de lessen daaropaan. Naast ons eigen basisschool bieden wij de kinderen een voortgezette opleiding 
aan, tot en met de universiteit. Als de kinderen volwassen zijn, en ons project verlaten, hebben ze óf een vak geleerd, 
óf zijn ze opgeleid.

Zelfvoorzieningsprojecten
Veel van onze projecten hebben één of meerdere zelfvoorzieningsprojecten. Dit zijn agrarische projecten waar de 
oudere kinderen de kans krijgen om vaardigheden op te doen. Daarnaast is het natuurlijk zo dat met de opbrengst het 
project financieel wordt ondersteund. Het levert naast werkgelegenheid voor de lokale bevolking ook gezond voedsel 
op voor de kinderen. Er zijn projecten m.b.t. groente en fruit, pepers, vissen en melk.

Gebaseerd op Christelijke principes
Elk huis heeft als basis de christelijke principes. De kinderen krijgen hierdoor een christelijke opvoeding met de Bijbel 
als basis.



Jaarverslag Internationale Kinderhulp 2021

Herkenbare opzet van de gebouwen
In het basisplan voor elk kinderdorp staan 10 huizen voor kinderen, een administratiegebouw, een basisschool en een 
werkplaats. Vaak is er ook een kerk en een medisch gebouw te vinden. Vanuit vele landen krijgen wij verzoeken om 
ook een dergelijk kinderdorp neer te zetten. Op het moment dat dit financieel haalbaar is zullen wij deze uitbreiding 
doen om nog meer kinderen te helpen.

Wie is/zijn IKN?
Magda en Dimitri Triantos raakten begin jaren ’90 betrokken als vrijwilligers bij het wereldwijde werk van International 
Children’s Care (USA). Om op structurele basis meer steun te kunnen geven is op 3 mei 1994 IKN officieel als Stichting 
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

In Huis ter Heide werd een kantoor gestart met betaalde medewerkers. In 1996 verhuisde het kantoor naar Zeist en 
daarna in 2002 is het kantoor in Zwijndrecht gevestigd. In deze omgeving woonden namelijk de meeste vrijwilligers. 
Op deze manier werden de krachten tussen het kantoor en de vrijwilliger samengebundeld. In 2004 werd Lambro 
Triantos directeur van de stichting. Hij was tot die tijd een succesvol ondernemer met een zeer groot netwerk. Onder 
zijn bezielende leiding groeide IKN uit tot een grote stichting met 8 medewerkers. Echter sloeg in 2012 het noodlot toe 
en kwam Lambro te overlijden.

De inkomsten gingen achteruit en er werd een noodzakelijke reorganisatie ingezet. Alle processen, inkomsten en 
uitgaven werden onder de loep genomen met maar één doel: De organisatie dusdanig efficiënt maken zodat zoveel 
mogelijk geld ter ondersteuning naar de projecten kon worden overgemaakt. Dit heeft geresulteerd in het feit dat IKN 
momenteel uitsluitend nog maar werkt met vrijwilligers. Dit geldt overigens ook voor het bestuur. Sinds 2020 is het 
kantoor van IKN gevestigd te Midwoud. In Zwijndrecht bestaat nog steeds een inzamelpunt waar goederen worden 
ingezameld. IKN heeft sinds 1994 tientallen miljoenen euro’s gewerft en hierdoor wereldwijd een daadwerkelijk 
verschil kunnen maken voor duizenden kinderen! Een prestatie van IKN, de vrijwilligers én alle donateurs!

Beleidsplan
Internationale Kinderhulp heeft voor 2020 tot 2025 een beleidsplan opgesteld. Deze is terug te lezen via: 
https://internationalekinderhulp.nl/over-ikn/beleidsplan/

ANBI
Internationale Kinderhulp is een stichting met het ANBI keurmerk en voldoet aan de geldende voorwaarden 
waaronder de publicatieplicht. Deze is te lezen via: https://internationalekinderhulp.nl/over-ikn/jaarcijfers/

De impact van IKN in 2021
Internationale Kinderhulp ondersteund 12 projecten in 12 landen. Een project bestaat uit een kinderdorp welke is 
opgebouwd uit gezinshuizen, scholen, kerken, kleine hospitalen en landbouwgrond etc.  Dit jaar was een bijzonder 
jaar omdat alle kinderdorpen te maken hadden met de gevolgen van de Corona pandemie. Een aantal kinderen, 
huisouders en medewerkers zijn besmet geraakt en sommigen zelfs in het ziekenhuis opgenomen. Door steeds vanuit 
Nederland de juiste maatregelen te nemen hebben wij de kinderen en ouders kunnen helpen met medische zorg en 
beschermingsmaatregelen.  

Daarnaast ging ook het gewone leven nog door. Zo kwamen er nieuwe kinderen bij maar verlieten ook (inmiddels 
volwassen) kinderen onze projecten omdat ze nu op eigen benen kunnen staan. Mooie voorbeelden hiervan zijn te 
lezen in ons jaarlijkse Doelenboekje via: https://internationalekinderhulp.nl/doelenboekje-2021/
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Internationale Kinderhulp zorgt elke dag voor vele honderden kinderen en inmiddels zijn er vele duizenden al 
opgegroeid op één van de projecten. De kinderen krijgen een veilig thuis, wonen in een gezinssituatie, krijgen scholing 
en zorg en zien de mensen op het project als hun eigen familie.

De toekomst
Internationale Kinderhulp is druk bezig om meer vrijwilligers aan zich te binden. Zo is er werk te doen voor eenieder, 
bijvoorbeeld door het aanschrijven van vermogensfondsen en het aanvragen van subsidies, tot het ophalen 
en inleveren van gebruikte kleding. Steeds meer zal ook de digitale weg worden gezocht waar ook vrijwilligers 
nadrukkelijk hun inbreng in hebben. Het mailingprogramma wordt zowel schriftelijk als digitaal uitgebreid. In 2022 
zal er een nieuwe campagne komen om automatische incassodonateurs te werven. Ook zal een campagne worden 
gestart in verband met de afschaffing van de acceptgiro. Opzich is het afschaffen van de acceptgiro niet handig omdat 
veel donateurs hiervan nog steeds gebruik maken. Echter, de afhandeling van een acceptgiro kost 2 euro per stuk 
wat deze vorm van betalen dan ook erg duur maakt. Geld wat veel beter naar de kinderen zou kunnen gaan. Met de 
afschaffing zullen de bankkosten dan ook omlaaggaan, ten gunste van de projecten.

Financieel overzicht 2021
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