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1. Inleiding 

Stichting Child Care Africa (CCA) is een Nederlandse stichting opgericht in 2019 

om kwetsbare kinderen in Afrika een beter toekomstperspectief te bieden. (zie 

ook: cca-f.nl).  

Met beperkte middelen kan aan kinderen zonder toekomstperspectief de 

mogelijkheid gegeven worden om een beter leven op te bouwen. CCA creëert met 

behulp van onderwijs en verbetering van de basisbehoeften kansen voor 

kansarme kinderen en jongeren. Zo kunnen zij ontsnappen aan de armoede cyclus 

en een positieve bijdrage gaan leveren aan hun familie, gemeenschap en land.  

2. Doelstelling 

De stichting Child Care Africa (CCA) streeft ernaar een waardevolle bijdrage te leveren aan een wereld 

waarin alle kinderen leven in veiligheid en toegang hebben tot onderwijs, gezondheidszorg, schoon 

drinkwater, eten, onderdak en rechten. Kwetsbare kinderen in Afrika, vooral in rurale en 

gemarginaliseerde gebieden, hebben vaak geen mogelijkheden om naar school te gaan en een betere 

toekomst op te bouwen. Hun situatie is vaak uitzichtloos. Terwijl onderwijs juist de sleutel is naar 

ontwikkeling en verandering! 

 CCA is opgericht om kinderen die onmisbare steun te geven met de volgende Bijbeltekst in gedachten: 

Deze Bijbeltekst is van toepassing op ons onderwijsprogramma en de begeleiding van kinderen, 

aangezien dit om een jarenlange investering gaat.  

3. Werkwijze 

Wij realiseren onze visie door intensief samen te werken met lokale ontwikkelingspartners, zoals 

scholen, ziekenhuizen, vrouwengroepen, lokale stichtingen, kerken, sociale ondernemingen etc. Wij 

zijn er namelijk van overtuigd dat ontwikkeling en verandering het meest effectief is als het van 

binnenuit komt. Onze lokale partners kennen de taal, cultuur, gemeenschap en de problematiek. Met 

de juiste hulp kunnen zij het heft in eigen hand nemen en manieren vinden om de gemeenschap uit de 

armoede te helpen. Een belangrijk onderdeel van deze samenwerking is de coaching en begeleiding 

van de lokale partners. Zo ondersteunen wij waar nodig bij de uitvoering van het programma, 

rapportages en financiële verantwoording en begeleiden wij de lokale partners naar zelfstandigheid 

en professionaliteit. Tot onze werkzaamheden behoren: 

1. Sponsoring van kwetsbare kinderen tot zij hun opleiding hebben afgerond (vak training, 

diploma, universiteit). 

2. Ontwikkeling van kinderen in de breedste zin van het woord. 

3. Gezondheid en aandacht voor kinderen met een fysieke beperking. 

4. Contact met ouders en verzorgers. 

5. Voorlichting in de gemeenschap over de rechten van kinderen. 

“En laten wij niet moe worden goed te doen, want te zijner tijd zullen wij oogsten, als wij het niet opgeven” 

(Galaten 6 vers 9) 
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CCA is gericht op kwetsbare kinderen, jongeren, families 

en gemeenschappen. Op het gebied van kind sponsoring 

is onze doelgroep o.a.:  

- Weeskinderen zonder (draagkrachtige) verzorgers; 

- Kinderen van oudere, zieke of gehandicapte ouders 

/ verzorgers; 

- Kinderen opgroeiend in armoede; 

- Kinderen van alleenstaande (tiener-)moeders of 

weduwes; 

- Kinderen die van hun ouders / verzorgers niet naar 

school mogen, uit culturele overtuiging; 

- Kinderen met HIV, ziekte of handicap; 

- Slachtoffers van kindermishandeling, 

verwaarlozing, (seksuele) uitbuiting, 

meisjesbesnijdenis of kind huwelijken. 

 

Een belangrijk kenmerk van onze werkwijze is de serieuze screening van de kinderen. Alle kinderen 

worden  thuis bezocht en gescreend, voordat ze in ons programma kunnen worden opgenomen Er 

wordt navraag gedaan bij buren, kennissen, religieuze leiders etc. in de omgeving van het kind. Bij de 

uiteindelijke toelating is objectiviteit en openheid naar de lokale bevolking erg belangrijk. Iedereen 

moet kunnen inzien waarom juist deze kinderen worden gesponsord. Wij discrimineren niet in de 

selectie van de kinderen en zoeken naar een gelijkwaardige en evenwichtige verdeling in geografische, 

politieke en religieuze komaf. Vanwege de situatie in veel Afrikaanse gemeenschappen kiezen wij voor 

een gemiddelde verhouding van minimaal 60% meisjes en maximaal 40% jongens. Hierbij hanteren wij 

normaliter een limiet van 2 kinderen per familie. Ook discrimineren wij niet op basis van leeftijd; 

kinderen komen op allerlei verschillende leeftijden in het programma. Sommigen zijn al eens naar 

school geweest, maar hadden geen mogelijkheid om door te leren. Anderen beginnen in de eerste klas 

van de basisschool. De kinderen ontvangen van ons basisbenodigdheden, zoals een matras, zeep, 

schriften en pennen. 

Naast de selectie die wij uitvoeren met lokale partners reageren wij op noodsituaties, zoals jonge 

meisjes die weglopen bij hun man en/of besnijdenis ontvluchten en kinderen die beland zijn in het 

kinderhandel circuit. Wanneer zulke kinderen, bijvoorbeeld via de politie of het ziekenhuis, bij ons 

terecht komen, bevestigen wij het verhaal eerst d.m.v. een huisbezoek, navraag in de omgeving of via 

sleutelpersonen.  

De identificatie van de kinderen is een belangrijk en gevoelig 

proces, Naast de nauwkeurige selectie van de kinderen vindt 

CCA het belangrijk om ouders en verzorgers zo veel 

mogelijk bij het programma te betrekken en ook financieel 

een bijdrage te laten leveren. Ouders en verzorgers 

behouden namelijk de eindverantwoordelijkheid over de 

kinderen. Zij tekenen een overeenkomst met onze lokale 

partner waarin de voorwaarden worden vastgelegd.  

Leerlingen gesponsord in tertiair onderwijs tekenen een 

overeenkomst waarin zij beloven na het vinden van een baan 

een kind te sponsoren via één van onze lokale partners. 

Hiermee verbeteren wij de duurzaamheid en verminderen 

wij de afhankelijkheid van buitenlandse donoren. 
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Zoals weergegeven in onderstaand figuur handelen wij vanuit een holistische visie. CCA vergoedt 

(i.s.m. de ouders en verzorgers) alles wat nodig is om het kind optimaal te ondersteunen. Dit omvat 

voeding, kleding, onderdak, onderwijs, medische zorg en psychosociale begeleiding. Kinderen met een 

fysieke beperking bieden wij i.s.m. een gespecialiseerd ziekenhuis in Oeganda hoop op herstel. Voor 

dergelijke unieke situaties kunnen onze lokale partners en speciaal aanvraagformulier indienen.  

Hoewel de hoofdfocus ligt bij kwetsbare kinderen, kunnen specifieke verzoeken met betrekking tot 

verbetering van de watervoorziening, stimuleren van werkgelegenheid, verbetering van de onderwijs 

kwaliteit of bijvoorbeeld de theologische vorming van predikanten ook aan donoren worden 

voorgelegd.  

 

 

4. Werkgebieden 

CCA richt zich op gebieden in ontwikkelingslanden in Afrika waar 

wij écht het verschil kunnen maken. Dit zijn veelal afgelegen 

gemarginaliseerde gebieden waar analfabetisme hoog is en weinig 

kinderen de mogelijkheid hebben om hun opleiding af te ronden, 

wegens financiële, geografische of culturele barrières. 

Wij vinden het belangrijk om te kiezen voor gebieden waar nog geen 

(of weinig) andere organisaties actief zijn op het gebied van 

kwetsbare kinderen en toegang tot onderwijs.  In 2020 is CCA 

gericht op drie gebieden in de Karamoja regio in Noordoost 

Oeganda. In de loop van 2021 zal CCA contacten gaan opbouwen met 

potentiele partners in andere gebieden.  

Het is nog niet bekend welke gebieden dan bekeken zullen worden, 

maar het ligt voor de hand dat we kijken naar de Centraal Afrikaanse 

republiek, DR Congo, Zimbabwe, Noord Ethiopië, Zuid-Sudan, etc. 

Onderwijs

Begeleiding

Gezondheid
Ouders en 
verzorgers

Gemeenschap
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4.1 Karamoja 

Karamoja is een afgelegen en gemarginaliseerd gebied in noordoost Oeganda, tegen de grens met 

Zuid-Soedan en Kenia. Het gebied werd decennialang geteisterd door vee-roof en gewelddadige 

conflicten tussen stammen. De ontwapening door de overheid zorgde in 2009 voor veiligheid en 

stabiliteit, waardoor er eindelijk ruimte ontstond voor ontwikkeling van de lokale gemeenschap. 

Karamoja wordt grotendeels bewoond door verschillende nomadenstammen en er wordt veel sociale- 

culturele en economische waarde gehecht aan vee. De lokale bevolking leeft van het vee en 

kleinschalige landbouw tijdens het regenseizoen. Door aanhoudende droogte worden de veehouderij 

en de landbouw echter steeds moeilijker, met stijgende armoede, wanhoop en alcoholisme tot gevolg. 

Karamoja werd in 2016 geclassificeerd als een van de armste gebieden ter wereld: 61% van de 1.2 

miljoen inwoners leeft in absolute armoede. De afgelegen ligging, het gewelddadige verleden en de 

traditionele nomadencultuur hebben geleid tot erg lage ontwikkelingscijfers. Maar 5% van de 

volwassen bevolking kan lezen en schrijven en maar één op de vier kinderen gaat naar de basisschool.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De doorstroom naar de middelbare school is met 17% nog veel lager, vooral onder meisjes. Gemiddeld 

krijgen vrouwen in Karamoja acht kinderen, drie keer zoveel als in de hoofdstad Kampala. De armoede 

en grote gezinsomvang heeft negatieve gevolgen, zowel voor gezondheid, ontwikkeling als 

onderwijskansen van kinderen. Ouders hebben vaak geen middelen om schoolgeld te betalen voor 

(alle) kinderen of doen dit niet uit culturele overweging. Jongens zijn namelijk verantwoordelijk voor 

het vee en meisjes worden op jonge leeftijd uitgehuwelijkt in ruil voor een bruidsschat. Voor HIV 

positieve kinderen en kinderen met een handicap is het door stigmatisering erg moeilijk om een 

bestaan op te bouwen. Uit onderzoek blijkt dat ruim de helft van de bevolking ervan overtuigd is dat 

HIV positieve kinderen niet naar school zouden mogen met kinderen zonder HIV.  

86% van de jongeren in Karamoja is nooit naar school geweest en is werkeloos of bevindt zich in een 

situatie van uitbuiting. Dit is bijzonder hoog, vergeleken met bijvoorbeeld 5% in hoofdstad Kampala. Dit 

vergroot de armoede en kans op misdaad, mentale gezondheidsproblemen en alcohol/drugs gebruik 

onder jongeren. Door het lage opleidingsniveau hebben vooral Oegandezen van buiten Karamoja kans 

op een baan en economische activiteiten in de regio. Hier kunnen wij concreet een verschil maken. 
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4.1.1. Amudat 

Amudat district ligt in het oosten van Karamoja, tegen de grens met Kenia. De bevolking onderging 

veel leed gedurende de decennialange oorlog met naburige stammen. Tijdens de oorlog vluchtten veel 

families naar Kenia, waar zij zich thuis voelden onder de Pokot bevolking. Bij terugkeer naar de 

Oegandese geboortegrond was er een compleet gebrek aan faciliteiten; wegen, gezondheidszorg, 

scholen, etc. De faciliteiten zijn grotendeels opgebouwd en de traditionele Pokot gemeenschap begint 

onderwijs langzamerhand te omarmen. Waar analfabetisme nu nog 95% is, gaat een groeiend aantal 

(25%) van de kinderen tussen de 6 en 12 jaar oud naar de basisschool.  

Meisjesbesnijdenis maakt deel uit van de Pokot cultuur. Deze culturele traditie verminkt jonge meisjes 

voor het leven en brengt veel gezondheidsrisico’s met zich mee. Na de besnijdenis worden meisjes 

vaak op jonge leeftijd (12-15 jaar) uitgehuwelijkt. Jongens zijn verantwoordelijk voor het vee, in plaats 

van naar school te gaan. In Amudat lopen gehandicapte kinderen en kinderen met HIV risico 

verwaarloosd te worden. Deze schendingen van kinderrechten worden als normaal gezien en zijn 

volledig geaccepteerd in de Pokot cultuur. 

Ondanks het werk van ontwikkelingsorganisaties en de overheid vinden deze problemen nog steeds 

plaats. Het is vanuit deze achtergrond dat CCA in 2019 begon met de ondersteuning van 48 

weeskinderen en kwetsbare kinderen in Amudat. De hulpvraag groot. Met de nodige training en 

begeleiding aan onze lokale partner “Hope for the Children (HFC)” zullen wij gereguleerd doorgroeien 

in dit werkgebied. Begin 2020 hebben wij een budget voor 94 leerlingen goedgekeurd, een combinatie 

van basisonderwijs, middelbaar onderwijs en vervolgonderwijs. Naast de kind sponsoring via HFC 

steunen wij een aantal scholen in Amudat met materialen (matrassen, zeep, schriftjes, etc.).  

 

4.1.2. Kaabong 

Kaabong district is gelegen in het noorden van Karamoja, tegen de grenzen met Zuid-Soedan en Kenia. 

De overheid ontwapende in 2009 een groot deel van Karamoja, maar Kaabong blijft onrustig door 

nabijgelegen conflictland Zuid-Soedan en de poreuze grens met Kenia. Kaabong wordt grotendeels 

bewoond door de Karamojong stam en minderheidsstam de Ik. Het droge seizoen duurt lang en de 

omstandigheden bieden weinig economisch perspectief voor de grotendeels analfabete (82%) 

bevolking. Maar een op de vier kinderen heeft toegang tot basisonderwijs, wegens financiële of 

culturele barrières. Maar 7% van de kinderen stroomt door naar de middelbare school. De vraag naar 

onderwijs in Kaabong is groot. 



 

Versie 1.2, Maart 2020 
STRATEGISCHE VISIE 2020 - 2024 | Child Care Africa Foundation 

School uitval na de basisschool leidt tot 

uithuwelijking op jonge leeftijd, ongewenste 

zwangerschappen en een voorzetting van 

de armoede cyclus. Het is vanuit die 

achtergrond dat CCA handen ineensloot 

met twee partners in Kaabong. Samen met 

“Action for women and Awakening in Rural 

Environment (AWARE)” bieden wij in 2020 

kansen aan 35 weeskinderen en kwetsbare 

kinderen in Kaabong. Met “Karamoja Peace 

and Development Agency (KAPDA)” bieden 

wij in 2020 kansen aan 14 weeskinderen en 

kwetsbare kinderen uit de Ik gemeenschap 

in Kaabong. Het gaat in 2020 totaal om 49 

leerlingen (48 middelbare school, 1 tertiair). 

Naast deze 49 gesponsorde leerlingen worden vier basisscholen in Kaabong voorzien van materialen 

(pennen, schriftjes, zeep, etc.) om kwetsbare kinderen te helpen om hun basisschool af te ronden. Het 

aantal gesponsorde leerlingen zal de komende jaren gereguleerd doorgroeien.  

4.1.3. Napak 

Napak district in de Karamoja regio is één van de herkomstdistricten van de kinderhandel1. Families 

worden (vaak onder valse voorwendselen) overtuigd om hun kinderen voor +- 5 euro te verkopen aan 

handelaren die hen in Kampala, Juba of Nairobi inzetten als bedelaar, huishoudelijk werkster of in de 

prostitutie of zware arbeid. Om uitbuiting, (seksueel) geweld en kinderhandel te voorkomen wil CCA 

kwetsbare kinderen en families alternatieven bieden in de vorm van onderwijs. Daarnaast wil CCA 

voorlichting geven in de gemeenschap en kinderen die kunnen worden teruggehaald begeleiding en 

kansen bieden om een beter leven op te bouwen. In Napak zijn wij sinds eind 2019 zoekende naar een 

geschikte lokale samenwerkingspartner. 

5. Partners 

Wij vinden het belangrijk om samen te werken met lokale partners die de taal, cultuur en gemeenschap 

door en door kennen. CCA werkt in alle werkgebieden samen met zulke initiatieven, die wij coachen 

en begeleiden. Door onze begeleiding heeft “Hope for the Children” zich in 2019 kunnen ontwikkelen 

van een groep van 7 betrokken en enthousiaste mensen tot een organisatie die de capaciteit in huis 

heeft om kinderen te begeleiden en te 

voorzien van basisbenodigdheden. In 

Kaabong werken wij samen met AWARE en 

KAPDA. In Napak hebben wij een eerste 

selectie van potentiele partners uitgevoerd 

en zullen wij begin 2020 de definitieve keuze 

maken en een samenwerking aangaan. De 

keuze voor een partner baseren wij op 

intrinsieke motivatie, het principe van géén 

discriminatie, kindgerichte focus en ervaring. 

 

                                                        
1 https://www.newvision.co.ug/new_vision/news/1511526/trafficked-karimojong-girls-al-shabaab 

https://www.newvision.co.ug/new_vision/news/1511526/trafficked-karimojong-girls-al-shabaab
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6. Organisatie structuur 

Het bestuur van CCA bestaat uit vijf leden. De directeur van CCA (Dorian Cosijnse) wordt voor 100% 

door een donor betaald en ter beschikking gesteld aan CCA. Zij is volledig werkzaam in Afrika. Naast 

deze vijf betrokkenen kan de stichting zowel in het buitenland als in Nederland werken met 

vrijwilligers, op het gebied van fondsenwerving, training en uitvoering van de programma’s. In 

Nederland werken vrijwilligers geheel op vrijwillige basis. In de programma gebieden kan een 

overeenkomst worden aangegaan voor een vrijwilligersbijdrage, bijvoorbeeld in de vorm van 

schoolgeld. Vrijwilligers zullen vallen onder de begeleiding van de directeur en worden goedgekeurd 

door de voorzitter. 

 

 

 

7. Financiering 

Het werk van CCA wordt gefinancierd door donoren, die zowel op regelmatige basis als eenmalig ons 

werk ondersteunen. In 2019 zijn wij van start gegaan met financiering van WVS Consulting, terwijl de 

stichting CCA werd opgericht. In 2020-2024 verwachten wij met behulp van meerdere bedrijven en 

privé donoren ons programma uit te breiden. Begin 2020 zal de Algemeen Nut Beogende Instelling 

(ANBI) status worden geregeld. 

7.1 Geschatte kosten 

De onderstaande tabel geeft de gemiddelde kosten per leerling weer. Deze kosten afwijken per 

partner, school en werkgebied. Daarnaast zijn de individuele omstandigheden van kinderen van invloed 

op deze kosten. De kosten zijn inclusief: lesmaterialen, slaapbenodigdheden, schoolgeld, eten, veilig 

Donor Donor Donor

Bestuur CCA

Voorzitter - Wim van Welzen

Penningmeester- Gerard van Wouw

Secretaris - Suzanne Brouwer

Lid - Willeke Beuzekom

Directeur

Dorian Cosijnse

Partner Partner Partner
Nieuwe 

partners...

Land kantoor

en/of

Project staff 

Vrijwilligers
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onderdak, medische kosten, psychosociale begeleiding en monitoring, etc. Op dit moment verblijven 

alle leerlingen in het CCA programma in “boarding”. 

 Jaar 1  

(jaarbedrag) 

Jaar 1  

(maandbedrag) 

Opvolgende jaren 

(jaarbedrag) 

Opvolgende jaren 

(maandbedrag) 

Basisschool (day-scholar) 120,- 10,- 120,- 10,- 

Basisschool (boarding) 360,- 30,- 300,- 25,- 

Middelbare school 600,- 50,- 480,- 40,- 

Vervolgonderwijs 660,- 55,- 660,- 55,- 

 

Een strenge eis in de samenwerking met lokale partners is de balans van minimaal 80% directe kosten 

en maximaal 20% indirecte kosten. Van deze regel kan uitsluitend gedurende het eerste jaar worden 

afgeweken. In het startjaar kan 75%/25% worden geaccepteerd, mits goed onderbouwd. 

7.2 Algemene hulp aan scholen 

Naast de sponsoring van kinderen kiezen wij ervoor om in een aantal behoeften van de scholen te 

voorzien. Met de distributie van matrassen, muskietennetten, zeep en vaseline kunnen wij kwetsbare 

kinderen die nog niet in ons programma zijn opgenomen toch de helpende hand bieden. Dit zorgt er 

tevens voor dat onze kinderen geen “unieke status” verwerven op de scholen waar zij verblijven, omdat 

zij (meestal) meer spullen hebben dan anderen. 

7.3 Opvang voor meisjes 

Hiernaast bestaat er in Amudat en Kaabong de behoefte om opvang te organiseren voor kinderen die 

geen veilige thuishaven hebben en niet bij een gastgezin terecht kunnen tijdens vakanties. Hierbij gaat 

het vooral om jonge meisjes die het risico lopen om tijdens vakanties te worden uitgehuwelijkt. 

Daarnaast is het belangrijk om de middelbare school leerlingen tijdens de lange schoolvakanties 

relevante praktische training en coaching aan te bieden.  

7.4 Financiële controle 

Ieder trimester sturen onze lokale partners een inhoudelijke en financiële update. Na afloop van ieder 

jaar maakt de partner een financieel en algemeen verslag. De CCA penningmeester controleert de 

deze overzichten en uitgaven door een audit in het veld uit te voeren. 

 


