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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. De stichting draait in Nederland op de krachten van 

vier vrijwillige bestuursleden. Onze directeur is werkzaam in Afrika om de programma’s te overzien 

en onze lokale partners training en advies te geven. 

Samen met onze lokale partners geven wij kwetsbare kinderen en jongeren hoop en een beter 

toekomstperspectief. Wij bieden hen onderwijs, veiligheid en basisbehoeften. Zo kunnen zij ontsnappen 

aan de armoede cyclus en een positieve bijdrage 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 hun school af te maken. 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: 

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. Tot onze gezamenlijke werkzaamheden behoren onder andere: 

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

training, diploma of studie aan de universiteit) en lesmaterialen voor scholen. 

2. Begeleiding. Wij hebben aandacht voor de ontwikkeling van kinderen in de breedste zin van het 

woord. Dit houdt o.a. in psychosociale begeleiding, seksuele voorlichting, coaching. 

3. Gezondheid. Leerlingen ontvangen medische zorg en aandacht. Kinderen met een fysieke 

beperking worden waar mogelijk behandeld in een gespecialiseerd ziekenhuis. 

4. Ouders en verzorgers. Zij blijven verantwoordelijk voor de opvoeding en het welzijn van het kind. 

Daarom vinden wij het belangrijk om contact te onderhouden en tekenen een overeenkomst met 

ouders en verzorgers. Waar de thuissituatie niet veilig is, zoeken wij samen naar alternatieven. 

Zo beschermen wij kinderen die risico lopen op besnijdenis, huiselijk geweld, verwaarlozing en 

gedwongen uithuwelijking. 

5. Gemeenschap. Onze impact gaat verder dan de gesponsorde kinderen. Wij vinden het belangrijk 

om bij te dragen aan de acceptatie en omarming van kinderrechten in de gebieden waar wij werken. 

Dit doen wij in samenwerking met religieuze leiders, politie, scholen, verpleegkundigen, 

ambtenaren, etc.  

“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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Onze werkwijze wordt gekarakteriseerd door de volgende vijf kernwaarden:  

1. Holistische visie. Naast onderwijs bieden wij ook voeding, bescherming, een veilige 

slaapplaats en medische en psychosociale hulp aan onze gesponsorde leerlingen. Wij kijken 

verder dan het kind alleen, ook de familie en de omgeving van het kind zijn van belang.  

2. Duurzaamheid. Wij nemen de eindverantwoordelijkheid van de ouders en verzorgers niet over. 

Wel maken wij duidelijke afspraken, die worden vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst. 

Hierin is vastgelegd welke financiële bijdrage de ouders en verzorgers zelf zullen leveren en 

welke rechten en bescherming kinderen horen te genieten. Wanneer wij kinderen 

ondersteunen om door te leren na de middelbare school, tekenen wij ook met hen een 

overeenkomst. Na het vinden van een baan ondersteunen zij via onze lokale partners een 

basisschoolleerling tot het einde van zijn of haar studie. Enzovoorts.  

3. Onpartijdigheid. Wij selecteren “onze” leerlingen op basis van een serieuze en objectieve 

screening waarbij er geen sprake is van discriminatie op basis van geloof, etniciteit, geslacht, 

etc. Wij zijn transparant in de selectie van de leerlingen en vinden het belangrijk dat de 

gemeenschap inziet dat wij echt de meest kwetsbare kinderen steunen. 

4. Capaciteitsontwikkeling. Wij werken dagelijks samen met lokale partners, die alle ins en outs 

van de lokale taal en cultuur kennen. Wij helpen onze lokale partners bij het opzetten van een 

professionele en kindgerichte organisatie. 

5. Geen overheadkosten. Alle donaties worden volledig gespendeerd aan de kinderen en 

jongeren. Wij betalen geen salarissen aan onze bestuursleden of huur voor een kantoor in 

Nederland. Onze lokale partners mogen maximaal 20% van de gelden gebruiken voor vervoer, 

kantoormaterialen en salarissen. Hier maken wij duidelijke afspraken over. Wij controleren de 

boekhouding van onze lokale partners regelmatig. 

4. Werkgebied 

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 2019 en 2020 zijn wij werkzaam in de Karamoja regio in noordoost Oeganda. Dit 

gebied werd decennialang geteisterd door vee-roof en gewelddadige conflicten 

tussen stammen. Armoede, voedselschaarste en analfabetisme zijn dagelijkse 

realiteit in de regio. Dit alles leidt tot schendingen van kinderrechten, zoals 

ontzegging van onderwijs en kinderarbeid, meisjesbesnijdenis en gedwongen 

uithuwelijking van jonge meisjes en vrouwen.  

Binnen de Karamoja regio zijn wij werkzaam in de districten Amudat en Kaabong. 

Daarnaast hebben wij concrete plannen voor de aanpak van kinderhandel in 

Napak district. 
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5. Gegevens 

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

werk ondersteunen.  

Bankrekening: NL55 RABO 0349 8451 82 (t.n.v. CCA Foundations) 

RSIN-nummer: 860567266 

Kamer van Koophandel: 76264998 

Onze stichting heeft een ANBI status.  

Website: https://cca-f.nl/ 

E-mail: info@cca-f.nl  

Telefoon: 06 5345 6768 of 0182 347 168 
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