
                                                                                    

                                                                                   Stichting BeHoCa, Stichtingsplan  1

 
 

Helpt de straatkinderen van Kenia 

 

 

 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Wees de verandering die je in de wereld wil zien gebeuren” 
“You must be the change you want to see in the world” 

Mahatma Gandhi 

Indian political and spiritual leader (1869 - 1948) 
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Voorwoord           
 
Voor u ligt het Stichtingsplan van Stichting BeHoCa. Stichting BeHoCa is opgericht om de 
straatkinderen van Mombasa ondersteuning te bieden in het bereiken van een kansrijke 
en gezonde toekomst. Geen één kind hoeft op straat te leven en daar staat en streeft 
Stichting BeHoCa voor. In dit plan is omschreven waar Stichting BeHoCa voor staat, waar 
de Stichting naar streeft en hoe de Stichting te werk gaat.  
 
Stichting BeHoCa heb ik opgericht na 6 maanden vrijwilligerswerk te hebben vervuld in 
Mombasa, Kenia. Ik heb daar met straatkinderen mogen werken en heb gezien dat deze 
kinderen op vele gebieden tekort worden gedaan. Zij hebben net als ieder ander kind 
recht op een onbezorgde jeugd, met uitzicht op een kansrijke toekomst. De overheid van 
Kenia kan hier (nog) niet aan voldoen en daarom zie ik het als mijn missie, om middels 
hulp van andere welwillende, de kinderen van Mombasa deze kans te bieden middels 
gebruikmaking van deze Stichting. 
 
BeHoCa staat voor Belief, Hope & Care, oftewel geloof, hoop en zorg. 
Ondanks het leven dat de kinderen leven, blijven de kinderen geloof houden. Ze blijven 
geloven in god en op een kans voor een beter leven. Het geloof houdt hen staande in het 
leven dat zij leven. Ik geloof in deze kinderen. Ik geloof dat zij kunnen en willen 
veranderen.  
Hoop hebben de kinderen eveneens. Hoop op een betere toekomst, hoop op scholing 
maar vooral hoop op hulp. Wanneer je met de kinderen op de straat communiceert, gaan 
hun ogen weer even stralen, stralen met hoop.  
Hoop is de drijfveer van het leven, want als je je hoop verliest dan verlies je als het ware 
alles.  
Op zorg hebben alle kinderen recht. Zorg kan deze kinderen een jeugd bieden waar zij 
recht op hebben en middels de juiste zorg zullen zij een kansrijke toekomst kunnen 
tegemoet treden. 
Stichting BeHoCa is het geloof de hoop en de zorg voor de straatkinderen van 
Mombasa.   
 
 

 

 

“Wat wij doen, is slechts een druppel in de oceaan. Maar als we het niet deden, 

zou de oceaan kleiner zijn vanwege deze ontbrekende druppel” 
Moeder Teresa - haar leven en werk in woord en beeld Utrecht: Servire, 1997 

 

 

 

 

 

Geffen, 1 juli 2012 

 

Melissa Kreps 
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1.  Inleiding                                                                       
 

1.1  Kenia: 

Een prachtig land in het oosten van Afrika dat vernoemd is naar Mount Kenya. Deze berg 
ligt bijna in het midden van het land en is de op een na grootste berg van Afrika en een 
van de grootste alleenstaande bergen van de wereld. Kenia ligt op het midden van de 
evenaar en heeft een oppervlakte van iets minder dan 583.000 Km2. Kenia grenst in het 
oosten aan de Indische Oceaan en deelt zijn landgrenzen met: Somalië, Ethiopië, 
Soedan, Oeganda en Tanzania. De hoofdstad van Kenia is Nairobi. Mombasa is een van 
de andere vijf grote steden van Kenia, met de belangrijkste haven aan de Indische 
Oceaan. De Keniaanse bevolking bestaat uit groeperingen vanuit het hele continent. 
Kenia kent hierdoor meer dan 70 etnische gemeenschappen die bijna 80 verschillende 
dialecten spreken. Engels is de ‘officiële’  taal en Swahili de ‘nationale’ taal van Kenia.  
De meeste Kenianen zijn christen, dit te danken aan de missionarissen die het geloof 
hebben overgebracht. Ongeveer 45% van de bevolking is protestants, 33% is rooms-
katholiek, 10% hangt aan een Afrikaanse christelijke religie en ongeveer 10% is moslim.  
Kenia heeft als munteenheid de Keniaanse Shilling. De bekendste nationale parken van 
Kenia zijn de Masaai Mara, Amboseli en Lake Nakuru. 1 
 
1.2  Cijfers: 

Vele organisaties geloven dat er wereldwijd tussen de 100 miljoen en 150 miljoen 
kinderen het grootste deel van hun leven op straat leven. De leeftijd van deze kinderen 
begint al bij 0 jaar. 
   
UNICEF definieert straatkinderen in twee categorieën2: 

1. Kinderen die een of andere economische activiteit op straat uitvoeren, zoals 
bedelen of verkopen. Deze kinderen gaan aan het eind van de dag naar huis om 
hun verdienste aan hun familie te overhandigen. Deze families zijn vaak instabiel 
waardoor de kinderen soms kiezen voor een permanent leven op straat. 

2. Kinderen die buiten een familiekring om op straat leven. Wellicht bestaan 
familiebanden wel, maar deze zijn los en worden weinig onderhouden. 

 
Kenia alleen al telt meer dan 250.000 straatkinderen.3 Deze kinderen leven 
noodgedwongen op straat omdat zij geen (veilige) thuishaven hebben. Veel van deze 
kinderen zijn wees, worden thuis mishandeld/verwaarloosd en kiezen bewust voor een 
straatleven of worden de straat opgestuurd om een bijdrage te leveren aan het 
gezinsinkomen. 
 
In Kenia wonen meer dan 43 miljoen mensen.4 42,5% hiervan is jonger dan 14 jaar.5 
Ongeveer 1.5 miljoen mensen zijn drager van het HIV/Aids virus, waaronder ook 
kinderen (zie Figuur 1). Kenia kent in totaal ongeveer 1.1 miljoen Aids-wezen.6 

                                                
1 Barsby, J. (2008) Cultuur Bewust! Kenia, een leidraad voor gewoonten & etiquette, Uitgeverij Elmar B.V., 

Rijswijk 
2 www.unicef.nl 
3 www.cordaidkinderstem.nl 
4 www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ke.html 
5 Barsby, J. (2008) Cultuur Bewust! Kenia, een leidraad voor gewoonten & etiquette, Uitgeverij Elmar B.V., 

Rijswijk 
6 http://members.quicknet.nl/jandalm/KENIA-gezondheidszorg.pdf 
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Figuur 1      Hiv/AIDS - personen met hiv/AIDS 

 
 

 

De armoedegrens verschilt per land. Daarom wordt de armoedegrens meestal aangeduid 
als: het inkomen dat iemand nodig heeft om te kunnen voorzien in de basisbehoefte. 
Wanneer een inkomen gelijk is aan de armoedegrens, gaat het inkomen volledig op aan 
de uitgaven. 7 
Tussen de 40 en de 50 procent van de Keniaanse bevolking leeft onder de 
armoedegrens.8 Hierdoor zijn veel ouders genoodzaakt om de kinderen de straat op te 
sturen om zo, zoveel mogelijk aan de primaire levensbehoefte van het gezin te kunnen 
voldoen.  
 
De kinderen gaan:     

• bedelen 
• opzoek naar eten 
• plastic inzamelen en verkopen deze 
• stelen  
• klusjes uitvoeren (denk hierbij aan parkeerwacht, wassen van auto’s, het 

strippen van autobanden)  
• etc. 

 
Veel van deze kinderen blijven uiteindelijk op de straat hangen en keren niet of 
nauwelijks meer terug naar de familie. Dit doordat de kinderen meer vrijheid ervaren op 
straat dan thuis. En thuis dienen zij al hun inkomsten af te dragen en bij te weinig 
inkomsten veelal nog eens een extra pak slaag ontvangen.  
 
1.3  Leefomstandigheden straatkind:  

De leefomstandigheden van de kinderen op straat is hard. Zij slapen en leven op 
onveilige plekken, eten en drinken onveilig water en voedsel. De kinderen hebben 
dagelijks te maken met geweld, mishandeling en seksuele uitbuitingen, worden keer op 
keer verjaagd door politie en omwonenden en komen in aanraking met criminaliteit en 
drugs. 
Vooral in de hoofdstad Nairobi met zijn circa 4.000.0009 inwoners zijn de 
levensomstandigheden hard. Uit ervaring gaan daarom veel kinderen vanuit Nairobi naar 
Mombasa. In Mombasa wonen ongeveer 650.00010 mensen en is het leven net even wat 
rustiger, minder agressief, zijn er meer toeristen die de kinderen “zielig” vinden en 
sneller eten en geld geven en is het net iets veiliger voor de kinderen.  

                                                
7 www.wikipedia.nl 
8 www.wereldkinderfonds.nl  
9 Engelhardt, M. Kenia Tanzaniaen Zanzibar, Ontdekken en beleven, Zuidnederlandse Uitgeverij N.V. Aartselaar, 

België 
10 Engelhardt Engelhardt, M. Kenia Tanzaniaen Zanzibar, Ontdekken en beleven, Zuidnederlandse Uitgeverij 

N.V. Aartselaar, België 

Bron: www.indexmundi.com/g/g.aspx?v=35&c=ke&l=nl, bezocht op 8 april 2012 
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Desondanks hebben de kinderen in Mombasa nog altijd dagelijks te maken met het harde 
onveilige leven van de straat. 
 
De kinderen die op straat leven komen veelal in aanraking met drugs. Lijm snuiven is het 
nummer één gebruik in drugs. Dit is goedkoop en heeft een effectieve werking waardoor 
de kinderen high worden en even kunnen  “ontsnappen” uit de werkelijkheid.  
Hierdoor kan het kopen van lijm aantrekkelijker worden dan het kopen van bijvoorbeeld 
eten. Daarnaast is het kauwen van Miraa (Khat) eveneens erg in trek. De werking van 
Miraa is effectiever en langduriger dan lijm, het kost alleen iets meer.  
 
Bij het begrip “werkelijkheid” kan worden uitgegaan van de wereld zoals die ervaren kan 
worden door een persoon. Hierbij kan het gaan om hoe de persoon zichzelf ervaart; hoe 
de persoon zijn sociale omgeving (de ander) ervaart; of hoe de persoon de fysieke 
omgeving (het ander) ervaart.  
Kinderen in Nederland “ontsnappen” veelal even uit de werkelijkheid middels spel en 
activiteiten. Wie is nou bijvoorbeeld niet tijdens zijn of haar jeugd dokter, prinses, ridder, 
piloot of politieagent geweest? 
Spelen doen kinderen omdat zij er op dat moment zin in hebben, omdat zij daartoe de 
impuls krijgen. Spelen is spontaan, je kunt niet tegen een kind zeggen “ga eens spelen”. 
Spelen is een vorm van spontane zelfexpressie. Hierbij betekent zelfexpressie: het naar 
buiten brengen wat in je is aan gedachten, verlangens, gevoelens, etc. Speels gedrag 
betekent dat er gehoor wordt gegeven aan het gevoel van vrijheid om onmiddellijk uiting 
te geven aan je gedachten, verlangens, gevoelens, etc.  
De kinderen in Nederland zijn vrij om dit te kunnen en mogen doen, hoeven geen drugs 
hiervoor te gebruiken en hebben veelal hulpmiddelen om dit allemaal te kunnen 
stimuleren. Denk hierbij aan verkleedkleding, computerspelletjes, leesboeken, 
speelhuisjes, etc. 11 
De straatkinderen van Kenia hebben dit allemaal niet en hebben de mogelijkheid hier niet 
voor. Op straat draait het om te overleven. En overleven doe je niet als prinses, of als 
ridder. De werkelijkheid voor deze kinderen is dat zij leven en wonen op straat, hier 
zullen opgroeien en vele van hen hier ook zullen overlijden. De stap voor deze kinderen 
naar een leven buiten de straat is te groot om dit alleen te doen.  
Zij hebben hierbij hulp nodig! 
Het zijn kinderen en kinderen behoren niet voor zichzelf te zorgen. Deze kinderen hebben 
ook het recht om uit de werkelijkheid te mogen ontsnappen, omdat zij daar zin in 
hebben, omdat zij uiting willen geven aan hun zelfexpressie. Niet omdat zij zo wanhopig 
zijn en daardoor drugs als laatste redding zien. Stichting BeHoCa zet zich hiervoor in! 
BeHoCa staat voor Belief, Hope & Care, oftewel geloof, hoop en zorg. 
 
 

                                                
11 Rosmalen, J. (2007). Het woord aan de verbeelding, Spel en kunstzinnige middelen in het sociaal agogisch 

werk, Bohn Stafleu Van Loghum: Houten/Diegem 
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2.  Bestaansreden Stichting BeHoCa       
 
2.1  Oprichting: 

Stichting BeHoCa is opgericht in mei 2012 door Melissa Kreps om zoveel mogelijk 
straatjongens van Mombasa inKenia, een kansrijke toekomst te bieden.  
 
In 2009 heeft Melissa tijdens haar studie, Sociaal Pedagogisch Hulpverlening aan Avans 
Hogeschool, stage gelopen in Zuid-Afrika. Deze prachtige ervaring heeft haar na het 
behalen van haar studie in 2010, doen terugkeren naar Afrika. “Ik heb mijn hart verloren 

aan Afrika” zegt Melissa.  
 
Echter eindigde Melissa deze keer in Mombasa te Kenia en heeft daar gewerkt met 
weeskinderen, Aids-wezen en uiteindelijk met straatjongens. Tijdens het werken met de 
straatjongens ondervond Melissa dat deze kinderen op vele gebieden worden tekort 
gedaan. Het aantal tehuizen voor deze kinderen in Mombasa is minimaal en in de 
tehuizen wordt er veelal alleen maar gekeken naar de eerste levensbehoeften van deze 
kinderen. Echter hebben deze kinderen meer behoeftes dan eten, drinken, woonruimte, 
scholing en kleding. (Deze behoeftes komen duidelijk aan bod in hoofdstuk 3 Doelgroep.) 
 
Melissa heeft voor informatiewinning vele gesprekken gevoerd met de straatjongens van 
Mombasa. Zo is zij er achter gekomen dat vooral in de stad de kinderen onzichtbaar 
blijken te zijn voor de meeste lokale bevolking.  
De lokale bevolking en de overheid zijn deze kinderen liever kwijt dan rijk. De politie sluit 
de straatjongens zonder pardon op in een soort internaat of ze worden geslagen en 
verjaagd.  
De lokale bevolking ervaart de kinderen als een last, maar wat kunnen deze kinderen 
anders, ze hebben niets tot weinig om op terug te vallen waardoor de straat veelal hun 
enige overlevingskans is.  
 
2.2  Middel ter ondersteuning straatjongens: 

Melissa begint voor de straatjongens een tehuis in Mombasa waar verder wordt gekeken 
dan de eerste levensbehoefte. Het kind wordt gezien als een individu met vele 
mogelijkheden en talenten. Veel kinderen zijn bijvoorbeeld zeer creatief, zijn goed in 
zang en of dans, zijn vindingrijk en werken graag met hun handen.  
Melissa gaat zelf dit tehuis op locatie leiden middels de ondersteuning van Stichting 
BeHoCa. In hoofdstuk drie en vijf kunt u meer lezen over de vormgeving van het tehuis.   
 
2.3  Maatschappelijke relevantie: 
Wereldwijd hebben kinderen rechten. Om te zorgen dat aan deze rechten voldaan wordt, 
is Het verdrag voor de Rechten van het Kind in 1989 aangenomen door de algemene 
Vergadering van de Verenigde Naties.12 Volgens dit verdrag hebben kinderen recht op 
een evenwichtige ontwikkeling en uitgroei naar volwassenheid.  
In het Verdrag voor de Rechten van het Kind staan 54 artikelen. Deze artikelen zijn 
onder te verdelen in verzorging, bescherming en informatie en op het uiten van een 
mening.  
Zo hebben kinderen bijvoorbeeld recht op onderwijs, gezondheidszorg en een veilige plek 
om te wonen en te spelen. Eveneens hebben kinderen recht op bescherming tegen 
mishandeling, kinderarbeid en seksuele uitbuiting zoals prostitutie en kinderporno.   
Kortom, het verdrag omvat alle terreinen waarop het leven van een kind zich afspeelt.  
 
De lidstaten van de Verenigde Naties hebben in het jaar 2000 acht millenniumdoelen 
opgesteld op het gebied van armoede, onderwijs, gezondheid en milieu.13  
Het streven is om vóór 2015 belangrijke vooruitgang hierin te hebben geboekt. Het zijn 
acht concrete meetbare doelen en elk jaar wordt de voortgang van deze doelen gemeten 

                                                
12 www.unicef.nl/over-unicef/kinderrechten.aspx?gclid=CLTNzpOCpq8CFYaDDgodJwSGZA 
13 www.millenniumdoelen.nl/Millenniumdoelen/millenniumdoelen 
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en gerapporteerd. Zo kan er tussentijdse druk worden uitgeoefend om de inspanningen 
van de landen te vergroten.  
 
De 8 doelen in het kort: 

1) De armoede halveren en minder mensen met honger  
2) Elk kind naar school  
3) Mannen en vrouwen gelijkwaardig 
4) Minder kindersterfte  
5) Verbetering van de gezondheid van moeders  
6) Bestrijding van hiv/aids, malaria en andere dodelijke ziektes  
7) Bescherming van het milieu, iedereen schoon drinkwater en minder mensen in 

sloppenwijken  
8) Toegang tot betaalbare medicijnen, een eerlijk handelssysteem, minder 

schulden voor ontwikkelingslanden 
 

Al deze doelen hebben effect op het leven van een kind. Dus wanneer deze doelen 
bereikt worden, zullen er ook minder kinderen op de straat hoeven te leven en hebben zij 
meer kans op een positieve toekomst bij de ouders.  
 
De millenniumdoelen zijn niet alleen een zaak van regeringen en maatschappelijke 
organisaties. Om de millenniumontwikkelingsdoelen te behalen voor 2015 wordt er 
wereldwijd hard gewerkt. Maar de wereld loopt achter op schema. Met extra 
inspanningen hebben de doelen meer kans van slagen.14 
 
Stichting BeHoCa ziet het als zijn maatschappelijke noodzaak om zich in te zetten voor 
de rechten van zoveel mogelijk straatkinderen in Mombasa en eveneens om een steentje 
bij te dragen aan het bereiken van een aantal millenniumdoelen. 
(Zie hoofdstuk 4 Doelstelling om welke millenniumdoelen het gaat)  
 
 

“Wees de verandering die je in de wereld wil zien gebeuren” 

Mahatma Gandhi, Indian political and spiritual leader (1869 - 1948)  
 

                                                
14 www.dewereldvandevn.nl/de_verenigde_naties/millenniumdoelen 
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3. Doelgroep            
 
3.1  Straatkinderen 
Straatkinderen leven noodgedwongen op straat, gaan meestal niet naar school en de 
reden per kind om op straat te leven verschilt enorm.  
Het kind:    

• is (aids)wees 
• wordt thuis (seksueel) mishandeld en of verwaarloosd door armoede, 

alcoholmisbruik, onmacht en loopt weg 
• denkt meer op straat te kunnen verhalen en verlaat bewust zijn of haar gezin 
• wordt de straat opgestuurd om te helpen het gezinsinkomen te vergroten en 

slaapt meestal thuis 
• leeft met zijn of haar gezin op straat 

  
Straatkinderen zitten vaak in de criminaliteit om zo in hun eigen onderhoud te kunnen 
voorzien. Denk hierbij aan stelen, dealen, drugsgebruik en of (seksuele)geweldplegingen.   
 

• Wereldwijd zijn er meer dan 100 miljoen straatkinderen 
• 1 op de 5 straatkinderen is jonger dan 15 jaar 
• 1 op de 10 straatkinderen is een meisje 15 

 
3.2  Het tehuis 

Stichting BeHoCa richt zich momenteel tot alle straatjongens van Mombasa te Kenia en 
streeft ernaar om zoveel mogelijk jongens op te kunnen nemen in het tehuis van de 
stichting in Mombasa. 
Het tehuis is een 24-uursopvanghuis en zal plek bieden aan jongens. Dit omdat het 
aantal jongens vele malen groter is dan het aantal meisjes en eveneens doordat al veel 
meisjes door andere instellingen worden opgenomen. 16 
 
Het tehuis werkt bij opname van de jongens met een leeftijdsrichtlijn. Er wordt uitgegaan 
van 5 tot en met 13 jaar. Er is bewust gekozen voor deze richtlijn, omdat de kinderen 
leerplichtig zijn in deze leeftijd (vanaf 7 t/m 15 jaar), de kinderen in deze leeftijdsgroep 
de meeste potentie hebben op verbetering van hun levensstijl en zodat het verschil in 
leeftijd niet te groot wordt tussen de jongste en de oudste. Dit is een richtlijn, maar per 
kind zal worden gekeken naar zijn ‘potenties’.  
 
Bij opname zijn de jongens bijvoorkeur weeskinderen. Dit omdat zij geen enkele 
mogelijkheid meer hebben om contact op te nemen met hun ouders. Straatkinderen met 
ouders hoeven er in principe niet alleen voor te staan maar eveneens wordt hierbij 
gekeken naar de individuele situatie van het kind en wordt er per kind besloten om hem 
wel of niet op te nemen. Hierbij wordt wederom gekeken naar de ‘potenties’ van de 
jongen.  
 
Bij opname van de jongens wordt er gewerkt middels een vaste werkwijze met behulp 
van een lokale ervaringsdeskundige. Wanneer de stichting overweegt om een jongen op 
te nemen wordt er meerdere malen met de jongen afgesproken en worden er afspraken 
gemaakt en informatie ingezameld. Houdt de jongen zich aan zijn afspraken, klopt zijn 
informatie (en vertelt hij niet steeds iets anders) dan wordt de jongen opgenomen in het 
tehuis. 
 
Voorbeeld: 

Een jongen van 15 is wees maar is sterk, weet geld te kunnen bemachtigen en kan zich 
staande houden in het straatleven. Hij wil alleen erg graag naar school en een leven 
buiten de straat, maar krijgt door zijn leven op straat hier niet de kans voor.  

                                                
15 http://streetkidnews.blogsome.com/category/1/north-south-america/honduras-streetkid-news Street 

Children News-assesment of street children 
16 informatie Kinderbescherming Mombasa 
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De afspraken die hij maakt met de deskundige van stichting BeHoCa komt hij altijd na en 
hij zou opgenomen kunnen worden.  
Een andere jongen van 14 heeft ouders, maar hij is weggelopen omdat hij werd 
mishandeld en geen andere uitweg zag en terug gaan is geen optie.  
Deze jongen kan het straatleven niet aan en is steeds het mikpunt van mishandeling en 
zijn eigendommen worden continu gestolen door andere straatkinderen. Ook deze jongen 
zou erg graag naar school willen en willen leven buiten de straat. Deze jongen komt 
eveneens zijn afspraken na die worden gemaakt met de deskundige van stichting 
BeHoCa.  
De stichting heeft momenteel één plek vrij en zal uiteindelijk kiezen voor de jongen van 
14 ondanks dat deze nog ouders heeft. De jongen van 15 kan zich namelijk beter 
staande houden dan de jongen van 14.  
 
Dit zijn vervelende beslissingen die de stichting dient te maken. Waarom hij wel en 
waarom hij niet. Maar uiteindelijk werkt de stichting met het geld van donateurs en 
donaties en door deze strenge aanpak wordt het geld niet verspild. Er worden kinderen 
opgenomen die ook daadwerkelijk willen en kunnen en het echt nodig hebben.  
 
De stichting heeft in Mombasa te maken met twee verschillende  
groepen straatjongens. Er zijn jongens die drugs gebruiken en jongens die geen drugs 
gebruiken. Bij opnamen wordt hier geen onderscheid in gemaakt, maar wordt er 
wederom gekeken naar de ‘potenties’ van het kind.  
 
 ‘Potenties’ van een kind kunt u lezen als: 

• Zal het kind zich kunnen aanpassen aan de regels/structuur van het tehuis? 
• Zal het kind het straatleven los kunnen laten? 
• Zal het kind zich houden aan de afspraken die gemaakt worden? 
• Zal het kind samen kunnen leven met de andere kinderen? 
• Zal het kind zich openstellen voor het personeel en de begeleiding? 
• Zou het kind willen werken aan zichzelf en willen veranderen? 
• Kan het kind zich wel of niet staande houden in het straatleven, hoe belangrijk 

is het voor de ontwikkeling van het kind dat hij wordt opgenomen? 
 
3.3  Denk en werkwijze: 

Het tehuis gaat uit van een Holistische en Humanistische denk- en werkwijze. Dit omdat 
hierbij wordt uitgegaan van de mens als individu waarbij de mens centraal staat en niet 
zijn of haar problemen. De jongens hebben namelijk vanwege hun geschiedenis allemaal 
een andere aanpak nodig. Een kind die wees is geworden door bijvoorbeeld HIV/Aids 
overleden ouders heeft een andere basis dan een kind die thuis is weggelopen, omdat hij 
mishandeld, verwaarloosd of is verkracht door zijn ouders.  
 
“Het humanistisch denken gaat er bijvoorbeeld vanuit dat als iemand probleemgedrag 

vertoont, zijn streven naar zelfontplooiing geblokkeerd of belemmerd is. Dat komt 

doordat zogenoemde ‘lagere’ behoeften, zoals fysiologische behoeften of behoeften aan 

veiligheid worden verwaarloosd of geblokkeerd”. (Basiszorg Door J.C. Dito,T. Stavast,B.E. 
Zwart) Doordat de stichting kijkt naar de persoon en zijn behoeften, kan er stap voor 
stap worden gewerkt aan het voldoen van de benodigde behoeften van de jongens, 
waardoor hun streven naar zelfontplooiing niet meer wordt geblokkeerd of belemmerd.  
 
De behoeftegebieden van een mens bestaan volgens Maslow (1907-1970) uit vijf lagen.  
Volgens Maslow volgen de innerlijke behoefte altijd de drijfveer voor bepaald handelen, 
ongeacht de culturele afkomst. Verandert de behoefte dan verandert de drijfveer.  
Maslow heeft een theorie die gaat over de verschillende motieven die achter het 
menselijk handelen schuilgaan, de piramide van Maslow. Deze piramide bestaat dus uit 
vijf lagen.  
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Figuur 2 

 

 
De onderste vier lagen staan centraal in het opheffen van de tekorten. Laag vijf gaat uit 
van het groeien, het ontwikkelen van de mens door zelfontplooiing. De begeleiding aan 
de jongens bestaat uit het laag voor laag voorzien aan de benodigde behoeften. 
 
Iedereen heeft bijvoorbeeld eerst behoefte aan veiligheid, voordat je in staat bent om 
jezelf te kunnen ontwikkelen en voordat je open staat voor contact en/of liefde.   
De jongens hebben vooral behoefte aan het feit dat ze weten dat ze veilig zijn, dat ze 
weten dat er voor ze gezorgd wordt, dat ze weten dat er eten en drinken is en dit niet 
zelf hoeven te gaan regelen. Hierdoor zullen de jongens openstaan voor de andere lagen.  
Door hen te ondersteunen bij het bereiken van deze lagen, zullen zij zichzelf uiteindelijk 
ontplooien, waarna ze begeleid kunnen worden naar verzelfstandiging en uiteindelijk 
zelfstandig hun kansrijke toekomst kunnen gaan vormgeven en leven.  
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4.  Missie           

 

“Stichting BeHoCa ondersteunt zoveel mogelijk straatkinderen in Kenia om het 

straatleven achter zich te laten, zodat deze manier van leven geen belemmering meer zal 

vormen voor het opbouwen van een gezond en kansrijk volwassen bestaan”.  

 
Meer dan 250.000 kinderen zwerven rond in de straten van Kenia. Doelloos en zonder 
toekomstperspectief. Deze kinderen hebben hulp nodig want geen één kind hoort thuis 
op de straat.  
 
Alle kinderen hebben recht op een jeugd waarin zij zich geen zorgen hoeven te maken en 
waarbij zij zich geborgen voelen en liefde ervaren. Een jeugd waarin het kind rechten 
heeft maar ook plichten en waar naar het individu wordt gekeken. Een jeugd waarin zij in 
alle vrijheid en veiligheid kunnen ontwikkelen en ontplooien. 
Kinderen zijn overal ter wereld de “zwakkere” van de samenleving. Vooral kinderen 
zonder ouders of verzorgers staan zwak. Zij hebben iemand nodig die voor hen opkomt 
en zorgt dat ze datgene krijgen wat ze nodig hebben en waar ze recht op hebben.  
  
Stichting BeHoCa zet zich hiervoor in en neemt zoveel mogelijk straatkinderen op in hun 
tehuis waarbij de kinderen voldoende gespecialiseerde hulp en ondersteuning wordt 
aangeboden. Dit zodat de kinderen zichzelf weer open durven te stellen om te durven 
dromen, om te durven veranderen, om te leren en te groeien, maar vooral…om weer 
kind te durven en mogen zijn! 
 
 

“I have a dream” 

Martin Luther King, Jr.  
Amerikaanse baptistische dominee, politiek leider (1929/1968)  
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5.  Doelstelling              
 

Stichting BeHoCa heeft als doel, om zoveel mogelijk straatkinderen in Kenia een 
kansrijke toekomst te bieden middels de juiste gespecialiseerde hulp en ondersteuning.  
  
Deze doelstelling tracht Stichting BeHoCa te verwezenlijken middels een aantal 
subdoelen. Deze zijn opgesplitst in 2 groepen: doelen gericht op de activiteiten van de 
stichting en doelen gericht op activiteiten van het tehuis in Mombasa.  
 

5.1  Doelen stichting: 

• werven van maandelijkse/eenmalige donateurs, zowel particulieren als bedrijven 
• organiseren van evenementen/acties voor het inzamelen van geld 
• oproepen voor geldinzamelingsacties voor Stichting BeHoCa  middels derden 
• informeren van donateurs van ontwikkelingen rond om het tehuis en de kinderen 

middels een nieuwsbrief (per kwartaal, indien nodig eerder) en website 
• donateurs op de hoogte houden van de ontwikkelingen van hun financieel 

adoptiekind (per kwartaal, indien nodig eerder) 
• indien gewenst, het tot stand brengen van contact tussen kind en financieel 

adoptie ouders 
• werven van vrijwilligers zowel voor de Stichting in Nederland als voor het tehuis 

en het werven van stagiaires voor het tehuis  
• verstrekken van informatie aan vrijwilligers/stagiaires met betrekking tot de 

mogelijkheden om te “werken” in het tehuis 
• middels reclame/acties/evenementen/sociale media zorgen voor 

naamsbekendheid 
 
5.2  Doelen tehuis: 

• voorzien van onderwijs (thuisscholing, of indien mogelijk onderwijs via de 
overheid) (Millenniumdoel 2) 

• volgen van cursussen wanneer: het kind oud genoeg is, het kind voldoende 
draagvlak heeft, het kind psychisch en fysiek er open voor staat  
(Millenniumdoel 2) 

• bieden van veiligheid en geborgenheid / goede thuisbasis/ eten/ onderdak/ 
kleding/ gezondheid/ hygiëne, van de straat houden/ helpen aan ontspanning, 
hobby’s en of andere bezigheden (Millenniumdoel 1 & 7) 

• het bieden van een dagstructuur 
• directe (psychische) problemen oplossen/ lekker in hun vel laten zitten/ 

traumaverwerking/ verslavingszorg bieden 
• het bieden van ondersteuning in het krijgen van een sociaal netwerk (mensen die 

hen kunnen helpen, maar ook ‘de juiste’/  ‘echte’ vriendschappen herkennen en 
leren op te bouwen) 

• zelfredzaamheid en zelfontplooiing stimuleren, behandelen als individu en de 
mogelijkheid bieden zich tot een uniek individu te laten ontwikkelen 

• helpen met financiën: geld verdienen, maar ook leren hoe om te gaan met geld 
(Millenniumdoel 1)  

• voorlichtingen bieden over diverse gebieden, denk hierbij aan HIV-Aids, drugs, 
vertrouwen etc, zowel in het huis als op de straat (Millenniumdoel 6 & 7) 

• het ondersteunen van de kinderen naar onafhankelijkheid 
 
Stichting BeHoCa streeft eveneens naar een gelijkwaardige behandeling tussen mannen 
en vrouwen. Bij het aannemen en betalen van het personeel in Mombasa zal geen 
onderscheid worden gemaakt in geslacht! (Millenniumdoel 3)  
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5.3  Uitgangspunten Stichting BeHoCa17: 

Zoals vermeld in hoofdstuk 3, gaat Stichting BeHoCa uit van het Holistische & 
Humanistische denken en werken, wat dient als basis voor het formuleren van de 
uitgangspunten. 
  

- Verantwoordelijk voor zichzelf en de anderen 

De mens is, voorzover hij daar toe in staat is, verantwoordelijk voor zijn eigen 
functioneren. Tegelijkertijd is hij verantwoordelijk voor anderen. Iedereen moet namelijk 
de mogelijkheid ervaren om goed te functioneren. Stichting BeHoCa acht zichzelf 
medeverantwoordelijk voor het functioneren van de straatkinderen in Kenia. 
De straatkinderen ervaren tekorten om goed te kunnen functioneren, zij zijn hiertoe niet 
in staat. Stichting BeHoCa zal deze tekorten aanvullen waardoor de kinderen weer 
verantwoordelijk kunnen zijn voor zichzelf en anderen. 
 

- Ieder mens is uniek 

Doordat ieder mens uniek is, wordt de wereld op verschillende manieren waargenomen. 
Men reageert op de wereld zoals hij de wereld waarneemt, ervaart en beleefd.  
Stichting BeHoCa ziet ieder kind als uniek. Dit omdat niemand hetzelfde is en ieder kind 
zijn eigen verhaal heeft en die op zijn eigen manier vertelt/toont.  
 

- Autonoom 

De mens is een zelfstandig en verantwoordelijk schepsel. Dit houdt in dat ieder mens zelf 
kan beslissen en bepalen hoe hij zijn leven inhoud en vorm wil geven. Ieder mens doet 
dit binnen de vermogens die hij heeft. Ieder mens heeft een eigen wil en die moet 
erkend worden. De straatkinderen hebben ook het recht om autonoom te zijn, maar 
hebben hier de mogelijkheid niet voor.  
Stichting BeHoCa stimuleert en verstrekt de kinderen de mogelijkheden om hun eigen wil 
en mening te uiten. Hierdoor kunnen de kinderen richting geven aan hun eigen leven en 
deze zelf inrichten.  
 

- De onschuld van een kind 

Kinderen zijn puur en onschuldig en elk kind heeft recht op een leven als kind.  
Hierbij is het van belang dat een kind zichzelf kan zijn en zichzelf kan ontplooien tot een 
volwaardig persoon.  
De straatkinderen van Mombasa zijn eveneens onschuldig. De situatie thuis heeft hen 
gedreven naar de straten en de daarbij behorende handelingen/gewoontes. Stichting 
BeHoCa ziet deze kinderen als kinderen met een noodkreet. Een noodkreet om hulp waar 
zij gehoor aan geven door zoveel mogelijk kinderen op te nemen en te ondersteunen in 
het tehuis.   
 

- Transparant werken 

Omdat Stichting BeHoCa werkt met geld van donateurs willen zij zo transparant mogelijk 
te werk gaan. De stichting verstrekt informatie over wat er met het geld gebeurt en waar 
het geld voor is dat wordt ingezameld. Dit middels een nieuwsblad, de website en ieder 
jaar verschijnt er een jaarrapport.  
 

- Vrijwilligers/stagiaires 

Stichting BeHoCa biedt de mogelijkheid voor vrijwilligers en stagiaires om te gaan 
werken in het tehuis van de stichting in Kenia.  
Zij zullen daar ondersteuning bieden aan de bestaande Keniaanse hulpverleners bij de 
zorg en behandeling van de jongens.   
De stichting denkt namelijk dat een wisselwerking van verschillende culturen een 
bijdrage levert aan de kwaliteit van de hulpverlening. Men stimuleert elkaar en zal van 
elkaar leren. Stichting BeHoCa vindt dat iedereen een kans verdient om te mogen 
ervaren hoe het is om te werken met deze prachtige kinderen in het mooie Kenia. Het zal 
een levenservaring worden waar men hun hele leven op terug zal kijken met een positief 
gevoel en dit gunt de stichting aan iedereen! 

                                                
17 J.C. Dito, T. Stavast & D.E. Zwart, (2008) Basiszorg, Bohn Stafleu van Loghum, Houten 



                                                                                    

                                                                                   Stichting BeHoCa, Stichtingsplan  15

6.  De stichting          
 
De rechtsvorm die voor Stichting BeHoCa is gekozen is een stichtingsvorm.  
Deze vorm zorgt ervoor dat de stichting geen leden heeft maar een doel wil 
verwezenlijken. Eveneens zorgt deze vorm ervoor dat de stichting een bestuur heeft. 
Het bestuur van Stichting BeHoCa bestaat uit een: 
 

• Voorzitter 
• Secretaris 
• Penningmeester 
• PR & webdesigner 

 
De Stichting heeft haar zetel in de gemeente Maasdonk. 
 
6.1  Personeel: 

 
Bestuursleden:  

Voorzitter:  Melissa Kreps 
    
 
Vice-voorzitter: Annet Frickel 
    
 
Secretaris:  Anke Meersta 
    
 
Penningmeester: Rob Cromberge 
    
 

PR & webdesigner:  Carlien Brons 
    
 
Daarnaast wordt het bestuur ondersteunt door diverse vrijwilligers.  
 

6.2  Werkwijze: 

 
Stichting BeHoCa werft in Nederland donateurs en fondsen om de straatkinderen in 
Mombasa te ondersteunen. De kosten van deze fondsenwervende acties houden zij zo 
laag mogelijk, zodat bijna alles van de donaties (van donateurs, bedrijven, stichtingen en 
scholen) ten goede komt aan het tehuis in Mombasa met zijn kinderen en projecten ten 
goede van deze straatkinderen.  
 
De stichting is een non-profit organisatie. Het bestuur en de vrijwilligers ontvangen dus 
géén vergoeding voor hun aandeel in de stichting. Zij doen dit werk met hart en ziel voor 
de straatkinderen van Kenia.   
 
Het tehuis in Mombasa is in het begin van zijn bestaan volledig afhankelijk van donaties 
en sponsoren. In de toekomst zal gekeken worden naar de mogelijkheden om zo 
zelfstandig mogelijk te kunnen functioneren. Denk hierbij aan het verbouwen van voedsel 
en het houden van dieren voor zelfgebruik maar ook voor de verkoop. 
Het tehuis in Mombasa wordt op locatie gerund door de oprichtster van deze stichting 
(Melissa kreps). Hierdoor kan de stichting garanderen dat elke cent rechtstreeks terecht 
komt bij de jongens, er is namelijk geen enkel tussenstation!  
 
Stichting BeHoCa: 

• Houdt de donateurs op de hoogte van de gang van zaken middels een nieuwsbrief 
via de website, e-mail of indien op aanvraag per post 
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• Houdt “adoptie” ouders op de hoogte van het kind dat zij sponsoren middels een 
nieuwsbrief per e-mail of indien op aanvraag per post 

• Stuurt geen bedelbrieven 
• Werft geen donaties via straatwervers, commercials of betaalde advertenties 
• Werkt in Nederland vanuit een thuisbasis, dus heeft geen kantoorkosten  
• Streeft naar maandelijkse donaties vastgesteld voor een bepaalde periode, dit om 

continuïteit voor de kinderen te kunnen garanderen 
 
De stichting biedt de donateurs de mogelijkheid om financieel een kind te adopteren.  
Dit houdt in dat de donateur middels een vastgesteld bedrag per maand een kind 
sponsort. Dit maakt de donatie net even iets persoonlijker.  
De “adoptie” ouders worden middels een nieuwsbrief op de hoogte gehouden van de 
voortgang van “hun” kind.  
Tevens is er de mogelijkheid om met het kind contact te onderhouden.  
Denk hierbij aan post en e-mail of zelfs eventueel een bezoekje aan het kind in het 
tehuis zelf. De kinderen vinden dit contact geweldig. Ze weten dan dat er iemand (ook al 
is het in een ander continent) aan hun denkt, om hen geeft en hen ondersteunt. Dit geeft 
de kinderen weer motivatie en inspiratie om te willen veranderen en om hun best te 
blijven doen.  
 
Zoals bij de uitgangssituatie is aangegeven, is het mogelijk om op locatie (het tehuis in 
Mombasa) stage en vrijwilligerswerk te vervullen. De stichting biedt mensen deze 
mogelijkheid omdat zij vindt dat deze prachtige leerzame ervaring niemand ontzegd mag 
worden. Deze mogelijkheid brengt mensen dichter bij elkaar, dichter bij het land met zijn 
cultuur en geeft mensen de mogelijkheid om te kijken wat het met hen doet om te leven 
en te werken in een ontwikkelingsland. Deze levenservaring is een ervaring die je je 
hele leven zult blijven herinneren en eren.  
Voor het tehuis en vooral voor de kinderen biedt deze mogelijkheid eveneens een 
waardevolle bijdrage. Het betekent namelijk dat de kinderen extra aandacht en meer 
begeleiding/ondersteuning krijgen. Tevens leren de kinderen om te gaan met mensen 
vanuit een andere cultuur met andere werk- en of denkwijze en vinden zij het geweldig 
om bezoekers te krijgen.  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


