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1. ONZE FILOSOFIE 

ONZE  VISIE 

De visie van Street Child Nederland is een wereld waar de rechten van ieder kind worden nagestreefd, 

met name het recht op onderwijs. 

 

Wereldwijd krijgen er momenteel 121 miljoen kinderen geen onderwijs, vooral in de armste en meest 

kwetsbare landen. Daarnaast zijn er miljoenen kinderen die naar school gaan maar er niet slagen om te 

leren, omdat het onderwijs van onvoldoende kwaliteit is. 

 

Deze kinderen hebben geen mogelijkheid om onderwijs te volgen en hebben daarom veel minder 

kansen  om een goed bestaan op te bouwen. Dit is waarom Street Child investeert in onderwijs, want 

het volbrengen van algemeen basisonderwijs is één van de grootste stappen die gezet kan worden om 

armoede in de wereld te overwinnen. 

 

 

ONZE  AANPAK 

Street Child werkt waar de nood het grootst is, met de meest gemarginaliseerde kinderen en 

gemeenschappen. We reageren snel en zijn bereid om te gaan waar anderen dat niet zullen doen, 

inclusief afgelegen, moeilijk te bereiken gebieden en zwakke, door rampen getroffen staten. 

 

We helpen kinderen om in hun recht te gaan staan, in het bijzonder voor een goed basisonderwijs, door 

projecten uit te voeren die zijn gericht op een combinatie van onderwijs, kinderbescherming en het 

creëren van duurzaam levensonderhoud voor gezinshoofden. 

 

Street Child Nederland werkt altijd samen met lokale organisaties, met als doel relaties op te bouwen 

die gebaseerd zijn op vertrouwen en wederzijds respect. We ondersteunen onze lokale partners zodat 

ze het beste uit zichzelf kunnen halen en daarmee op langere termijn een leidende rol kunnen spelen in 

de ontwikkeling van hun land en maatschappij. 

 

Street Child hanteert een resultaatgerichte aanpak met als doel het creëren van maximale impact voor 

een zo groot mogelijk aantal kinderen tegen de laagste kosten. We leren elke dag en onze 

programma's worden telkens efficiënter, met verbeterde resultaten als gevolg.  
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ONZE  ORGANISATIE 

De overkoepelende organisatiestructuur van Street Child is gebaseerd op het principe van lokale 

samenwerking. Street Child Nepal en Street Child Nigeria worden onderhouden als dochterorganisaties 

van Street Child UK, met elk een eigen directie. Street Child of Sierra Leone (SCoSL), Street Child of 

Liberia (SCoL), en de fondsenwervende organisaties van Street Child binnen de EU en VS, zijn allemaal 

onafhankelijke entiteiten met een eigen bestuur.  

 

Street Child UK ondersteunt zijn partner entiteiten continu met een combinatie van management, 

financieel toezicht en technisch en strategisch advies, zodat alle losse organisaties effectief 

samenwerken en zo een algemeen doel kunnen behalen. Zo kunnen Street Child’s fondsenwervende 

organisaties meer focussen op het vergroten van de naamsbekendheid, het creëren van een netwerk en 

het vergroten van hun financiële middelen, terwijl Street Child UK de omliggende zaken als 

projectmanagement bijhoudt.  Daarnaast kunnen de Street Child-entiteiten binnen de projectlanden zelf 

lokale financieringsaanvragen doen voor projecten die hen verder interessant lijken. Hierdoor zijn ze 

lokaal meer betrokken in een strategisch netwerk, terwijl Street Child UK een minimum aan toezicht 

houdt. 

 

Onze financiering is zo gestructureerd dat we er het maximale uithalen en zo duurzaam mogelijk 

investeren. Wij gebruiken grote institutionele financiering die Street Child ontvangt via Nederlandse 

fondsen en  stichtingen 100% voor de overeengekomen projecten. 

Daarnaast is publieke fondsenwerving essentieel, want het draagt bij aan de opbouw van de algemene, 

vrij-besteedbare fondsen die Street Child Nederland in staat stellen om te innoveren, nieuwe projecten 

te testen, onderzoek te doen naar wat werkt en haar wereldwijde organisatie te laten groeien. 

 

 

ONZE  METHODE 

Het doel van Street Child is om 's werelds meest gemarginaliseerde kinderen te ondersteunen bij het 

realiseren van hun rechten, in het bijzonder het recht op onderwijs. De belemmeringen voor kinderen 

om naar school te gaan zijn veelvoudig en complex. Street Child kiest voor een intersectorale aanpak bij 

het ontwerpen van projecten die deze belemmeringen aanpakken. 

 

TOT OP HEDEN HEBBEN WIJ DE TOEGANG TOT BASISONDERWIJS VERBETERD VOOR MEER DAN 

120.000 KINDEREN DOOR HET ONTWIKKELEN VAN ONDERWIJS, KINDERBESCHERMING EN 

ONDERSTEUNING IN GEZINSINKOMEN. 
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1,091 

KLASLOKALEN GEBOUWD 

 

 

 

716 

LERAREN OPGELEID 

 

 

 

27,869 

KINDEREN ONDERWIJSSUPPORT GEGEVEN 

 

 

 

16,102 

LEVENSONDERHOUD SUPPORT VOOR OUDERS 

 

 

 

 

 

ONDERWIJS  

Street Child bouwt veilige, kwalitatief goede 

en betaalbare schoolgebouwen. Ons team 

identificeert, traint en coacht lokale 

docenten. We ontwikkelen onderwijs, 

leermiddelen en werken aan het verbeteren 

van leerresultaten. Street Child ondersteunt 

de schoolcommissies en de schoolleiding. 

 

KINDERBESCHERMING  

Ons team biedt psychosociale, gezins- en 

educatieve ondersteuning voor kwetsbare 

kinderen, zoals wezen en straatkinderen. 

Street Child traint maatschappelijk werkers. 

We brengen kinderen samen met een gezin, 

en verdedigen de rechten van de meest 

kwetsbare kinderen. 

 

LEVENSONDERHOUD 

Street Child helpt gezinshoofden van de 

meest kwetsbare en arme gezinnen om beter 

voor hun kinderen te zorgen door ze hebben 

een inkomen te genereren. Met een subsidie 

voor het opzetten van een micro-

familiebedrijfje, in combinatie met essentiële 

training, een spaarsysteem en wekelijkse 

monitoring, helpen we ze om hun 

gezinsinkomen te verhogen. 
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1. BELANGRIJKE GEBEURTENISSEN 

 

 

JANUARI   Ons team in Nepal opent de eerste Brick factory school (een school voor kinderen van 

baksteenfabriekarbeiders) in de Kathmandu Vallei. Hierdoor zorgen we ervoor dat 25 

kinderen van de steenfabriek seizoenarbeiders geen onderwijs missen in het 

werkseizoen. 

 

 

FEBRUARI  

 

Street Child lanceerde haar eerste ‘Education in emergency’ pilot project in Nigeria, als 

reactie op de Boko Haram crisis.  

 

 

APRIL  

 

De Sierra Leone Marathon won de ‘Best International Event’ bij de 2017 Running 

Awards! Daarmee versloeg het evenement onder andere de Marathons van New York, 

Berlijn en Amsterdam! 

 

 

MEI  

 

De zesde editie van de Sierra Leone Marathon vond plaats, met een recordaantal van 

160 internationale deelnemers. De 3 Nederlandse deelnemers haalden samen €1.234  

op. 

 

 

JUNI  

 

Ons eerste Tijdelijke Leercentrum in Maiduguri werd gebouwd, leraren werden opgeleid 

en 300 schoolmaterialen werden aangeleverd. 

 

 

AUGUSTUS  

 

Na de modderstroom en overstromingen in Freetown verleende Street Child noodhulp 

en was ons lokale team zelfs één van de hoofdspelers in deze operatie. In totaal 

deelden zij 87.142 voedselpakketten uit en gaven ze de getroffen gemeenschappen 

voorlichting over hygiëne. Ook werkten ze nauw samen met het World Food Program 

en de Sierra Leoonse overheid, namens wie het team nog meer eerste levensbehoeften 

aanleverde, omdat zij de gemeenschappen als geen ander kenden. 

 

SEPTEMBER  

 

In Liberia kregen we voor onze Partnership Schools for Liberia (PSL) scholen nog eens 11 

scholen door de Liberiaanse overheid toegewezen. Deze scholen richten zich op letter- 

en cijferkunde en bieden gratis onderwijs voor de kinderen, terwijl ze kostenneutraal 

zijn voor de overheid. 
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2. VERDERE HIGHLIGHTS 

● In 2017 is Street Child Nederland door zes stichtingen financieel gesteund. Alles bij elkaar gaven 

deze fondsen 33.045€, wat Street Child Nederland enorm liet groeien. 

 

● In Sierra Leone en Liberia werd het afgelopen jaar hard gewerkt aan onderwijs voor kwetsbare 

meisjes door middel van ons Girls Speak Out project. 1.900 meisjes in groep 5 of 6 van de 

basisschool, die hoog risico liepen om met school te stoppen, ontvingen een schoolpakket 

inclusief het benodigde schoolgeld. Daarnaast werden nog eens 3.500 broertjes of zusjes 

ondersteund met hetzelfde pakket, zodat ook zij in school bleven. In de afgelegen gebieden 

werden de klaslokalen verbeterd en leraren getraind voor 11.381 kinderen.  

 

● In Nepal konden we door grote bijdragen van onder andere UNICEF  veel scholen herbouwen na 

de aardbevingen. In getroffen gemeenschappen hebben we 486 klaslokalen hersteld en 239 

leraren getraind. 

 

● Zowel over de Sierra Leone Marathon als de Nepal Marathon is uitgebreid geschreven in de 

media. Onder andere Runner’s World, Running Plus en Hardloopnieuws schreven over onze 

sportevenementen. 
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3. FUNDRAISING EN KOSTEN 

Street Child Nederland is in 2017 financieel gesteund door zes verschillende fondsen, waaronder de 

Sophie Rosenthal Foundation en de W.M. de Hoop Stichting. Naast de fondsen die onze collega’s in 

andere landen ophaalden, heeft Street Child Nederland het volgende kunnen financieren: 

 

● Het Girls Speak Out project in Sierra Leone met 9.500€,  waarmee  we onder andere in de 

afgelegen gebieden van Sierra Leone scholen hebben voorzien van monitor- en 

onderwijsmaterialen voor 400 leraren en 234 leraren hebben getraind. In de stedelijke gebieden 

hielp Street Child Nederland 115 meiden om de basisschool af te ronden, en 13 meiden om ook 

de stap naar middelbaar onderwijs te maken en hun ouders/verzorgers om een bedrijfje op te 

zetten. 

 

● Het Girls Speak Out project in Liberia met 2.000€, waarmee we de schoolkosten voor zowel de 

basisschool als middelbare school betaalden voor respectievelijk 58 en 115 meiden. 

 

● Het Education is forbidden project met 20.345€, om onder andere 120 kinderen en 2 leraren in 

het tijdelijke leercentrum in Jajeri Bayan Texaco in  Nigeria te voorzien van lesmaterialen, 

training te geven aan de maatschappelijk werkers en de kinderen te testen op onder andere 

letterkunde. begin 2018 krijgen nog eens 40 kinderen een WASH pakket en wordt er een 

klaslokaal gerenoveerd.  

 

 

Deze financiële support droeg enorm bij aan de groei van Street Child Nederland. Daarom wilt onze 

organisatie deze stichtingen en fondsen bedanken voor hun steun en hun vertrouwen!  
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4. JAARBALANS 

Hieronder een overzicht van het totale inkomen en de uitgaven van Street Child Nederland. 

 

Kasstand per 31/12/2016:   
€14.196,82 

Inkomen 35.722,27 

     Donaties via verschillende fondsen 
    Fondsenwerving Sierra Leone Marathon 

 33.045,00 
1.234,00 

     Directe donaties  1.443,27 

 

Uitgaven (38.127,52) 

 Organisatiekosten  (2.104.74) 
     Bankkosten  (133,19) 
     Website  (102,11) 
     Informatie/lectuur  (69,44) 
     Vergoeding directie  (1.800,00) 

 Projectfinanciering  (36.022,78) 
 In-country consultancy Sierra Leone  (4.177,78) 
 Girls Speak Out project Liberia  (2.000,00) 
 Education Is Forbidden project Nigeria  (20.345,00) 
 Girls Speak Out project Sierra Leone  (9.500,00) 

Kasstand per 31/12/2017: 
€ 11.791.57 

 

 

In 2016 was het inkomen van Street Child Nederland € 7.346,48. Ten opzichte van vorig jaar is de 

organisatie dus +386% gegroeid in inkomen. 

De jaarbalans is goedgekeurd door het bestuur van Street Child Nederland op 5 Februari 2018: 

 

 

 

 

 

________________________    ______________________ 

 

Voorzitter      Penningmeester 

Pedro José Kuijt Rumayor    Helen Yeh 
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5. EVENEMENTEN 

 

 

 

Naast donaties die we ontvingen van individuele personen, 

bedrijven en fondsen verkreeg Street Child ook inkomsten uit 

evenementen. Deze evenementen vergroten ook onze 

naamsbekendheid, iets waar we ook in 2017 weer veel 

aandacht voor hadden.  

 

 

 

 

In 2017 vond de zesde Sierra Leone Marathon voor 

Street Child plaats, met 160 internationale hardlopers 

en honderden deelnemers vanuit Sierra Leone. Dit 

organiseert Street Child Nederland samen met haar 

partnerorganisatie Street Child UK, en het is ons 

belangrijkste fondsenwervende evenement. Het is een 

uniek hardloopevenement waarbij honderden 

deelnemers, waaronder ook bedrijfsteams, afreizen 

naar Sierra Leone om daar hard te lopen voor het 

gezamenlijke goed doel: geld ophalen voor het werk 

van Street Child.  

 

 

Naast deelnemen aan de hele marathon kon men ook de 

halve marathon, 10 km of 5 km lopen. De deelnemers kregen 

tijdens de reis de kans om verschillende projecten te 

bezoeken en de kinderen te ontmoeten waar Street Child 

mee werkt. Dit jaar bezochten de deelnemers onder andere 

familiebedrijfjes in Kabala en Lunsar, kregen ze een 

presentatie van de maatschappelijk werkers en werden er 

scholen in afgelegen gebieden bezocht in Loko Masama en 

overheidsscholen in Port Loko en Makeni.  
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Op 18 november 2017 vond de tweede Street Child 

Nepal Marathon plaats. Voor dit evenement reisde een 

team van 12 hardlopers af naar Nepal om daar hard te 

lopen voor Street Child. Tijdens de reis leerden de 

hardlopers alles over de projecten van Street Child in 

Nepal, bezochten de school bij de steenfabriek in Kopila 

Nepa en presenteerden de maatschappelijk werkers het 

werk rondom de achtergestelde Musahar 

gemeenschap. 

 

 

Van 30 mei tot 5 juni organiseerde Street Child voor 

het allereerst de West Africa Cycling Challenge. Deze 

daagde fietsers uit om van Bo in Sierra Leone naar 

Robertsport in Liberia te koersen. De rit duurde zes 

dagen en onderweg werden er projecten van Street 

Child of Sierra Leone en Street Child of Liberia bezocht. 

Ook voor deze uitdaging hebben de deelnemers geld 

opgehaald. We hopen komend jaar onze eerste 

Nederlandse deelnemer te mogen verwelkomen bij dit 

evenement. De eerstvolgende West Africa Cycle 

challenge staat gepland voor 28 mei tot 3 juni. 

 

 

Het afgelopen jaar hebben drie Nederlanders deelgenomen aan de Sierra Leone marathon. Voor zowel 

de editie van dit jaar als voor de Nepal Marathon van 2018 heeft een aantal Nederlanders interesse 

getoond, dus we hopen wederom nieuwe deelnemers te verwelkomen.  
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6. PROJECTEN 

 

Samen met onze partnerorganisaties Street Child of Sierra Leone (SCoSL) en Street Child of Liberia (SCoL) 

werken we aan lokale projecten in West-Afrika. De focus van Street Child Nederland ligt voornamelijk op 

fondsenwerving, terwijl SCoSL en SCoL verantwoordelijk zijn voor de concrete implementatie van 

projecten. Daarnaast werken we intensief samen met Street Child of Nepal en Street Child of Nigeria, die 

op dit moment onder toezicht van onze partner Street Child UK staan maar op korte termijn 

waarschijnlijk zelfstandig zullen gaan opereren. 

Daarnaast werken we intensief samen met Street Child of Nepal en Street Child of Nigeria, die op dit 

moment nog onder toezicht van onze partner Street Child UK staan, maar op korte termijn wordt 

verwacht dat ook zij zelfstandig gaan opereren. Het is hierbij belangrijk onze middelen optimaal te 

benutten om een blijvende impact te hebben in de landen waar wij werken.  

 

Dit zijn de projecten waar onze lokale partners aan hebben gewerkt in 2017, onder andere met gebruik 

van financiering van onze Nederlandse partners: 

Girls Speak Out 

In zowel grotere steden als rurale gemeenschappen werd 

een groot onderzoek gedaan, genaamd ‘Girls Speak Out’. 

Er werden 2000 gestructureerde interviews met meisjes 

afgenomen en er werden 224 focusgroepen met meisjes, 

jongens en belanghebbenden georganiseerd. Uit dit 

onderzoek bleek dat een laag inkomen de grootste 

belemmering (40%) is om naar school te gaan.  

Vooral bij de overgang naar het middelbaar onderwijs 

stoppen veel meisjes met school, terwijl  75% van hen wel 

met school verder wil. Daarnaast is het erg moeilijk voor 

tienermoeders om hun school af te maken. 

 

In september 2017 zijn er 1.666 meisjes opnieuw met school begonnen, die dat anders niet konden 

vanwege financiële belemmeringen. Ze kregen schoolpakketten met daarin schriften, schrijfmateriaal, 

een uniform, schoenen (beide verplicht op de scholen) en een schooltas. Voor degenen die naar 

middelbaar onderwijs gingen is ook het collegegeld betaald. Ook kwetsbare broers of zussen kregen een 

schoolpakket, zodat ze in school konden blijven. Daarnaast kregen hun families een subsidie en training 

om een familiebedrijfje op te zetten. In totaal zijn er 2500 bedrijfssubsidies voor de ouders/verzorgers 

van zowel de meisjes als hun broers of zussen verstrekt. Binnen deze groep waren er ook 117 

tienermoeders die nu terug naar school te gaan. Zij ontvingen ook voedselpakketten zodat de verzorging 

van de baby niet in het geding komt. 
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In de rurale gebieden draaide de support voor de meisjes vooral om het verbeteren van het onderwijs. 

Dit werd grotendeels gedaan door 13 onderwijsspecialisten, die ieder een rol als mentor aannamen voor 

zo’n 30 leraren. De onderwijsspecialisten trainden de leraren regelmatig in groepsverband. Daarnaast 

werd iedere leraar individueel gemonitord in de klaslokalen. 

In de training werd onder andere besproken hoe leraren de lessen interactiever kunnen maken, hoe ze 

een duidelijke lesplanning kunnen maken en waarom gendergelijkheid en aanwezigheidsplicht op school 

zo belangrijk zijn. Daarnaast is er in lesmaterialen geïnvesteerd, waardoor er 400 klaslokalen zijn 

verbeterd, het curriculum beter begrepen kan worden door de leerlingen en de leerlingen kunnen 

worden gemonitord op hun voortgang. 

 

Sierra Leone - Reduce Overcrowding and Improved Sanitation in Schools (ROISS) 

Dit project werd opgezet omdat veel leerlingen regelmatig niet naar school kwamen. Dit kwam door de  

concentratieproblemen vanwege de te volle klaslokalen en de beperkte sanitaire voorzieningen. Het 

enorme project dat onder andere de constructie van 225 klaslokalen inhield, werd midden 2017 samen 

met DFID, World Vision en CRS afgerond. Alle 225 klaslokalen zijn sinds september in gebruik, met als 

resultaat dat de leerlingen nu minder snel zijn afgeleid, en vooral meisjes vaker naar school kunnen door 

de verbeterde hygiëne. 

 

Modderstroom in Freetown: noodhulp support 

Ook in 2017 heeft Street Child weer haar kracht in noodsituaties laten zien. In augustus werd Freetown, 

de hoofdstad van Sierra Leone, getroffen door een modderstroom en overstromingen na vele dagen van 

heftige regenval. Deze ramp werd een groot focuspunt voor Street Child of Sierra Leone in de tweede 

helft van 2017. Terwijl veel organisaties lieten weten de situatie aan het onderzoeken te zijn, deed 

Street Child een publieke noodhulp oproep, waar internationaal veel gehoor aan werd gegeven.  Met 

dank aan haar supporters kon Street Child meteen reageren, deelden we binnen 24 uur de eerste 

voedselpakketten uit en schaalden we enkele dagen later onze noodhulp op, waarmee we enkele 

duizenden mensen van eten hebben kunnen voorzien. Vervolgens kreeg Street Child of Sierra Leone 

hulp van DFID (Britse overheid), het VN wereld voedsel programma (WFP) en organisaties zoals CAFOD, 

Concern Worldwide en CRS. 

 

Voor meer dan een maand werkten ze 12 uur per dag en 7 dagen per week, waardoor het lokale team 

van Street Child veel heeft kunnen bereiken: 

● 87,142 kant-en-klare voedselpakketten uitgedeeld 

● 5.874 setjes kleding, 2.094 handdoeken en 3.236 toiletartikelen verstrekt 

● 9.727 mensen van adviezen voor hygiëne en veilig drinkwater voorzien 

● de ingrediënten en kookgerei voor 13.242 warme maaltijden geleverd 

● 1.125 pakketten met beddengoed uitgedeeld 

 



14 

In oktober en november heeft het team van Street Child of Sierra Leone ook namens de overheid van 

Sierra Leone grote hoeveelheden voedsel en non-food items gedistribueerd, die waren gedoneerd door 

instanties vanuit de hele wereld. In december hebben onze teams schoolmateriaal uitgedeeld aan 

kinderen die waren getroffen door de ramp, om de terugkeer naar school te garanderen. Op dit moment 

zijn we aan het onderzoeken hoe we invulling kunnen geven aan de lange termijn impact voor de 

getroffen gemeenschappen, waarbij we vooral kijken richting hetgeen we goed in zijn: familie bedrijfjes 

opzetten en kinderen terug naar school helpen.  

 

Hoewel het hartverscheurend was om te zien hoe de getroffen mensen alles hadden verloren, vaak 

zowel al hun bezitten als hun dierbaren, was het fantastisch om ook te zien hoe al onze collega’s van 

Street Child of Sierra Leone alles op alles zetten om de slachtoffers te helpen. De vaardigheden van onze 

maatschappelijk werkers werden ingezet, waardoor we ervoor konden zorgen dat zowel de 

allerkleinsten als de getraumatiseerde volwassenen de juiste ondersteuning kregen.  

We hadden dit niet zonder uw hulp kunnen doen – enorm bedankt! 

 

 
 

Partnership Schools for Liberia (PSL)  

In september 2016 begon het  Partnership Schools for Liberia (PSL) project: een samenwerkingsverband 

is tussen overheidsscholen en ontwikkelingsorganisaties. Street Child of Liberia was een van de acht 

organisaties die werd uitgekozen, en meer dan 90 scholen werden toegewezen aan de verschillende 

partners. De scholen zijn gratis voor de kinderen, hebben geen selectieve inschrijving en zijn 

kostenneutraal voor de overheid. Street Child of Liberia kreeg 12 basisscholen toegewezen, verspreid 

over 2 regio’s. Met simpele oplossingen die makkelijk geïmplementeerd konden worden op alle 12 

scholen, richtte ons team zich op de lokale cultuur, de schoolomgeving en de belemmeringen om naar 

school te gaan, zodat de letter- en nummerkunde op langere termijn wordt verbeterd. 

In september 2017 hebben we nog eens 11 scholen opgenomen in dit project. Deze scholen bevinden 

zich in Maryland County, in het uiterste zuidoosten van het land waar het landelijk onderwijsniveau het 

laagste is. Daarmee creëren we banen voor 200 leraren en kunnen 8.000 kinderen onderwijs volgen.  
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Dit jaar vond er ook een belangrijke evaluatie plaats voor 

het eerste jaar van de PSL scholen (onafhankelijk uitgevoerd 

door Innovations for Poverty Action (IPA)). Daaruit bleek dat 

van de acht partners, Street Child en twee anderen, een 

'statistisch significant' positief effect te hebben op de 

leerresultaten. Daarnaast is Street Child de enige van alle 

partners die de resultaten heeft kunnen behalen binnen het 

streefbedrag (het bedrag waarvan de Liberiaanse overheid 

denkt onderwijs draaiende te kunnen houden) van de 

regering van Liberia. 

 

 

Nepal - onderwijs in noodgevallen 

In april 2015 werd Nepal getroffen door een catastrofale aardbeving die meer dan 50.000 klaslokalen 

heeft beschadigd of vernietigd, met als resultaat dat het onderwijs van zo’n 4.000.000 kinderen 

verstoord werd. 

 

Samen met UNICEF begon Street Child haar werk in Nepal om 

scholen te helpen met de wederopbouw in de zwaarst 

getroffen gemeenschappen. In totaal zijn er toen 40 tijdelijke 

schoolgebouwen gebouwd, alsook 24 WASH faciliteiten in 4 

districten: Sindhuli, Okhaldhunga, Nuwakot and Rasuwa. 

Alleen in Okhaldhunga zijn er naar schatting al 7.200 kinderen 

die hierdoor terug naar school kunnen, en daar blijven doordat 

het nieuwe schoolgebouw nu ook een veilige leerplek is.  

 

Sindsdien is Street Child of Nepal (SCoN) een belangrijker onderdeel geworden van onze organisatie, en 

hebben we ook projecten die zich op achtergestelde kinderen richten. In 2017 gingen we verder met 

deze focus; we maakten de constructie van 486 klaslokalen af en trainden 239 leraren in de door de 

aardbeving getroffen gemeenschappen. Inmiddels is dit project afgerond en hebben we een erg positief 

eindrapport ontvangen van UNICEF. 

 
 
  



16 

Nepal – scholen voor steenfabrieksarbeiders 

 

In de 125 steenfabrieken in de Kathmandu vallei werken veel seizoenarbeiders, die daar de helft van het 

jaar verblijven met hun gezinnen. Dit zorgt ervoor dat hier 59.500 kinderen wonen. Zij brengen veel tijd 

door op gevaarlijk terrein, en tegelijkertijd missen ze elk jaar een half schooljaar.  

 

Het ‘Brick Factory School Project’ brengt onderwijs naar de 

fabrieken, zodat deze achtergestelde kinderen het hele jaar door 

naar school kunnen en niet achterlopen op leeftijdsgenootjes. 

Ons team in Nepal opende in 2017 de eerste ‘brick factory school’ 

in de Kathmandu Vallei. Hierdoor zorgen we ervoor dat 25 

kinderen van de steenfabriek arbeiders nog steeds naar school 

kunnen. Komend jaar hopen we nog eens  vijf van zulke scholen 

te bouwen. 

 

Onderwijs in Noodgevallen - Nigeria 

Eind 2016 bleek dat in het noordoosten van Nigeria 1,3 miljoen kinderen gevlucht waren voor het 

conflict met Boko Haram. Drie miljoen kinderen konden op dat moment niet naar school, doordat Boko 

Haram (wat ruwweg vertaald kan worden naar ‘Westers onderwijs is verboden’) zich tegen beïnvloeding 

van het Westen verzette en zich daarbij vooral richtte op het onderwijs.  

In februari 2017 begon Street Child met haar eerste project in 

Nigeria, en in juni bouwden we ons eerste Tijdelijke Leercentrum 

(TLC). In Maiduguri hebben we 10 leraren opgeleid en 300 

schoolmaterialen aangeleverd. Daarnaast hielpen we 130 families 

met het opzetten van een familiebedrijfje, zodat ze de kinderen 

kunnen onderhouden met de winst hiervan. 

Dit was een zeer goede start van ons werk in Nigeria, omdat dit 

initiatief pas eind 2016 ontstond. We kijken in het bijzonder 

positief terug op dit jaar door de vele organisaties die we hebben 

leren kennen. We maken nu onderdeel uit van een 

samenwerkingsverband tussen andere hulporganisaties die in dit 

gebied actief zijn. 

 

In 2018 tillen we ons werk in Nigeria naar een hoger niveau, met support van twee VN-organisaties, wat 

een enorme klus is, maar waar we enorm naar uitkijken. We zullen nog eens 60 TLC gaan bouwen, 120 

klaslokalen opknappen en 450 leraren opleiden,  die 23.000 kinderen de kans op een betere toekomst 

geven. Dankzij de enorme toewijding en het doorzettingsvermogen van onze lokale teams  gaan we in 

2018 een verschil maken in het leven van 23.000 kinderen in Noordoost-Nigeria! 
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7. TER AFSLUITING: DANKWOORD EN VOORUITBLIK OP 

2018 

2017 was ons grootste jaar tot nu toe en dat komt onder andere door jullie! Wij danken alle donateurs 

en stichtingen die ons werk financieel hebben gesteund. Dankzij jullie hulp hebben we duizenden 

kinderen terug naar school kunnen sturen.  

 

In 2018 gaat Street Child Nederland verder met de huidige projecten in Sierra Leone, Liberia, Nepal en 

Nigeria. Ook komend jaar ligt onze focus op het verbeteren van de kwaliteit en de toegang tot 

onderwijs. Hoewel het komende jaar de focus niet direct op bijkomende noodsituaties ligt. Toch sluiten 

we niet uit dat als er een situatie optreedt waarin kinderen direct hulp nodig hebben, Street Child 

ondersteuning zal bieden in 2018.  
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8. HET TEAM 

  

1. Het dagelijks management 
 
Managing director 
Anne is geboren en getogen in Nederland en sinds de Sierra Leone Marathon in 
2013 bleef ze betrokken door onder andere Street Child España op te richten. 
Van mei 2016 tot december 2017 woonde en werkte Anne in Sierra Leone, 
eerst als vrijwilliger en later als Programme Support Officer. In Sierra Leone 
richtte ze zich op Monitoring & Evaluation, databases en de 
duurzaamheidsstrategie. Binnen Street Child Nederland managet ze de 
fondsenwerving en financiën en werkt ze aan de naamsbekendheid. Anne 
rapporteert haar werk aan het bestuur van Street Child Nederland. 

 
 
 

 
Naast de managing director, wordt het Street Child Nederland team 
ondersteund door stagiaires en vrijwilligers. Het succes van het afgelopen jaar 
zou ook niet mogelijk zijn geweest zonder onze 2 stagiaires, Sophie van der 
Ploeg en Amy van Boom. Beiden werkten vol enthousiasme, waren zeer 
professioneel en brachten een aantal nieuwe ideeën naar voren – dank jullie 
wel! 
 

 
 2. Het bestuur 

 

 
Voorzitter 
In 2013 liep Pedro voor het eerst de Sierra Leone Marathon. Na zijn eerste 
bezoek was hij vastberaden om zich volledig toe te wijden aan de gezinnen en 
kinderen die hij tijdens zijn reis ontmoette. Een jaar later richtte hij Street Child 
Nederland op samen met een groep vrienden. Sindsdien is Pedro de voorzitter 
van Street Child Nederland, bepaalt hij de (middel) lange termijn strategie en 
ziet hij toe op het team’s werk binnen Nederland. Pedro is geboren en getogen 
in Mexico, maar woont sinds 2007 in Nederland. Hij werkt voor Royal Dutch 
Shell, en heeft een MSc in International Management/CEMS van de Rotterdam 
School of   Management en the London School of Economics. 
 

  
Penningmeester 
Helen is van Chinese afkomst en geboren in Nederland. In 2013 is Helen 
afgestudeerd aan de Rotterdam School of Management waar ze haar MSc in 
Finance & Investments heeft behaald. Tijdens haar studie nam ze ook deel aan 
een andere non-profit organisatie als bestuurslid. Met een passie voor sociaal 
ondernemerschap was Helen op zoek naar een nieuw initiatief waar ze haar 
steentje kon bijdragen. Via Pedro kwam ze in aanraking met Street Child NL en 
was ze volledig overtuigd van het initiatief van deze organisatie. Naast haar 
fulltime baan als Financial Controller bij Ahold Delhaize is ze ook werkzaam als 
Treasurer van Street Child NL. 
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Secretaris 
Nick is geboren en getogen in Nederland, met een Britse vader en Nederlandse 
moeder heeft hij zich altijd bevonden in een internationale omgeving. Na vele 
reizen te hebben meegemaakt heeft hij het genoegen gehad om verschillende 
culturen te leren kennen. Momenteel studeert Nick International Business aan 
de Haagse Hogeschool en hoopt nu graag zijn kennis te mogen implementeren 
in de organisatie Street Child NL. 
 

 

Eind januari nemen we afscheid van onze secretaris Nick en wij danken hem voor zijn inzet de 

afgelopen. Per eind januari 2018, wordt het bestuur van Street Child Nederland versterkt door drie 

nieuwe leden, om onze groei nog meer te ondersteunen. 
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