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1

Algemeen Bestuur

Het jaar 2018 werd gekenmerkt door veel onzekerheid wat betreft de samenstelling en
werkwijze van het Algemeen Bestuur (in het vervolg te noemen Bestuur).
Dit heeft geleid tot het vertrek van de voorzitter en tot een aantal bestuurswisselingen.
Gelukkig is aan het eind van 2018 de rust wedergekeerd en zijn goede afspraken gemaakt
over de werkwijze en taakverdeling binnen het Bestuur.
De samenstelling van het Bestuur op 31 december 2018:
 Voorzitter
Jasper van der Horst
 Vicevoorzitter
Martin ten Voorde
 Secretaris
Edzart Kroodsma
 Penningmeester
Hans Holtus
 Leden
Willy ten Dolle
Thom Spit
Clementine Steenbeek
Adrie Winters
In de loop van het jaar is het matrixmodel ingevoerd, hetgeen betekent dat het Bestuur
werkt volgens een matrixstructuur, waarin onderscheid wordt gemaakt naar
kennisgebieden en naar de verschillende werkcommissies respectievelijk werkgroepen.
Wat betreft de kennisgebieden zijn de taken als volgt verdeeld:
- Voorzitter Jasper van der Horst is primair verantwoordelijk voor externe contacten
en wettelijke kaders/CBF -erkenning.
- Vicevoorzitter Martin ten Voorde is verantwoordelijk voor scholing en introductie.
- Secretaris Edzart Kroodsma is verantwoordelijk voor het Paxhuis en bijzondere
projecten.
- Penningmeester Hans Holtus is behalve voor financiën ook verantwoordelijk voor
verzekeringen.
- Thom Spit is verantwoordelijk voor sociale veiligheid.
- Clementine Steenbeek is verantwoordelijk voor communicatie en PR, alsmede voor
fondsenwerving.
Voor de werkgroepen van de verschillende landen zijn er focuspersonen. Willy ten Dolle is
focuspersoon voor de werkgroepen Berlijn en voor Syrië-Irak, Adrie Winters is focuspersoon
voor de werkgroepen Polen en Roemenië, Martin ten Voorde is focuspersoon voor Bosnië
en Thom Spit voor Armenië.
Het Bestuur stelt zich ten doel om met name de contacten met de werkgroepen en de
samenwerking tussen de werkgroepen te versterken.
Mede op basis van de input van de werkgroepen is de onderstaande (aangepaste) missie
voor Pax Kinderhulp vastgesteld:
Kinderen die door omgevingsfactoren in hun toekomstperspectief worden bedreigd
positieve levenservaringen bieden. Dit doen wij door de inzet van vrijwilligers in allerlei
projecten ter ondersteuning van het kind, het gezin en het lokale systeem. Met deze
positieve ervaring en herinnering hopen wij het perspectief van de kinderen te
verbeteren en ze daar waar mogelijk te inspireren voor de toekomst.
4
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Deze missie komt voort uit de overtuiging (visie) dat ieder kind recht heeft op een stabiele
en veilige leefomgeving die hem/haar in staat stelt zich gezond te ontwikkelen.
Het werven van voldoende gastgezinnen voor een vakantie in Nederland bleek ook in 2018
een zorg en vraagt de komende tijd ongetwijfeld weer veel aandacht. In dit kader is er wat
de actie Berlijn betreft in 2018 overleg met de Berlijnse partner Internationale Berliner
Kinder- und Jugendhilfe (IBKJ) en met zusterorganisatie Europa Kinderhulp gestart. Om de
drempel voor potentiële vakantiegezinnen te verlagen, wordt het vanaf 2019 mogelijk om
voor de kinderen uit Berlijn te kiezen voor een zomervakantie van twee weken i.p.v. de
reguliere drie.
Daarnaast zal het Bestuur actief nieuwe activiteiten stimuleren om lokaal kinderen een
vakantie of anderszins aan te bieden.
Voorbeelden van activiteiten die verder uitgebouwd kunnen worden, zijn:
 Het Nest in Bosnië, waar kinderen een (buitenschoolse) opvang wordt geboden en
een bezigheid of anderszins ondersteuning
 Vakantiekampen organiseren in Polen, Bosnië, …
 Vakantiekinderen uit Armenië, Bosnië, Roemenië, ... lokaal ondersteunen op het
gebied van scholing en werk
 Goederentransporten t.b.v. kinderen in Koerdistan (kleding, speelgoed, lesmateriaal)
uitbreiden richting ondersteuning bij scholing en werk.
De uitbreiding van activiteiten buiten Nederland brengt extra risico’s met zich mee. Het
vraagt om samenwerking met lokale instanties, ambtenaren, niet-gouvernementele
organisaties (ngo’s) en medewerkers. Het toezicht op besteding van de beschikbaar gestelde
gelden stelt meer eisen, alsmede het onderkennen van mogelijke aansprakelijkheidsrisico’s
m.b.t de lokale activiteiten en lokale medewerkers.

De creativiteit van de werkgroepen om fondsen te verwerven voor het bekostigen van de
verschillende acties zijn zodanig succesvol geweest dat beschikbare financiën niet het
probleem vormden. Voorbeelden zijn:
5
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-

het organiseren van sponsorlopen
Toilettenbeheer bij het dorpsfeest in Hoogland leverde de werkgroep Armenië
Eemnes 4900 euro op.
De Kunstkring Brummen verkocht schilderijen in de Wereldwinkel in Eerbeek ten
bate van de Werkgroep Syrische/Iraakse Vluchtelingen.
oliebollenactie Eemnes met landelijke nieuwsaandacht.

In het kader van fondsenwerving, PR en communicatie mag ook niet onvermeld blijven het
ontwerpen van een banner door twee studenten van de Willem de Koningacademie,
waarmee Pax Kinderhulp een onlinecampagne heeft gewonnen ter waarde van 15.000 euro
(NRC Charity Awards, categorie online).
Wel een zorg vormt het gegeven dat voor de bekostiging van de zogeheten overheadkosten
van Pax Kinderhulp nog geen (hoofd-)sponsor is gevonden.
Dit zal de komende tijd veel aandacht vragen. Wel slaagt het Bestuur erin om voor komend
jaar de overheadkosten te verlagen zonder dat afbreuk wordt gedaan aan de uit te voeren
werkzaamheden.
Het Bestuur heeft in overleg met dat van zusterorganisatie Europa Kinderhulp (EKH)
uitgesproken dat de samenwerking verder uitgebouwd zal worden. Dit betreft niet alleen
het gezamenlijk organiseren van de zomerreis voor de Berlijnse kinderen, maar ook het
gezamenlijk vormgeven van ondersteunende activiteiten (privacywetgeving, scholing en
opleiding, verzekeringen, sociale veiligheid). Dit zal moeten leiden tot kwaliteitsverbetering,
kostenbesparingen en versterking van de organisaties.
Jasper van der Horst
Voorzitter Bestuur Pax Kinderhulp
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2

Van de penningmeester

2.1
Resultaat
Het boekjaar 2018 is afgesloten met een negatief resultaat van € 42.753.
Als we kijken naar de opbouw van het resultaat in 2018 zien we ten opzichte van het
resultaat in 2017 een verlaging van de baten met € 6.730 en een verhoging van de lasten
met € 33.065.
De lagere baten worden veroorzaakt doordat er minder is ontvangen uit fondsenwerving.
De hogere lasten zijn nagenoeg geheel veroorzaakt door hogere kosten van projecten in
eigen beheer.
De ontwikkeling van het resultaat in de laatste 10 jaren laat het volgende beeld zien:
Jaar
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

Resultaat
€ 37.300
€ 10.200
€ 45.000
€ 46.210
€ 26.720
€ 23.354
€ -36.226
€ -11.432
€ -2.958
€ -42.753

2.2
Jaar 2018
In 2018 hebben 788 kinderen een vakantie aangeboden gekregen of deelgenomen aan een
project georganiseerd door Pax Kinderhulp. De verdeling hiervan:
Actie
Zomerreis
Paasreis
Kerstreis
Polen-reis
Armenië-reis
Bosnië-reis
Projecten:
Zomerkamp Bosnië
Het Nest, Bosnië
Totaal

Berlijn
215
194
145

Polen

Armenië/Bosnië

39
20
38

554

39

80
57
195
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2.3
Begroting 2019
In de begroting 2019 is rekening gehouden met een negatief resultaat van € 33.075.
Dit zou ten opzichte van het resultaat in 2018 een verbetering zijn van € 9.700.
Om dit te realiseren zullen in 2019 diverse acties worden uitgevoerd, waarbij de nadruk zal
komen te liggen op verhoging van de sponsorinkomsten. Tevens is het doel om voor de
acties van Pax Kinderhulp een hoofdsponsor te vinden.

2.4
Erkenningsregeling CBF
De stichting Pax Kinderhulp is als goededoelenorganisatie aangesloten bij het Centrale
Bureau Fondsenwerving (CBF). Het CBF stelt organisatorische en financiële spelregels op
waaraan een goededoelenorganisatie moet voldoen.
Een toelichting op de financiële spelregels:
2.4.1 Beleid verkrijgen financiële middelen
Pax Kinderhulp probeert haar acties te financieren door het verkrijgen van financiële
middelen uit acties, sponsoring, giften en fondsenwerving. Eén van de speerpunten in dit
kader is het werven van een hoofdsponsor voor Pax Kinderhulp, waarbij deze sponsor zou
kunnen bijdragen in de dekking van de landelijke ondersteuningskosten.
Via de landelijke publicaties van Pax Kinderhulp wordt tevens getracht het bestand aan
donateurs te vergroten. Daarbij wordt uitdrukkelijk vermeld dat de gegevens van de
donateurs niet aan derden ter beschikking worden gesteld.
Het CBF heeft als norm vastgesteld dat de kosten voor het verwerven van inkomsten
maximaal 25% mogen bedragen van deze inkomsten. Zoals uit onderstaande tabel blijkt,
voldoet Pax Kinderhulp aan deze doelstelling.

Kosten werving baten
Totaal baten
Percentage kosten /
baten

Realisatie
2015
12.825
234.480
5,5

Realisatie
2016
17.450
215.699
8,1

Realisatie
2017
10.225
209.688
4,9

Realisatie
2018
11.962
202.958
5,9

Begroting
2019
16.712
222.000
7,5

2.4.2 Activiteiten / organisatie
Onderdeel van het jaarverslag is een voorstel hoe het financiële resultaat verdeeld gaat
worden naar de reserves. Dit voorstel wordt ter accordering voorgelegd aan het bestuur.
In het verleden is bepaald dat Pax Kinderhulp een continuïteitsreserve hanteert van
€ 45.000. Deze reserve is bedoeld om ook in de toekomst aan de verplichtingen te kunnen
voldoen.
Op centraal niveau worden jaarlijks diverse kosten gemaakt ter ondersteuning van de
activiteiten van onze stichting. Deze kosten werden in het verleden gedekt door de bijdrage
van onze hoofdsponsor. Na het wegvallen van deze hoofdsponsor is besloten dat het
8
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positieve saldo van de werkcommissie Berlijn wordt aangewend ter (gedeeltelijke) dekking
van deze algemene kosten.
De reserves zijn geoormerkt en kunnen derhalve aangesproken worden indien de middelen
(deels) ontbreken voor het opzetten en starten van een nieuwe activiteit.
Voor het onttrekken van middelen uit de reserves is akkoord nodig van het bestuur, waarbij
aangegeven moet worden hoe de besteding bijdraagt aan de hoofddoelstelling van Pax
Kinderhulp.
Pax Kinderhulp streeft ernaar om de ontvangen baten maximaal aan te wenden voor haar
doelstellingen.

Ontvangen baten
Projecten in eigen beheer
Perc. baten/kosten acties

Realisatie
2015
234.480
228.063
97,3

Realisatie
2016
215.699
175.129
81,2

Realisatie
2017
209.688
173.876
82,9

Realisatie
2018
202.958
205.205
101,1

Begroting
2019
222.000
198.595
89,5

Het CBF stelt geen eisen aan de omvang van de uitgaven voor beheer en administratie, maar
laat de instellingen vrij een norm te bepalen. Stichting Pax Kinderhulp heeft zich tot doel
gesteld om maximaal 10% van de totale lasten te besteden aan beheer en administratie.
Deze doelstelling wordt helaas niet gehaald.

Beheer en Administratie
Totale lasten
Percentage

Realisatie
2015
29.818
270.706
11,0

Realisatie
2016
34.552
227.130
15,2

Realisatie
2017
28.545
212.646
13,4

Realisatie
2018
28.544
245.711
11,6

Begroting
2019
22.769
238.075
9,6

2.4.3 Governance
Pax Kinderhulp maakt gebruik van veel vrijwilligers. De kosten die deze vrijwilligers maken
ten behoeve van Pax Kinderhulp worden (deels) vergoed. Zowel bestuursleden als
vrijwilligers ontvangen geen salaris. Enkel de gemaakte onkosten kunnen overeenkomstig
de vastgestelde normen gedeclareerd worden.
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3

Armenië

3.1
De situatie in Armenië
De omstandigheden van vele behoeftige families in Armenië blijven onverminderd treurig.
Sommigen lijden nog altijd onder de gevolgen van de aardbeving van 30 jaar geleden, maar
ook zijn velen als gevolg van de oorlog in Azerbeidzjan als vluchteling in Armenië terechtgekomen en ze zijn én blijven vaak totaal rechteloos. Vluchtelingen met Armeense roots uit
Syrië blijven toestromen; zij die geld hebben trekken in de schaarse huizen die voor
woekerprijzen worden verhuurd.
De economische situatie in Armenië blijft dramatisch; ook het officiële armoedecijfer daalt
niet echt, maar lijkt daarentegen nog steeds te stijgen.
Heel veel mensen zijn werkloos en hebben heel weinig geld. Ze kunnen zich daardoor geen
goede voeding veroorloven en ze hebben nauwelijks toegang tot gezondheidszorg. De
toekomst is uitzichtloos. Hierdoor raken vele ouders getraumatiseerd en apathisch. Het
dagelijks gevecht om het bestaan heeft ook zijn weerslag op de kinderen. Het
zelfmoordcijfer is hoog en ook sterven jonge ouders aan ziekten die met goede
gezondheidszorg te genezen zouden zijn geweest.
Vaak vertrekken de mannen naar Rusland om te proberen een boterham te verdienen om
hun gezinnen te onderhouden. Echter, veel mannen stichten daar een nieuw gezin en in
Armenië horen ze nooit meer iets van hen. Veel van 'onze' kinderen zijn uit zulke families
afkomstig.
Nog steeds zijn er gezinnen die in gammele, lekke treinwagons, doorgeroeste containers, of
natte schuren moeten zien te overleven. Mondjesmaat wordt er gebouwd voor die mensen
die bij de aardbeving hun huis zijn kwijtgeraakt.

3.2
Doel en nut van de actie
De situatie in Armenië is dus ten opzichte van eerdere jaren helaas niet veranderd,
integendeel. Onze motivatie voor de Actie Armeense kinderen blijft onverminderd groot.
Ook voor 2018 en de jaren daarna gelden dezelfde of nog sterkere beweegredenen om
kinderen uit Armenië naar Nederland te halen, net als in de voorafgaande jaren.
Het doel van de actie is de kinderen een onbezorgde vakantie aan te bieden, zodat ze even
echt kind mogen en kunnen zijn.

3.3
De reis
De Nederlandse vrijwilligster die jarenlang de contacten met instanties in Armenië
onderhield, heeft haar werkzaamheden beëindigd. Ze biedt ter overbrugging nog wel even
een helpende hand, maar we zullen in deze toch nieuwe wegen moeten gaan bewandelen.
Het begin is gemaakt. De sociaal werkster Nelli en de begeleidster Madlena hebben in ieder
geval een uitstekende selectie van de kinderen gedaan.
In 2018 vond de actie in de zomermaanden plaats, omdat het Armeense Ministerie van
Onderwijs steeds sterker toeziet op een zo laag mogelijk schoolverzuim.
In 2018 heeft alleen de werkgroep Apeldoorn kinderen uit Armenië uitgenodigd; er waren
20 kinderen te gast.
10
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De werkgroep Alkmaar is opgehouden met haar bestaan, wegens een te geringe bemensing
van de lokale werkgroep. De werkgroep Eemnes nodigt in 2019 weer kinderen uit.

In 2018 zijn er weer 20 kinderen uit Armenië, dit keer uit de plaats Gyumri, naar Apeldoorn
op vakantie geweest.
Deze 20 kinderen en een begeleidster, ook uit Gyumri, zijn ondergebracht bij elf
gastgezinnen. De kinderen kenden elkaar niet, dus dat was best even wennen. De kinderen
zijn drie weken in Apeldoorn gebleven. Ze zijn met het vliegtuig gekomen, van Ukrainisch
Airlines, wat voor de kinderen een hele ervaring was.
Tijdens het verblijf was er een programma voor de kinderen: zwemmen, sportdag en
dierentuin stonden op het programma en niet te vergeten twee uitnodigingen van de
Armeense kerk en een Armeense thuiszorgorganisatie uit Almelo.
Het afscheid was voor de kinderen niet gemakkelijk; maar ook waren ze blij dat ze weer
naar hun vaderland gingen en de familie weer konden zien.
Niet alles gaat zoals het hoort
bij kinderen zoals zij,
hun leven is totaal ontspoord,
dus maak ze weer eens blij.
Want ieder kind verdient een thuis,
een hecht gezin om mee te leven.
Waar je zorgeloos jezelf bent,
je door liefde wordt omgeven
Ieder kind verdient een thuis,
een broer of zus om mee te spelen,
beschermende handen om je heen:
waar je geluk met hen kan delen,
dat is thuis.
Om deze actie te kunnen realiseren zijn er verschillende acties geweest, zoals paasbroden
verkopen, collecteren, spaarbusjes bij winkeliers neerzetten. Er is gesponsord door een kerk
11
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en door Centraal Beheer. Daarnaast ontving de werkgroep Apeldoorn een bijdrage uit
algemene middelen van de organisatie. De kosten waren gestegen vanwege verhoogde
prijzen van de vliegtickets, omdat nu in de zomer werd gevlogen.
Ook hebben leerlingen die een maatschappelijke stage moesten doen, ons geholpen bij
diverse activiteiten.
Apeldoorn heeft in 2018 de laatste actie gehouden. In de loop van 2019 zal de werkgroep
zich opheffen vanwege het uittreden van een groot aantal werkgroepleden en het gebrek
aan goede en voldoende nieuwe aanwas. Ook de werving van nieuwe gastgezinnen alsook
het rondkrijgen van voldoende financiële middelen wordt steeds moeilijker.
De organisatie is de werkgroep veel dank verschuldigd; vele jaren hebben zij met elkaar op
enthousiaste wijze de doelstellingen van Pax Kinderhulp gerealiseerd en uitgedragen.
Dank, werkgroep Apeldoorn Armenië!!

3.4
Toekomstige ontwikkelingen
De vitale en enthousiaste werkgroep Eemnes zal in de zomer van 2019 20 Armeense
kinderen ontvangen, 8 jongens en 12 meisjes. Op 6 juli komen ze aan in Eemnes.
De gastgezinnen zijn geselecteerd, de financiën zijn rond. De inmiddels befaamde
oliebollenactie met oudjaar – ze haalden zelfs het Jeugdjournaal! –, de sponsorloop rond
het IJsselmeer en ook de viering van Koningsdag legden een stevige financiële basis.
Ook de gastgezinnen zijn rond; op 24 mei 2019 vond er een gastouderavond plaats.
Er is een eerste contact geweest met de Armeense ambassadeur in Nederland. Dit contact
zal in de nabije toekomst worden voortgezet; met elkaar zullen we bezien, waartoe dit
uiteindelijk gaat leiden.
Het mag duidelijk zijn dat onze inspanningen onverminderd bitterhard nodig zijn en dat zal,
naar het zich laat aanzien, voorlopig wel zo blijven.

12
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4

Berlijn

4.1
De situatie in Berlijn
Berlijn: als je de foto’s ziet, ronddwaalt door het centrum en de toeristische highlights
bezoekt, krijg je de indruk dat het een rijke stad is en dat is het in bepaalde opzichten
natuurlijk ook. Prachtige, gerenoveerde panden, chique hotels, dure winkels, snelle auto’s,
weelderige parken, musea en muziek, de stad bruist. Dat is de ene kant. Maar dan de
andere kant: de kloof tussen arm en rijk wordt ook in Berlijn alleen maar groter. Bijna een
derde van de Berlijnse kinderen woont in een gezin dat op basisvoorzieningen voor het
levensonderhoud is aangewezen. Dit heeft negatieve gevolgen voor hun ontwikkelings- en
ontplooiingskansen en vaak ook voor hun gezondheid. De Senaat van Berlijn heeft daarom
in 2017 een commissie tot preventie van kinder- en gezinsarmoede in het leven geroepen.
In 2019 moeten de eerste resultaten bekend worden gemaakt*.

4.2
Doel en nut van de actie
Bovengenoemde kinderen vormen de doelgroep van de Berlijn-afdeling van Pax Kinderhulp.
Ook kinderen die vanwege een onhoudbare situatie thuis in een kindertehuis of woongroep
terecht zijn gekomen en nu een normaal gezinsleven moeten missen, horen daarbij. Op
vakantie in Nederland bij gastvrije vakantiegezinnen hebben ze de mogelijkheid om
onbezorgd kind te zijn, aandacht te krijgen, te spelen en tot rust te komen en om verder te
kijken dan hun beperkte wereldje klein is. Zeker als ze vaker in het zelfde gezin mogen
terugkomen, een band kunnen opbouwen, zelfs een beetje (of heel goed) Nederlands leren,
heeft dit een positieve invloed op hun ontwikkeling. Dit heruitnodigingsprincipe is mogelijk
doordat de afstand tot Nederland nu ook weer niet zó groot is en doordat de stad Berlijn en
de kindertehuizen de reizen financieren. Bovendien heeft de ervaring geleerd dat de taal
veel minder een barrière vormt dan men eerst vreesde. Pax Kinderhulp hoeft daarom niet
centraal allerlei activiteiten te organiseren voor de vakantiekinderen om de gastgezinnen te
ontlasten en de kinderen kunnen overal in het land ondergebracht worden.

4.3
De reizen
De afdeling Berlijn heeft in 2018, net als inmiddels al tientallen jaren daarvoor, drie
vakanties georganiseerd: rond Pasen, in de zomer en met Kerst.
Pasen:
Er zijn in totaal 194 kinderen geweest, van wie 36 kinderen voor het eerst. Van hen
woonden 158 in een tehuis of woongroep en 36 waren gezinskinderen, van wie 13 voor het
eerst in Nederland waren.
Zomer:
Er zijn geweest: 215 kinderen, van wie 53 gezinskinderen, 24 voor de eerste keer. 22
kinderen zijn privé gekomen of teruggegaan of allebei; 32 nieuwe vakantiegezinnen hebben
meegedaan.
Kerst:
Dit was een bijzondere actie, want voor het eerst reisden er ook 26 kinderen en een aantal
begeleiders van Europa Kinderhulp (EKH) mee. Onze partnerorganisatie biedt de kerstreis
niet standaard aan, maar ziet dit als extra mogelijkheid voor gezinnen die hun gastkind met
Kerst willen heruitnodigen, puur faciliterend dus. Omdat er te weinig aanmeldingen voor
13
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kinderen van Europa Kinderhulp waren om een bus te kunnen vullen, zou hun reis niet
doorgaan. Nu konden deze kinderen gelukkig alsnog komen. Ons beider partnerorganisatie
in Berlijn, de Internationale Berliner Kinder- und Jugendhilfe e.V. (IBKJ), nam ook een deel
van de organisatie op zich, zoals het uitnodigen en innen van de bijdrage van de
gezinskinderen. De samenwerking is goed verlopen, al was het hier en daar wel even
wennen. De evaluatie heeft dan ook een aantal verbeterpunten opgeleverd, maar de
algehele ervaring was positief. Gezien de problemen met het vinden van vakantiegezinnen
en ook medewerkers om acties op te zetten, en die acties ook nog te financieren, waar
zowel Europa Kinderhulp als Pax Kinderhulp mee kampen, is het goed om de krachten te
bundelen.
Naast de groep kinderen bij gastgezinnen van Europa Kinderhulp zijn er in de kerstvakantie
144 kinderen in gezinnen van Pax Kinderhulp te gast geweest; 7 kinderen waren er voor het
eerst, en er deden 24 gezinskinderen mee. Er namen deze vakantie maar liefst 10 nieuwe
gezinnen deel.

4.4
Toekomstige ontwikkelingen
Hoewel er in Berlijn allerlei initiatieven worden ontplooid om de kinderen uit armoede en
sociaal isolement te halen, zijn er nog steeds veel kinderen die baat hebben bij vakantie in
een gezin in Nederland. Daarom gaat de afdeling Berlijn gewoon door met het organiseren
van de jaarlijkse drie vakanties.
De vorm van de paasreis is ongewijzigd: ca. 180 kinderen uit gezinnen en tehuizen komen
voor een verblijf van twee weken naar Nederland. Velen van hen komen op heruitnodiging,
maar er zijn ook nieuwelingen bij, zoals er veel oude maar ook nieuwe vakantiegezinnen
meedoen.
Gezien de positieve ervaringen met Kerst, gaan we ervanuit dat ook de kerstreis weer
samen met Europa Kinderhulp en IBKJ zal worden georganiseerd. Zowel de tehuizen als de
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ouders van de gezinskinderen betalen hieraan mee en ook de IBKJ draagt bij.
Met de zomeractie ligt het wat ingewikkelder. Pax Kinderhulp organiseert zoals gebruikelijk
– samen met de IBKJ - een zomerreis van drie volle weken. Dat is niets nieuws, maar wel is
er deze keer de mogelijkheid, vooral voor nieuwe gezinnen, om kinderen voor een vakantie
van een kleine twee weken uit te nodigen. Deze kinderen reizen dan met Europa Kinderhulp
mee terug, want Europa Kinderhulp organiseert – eveneens samen met de IBKJ - een
kortere zomerreis. Het begin van de vakanties is wel op dezelfde tijd. Als veel gastouders
van deze mogelijkheid gebruik willen maken, gaan er ook medewerkers van Pax Kinderhulp
eerder mee de kinderen terugbrengen. Omgekeerd kunnen vakantieouders van Europa
Kinderhulp ervoor kiezen hun gastkind met Pax Kinderhulp, dus na drie weken, mee terug te
laten reizen naar Berlijn. Zoals het zich laat aanzien zullen heel wat EKH-gezinnen van deze
mogelijkheid gebruik willen maken, dus reizen er ook EKH-medewerkers mee op de
terugreis van Pax Kinderhulp.
De achterliggende gedachte van deze vernieuwingen is, dat we door dit flexibelere aanbod
meer vakantiegezinnen kunnen vinden en bovendien voor de IBKJ kosten kunnen besparen,
bijvoorbeeld doordat de medewerkers van Europa Kinderhulp en Pax Kinderhulp samen in
één bus naar Berlijn reizen om de kinderen op te halen. Uitgangspunt is wel dat de IBKJ, dus
de stad Berlijn, de reizen bekostigt. De Senaat financiert de IBKJ, maar de tehuizen betalen
ook een bijdrage aan de IBKJ, evenals de ouders van de gezinskinderen naar draagkracht.
Dit alles vergt uiteraard de nodige voorbereiding en goed overleg tussen beide
kinderhulporganisaties en ook met de IBKJ in Berlijn. Ook voor de medewerkers is het
wennen. Maar als we hierdoor meer kinderen gelukkig kunnen maken met een fijne
zomervakantie in Nederland is dat zeker de moeite waard!
www.berlin.de/sen/jugend/jugend-und-familienpolitik/familienpolitik/kinder-und-familienarmut
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5

Bosnië

5.1
De situatie in Bosnië
De problematiek in Bosnië is ongewijzigd ten opzichte van van vorige jaren.
Niet alleen gaan vele gezinnen in Bosnië gebukt onder de oorlogstrauma's, maar ook onder
armoede en werkloosheid (40% van de gezinnen leeft onder — of net op de armoedegrens).

5.2
Doel en nut van de actie
De acties van Pax Kinderhulp zijn gericht op hulp aan kinderen afkomstig uit gezinnen met
meervoudige problematiek. Voor deze kinderen hebben we een vakantie in Nederland
kunnen verzorgen, waar zij jaren profijt van kunnen hebben. Met deze vakantie hopen we
ze te inspireren voor de toekomst. De veelal negatieve kijk op de toekomst kan hierdoor in
een rooskleurigere veranderen. We starten bij de kinderen om een solide basis te creëren
voor een land dat in de toekomst tot Europa wenst toe te treden.

5.3
De reizen
In december 2017 en januari 2018 heeft de werkgroep Utrecht 38 kinderen uit Zenica en
Doboj kunnen uitnodigen. We blijven daarmee zo goed als stabiel: 2015: 34, 2016:44 en
2017:36 .
Tijdens de kerstactie 2017-2018 is net als het jaar daarvoor gewerkt met een NGO voor de
selectie van de kinderen: de werkgroep Utrecht is gaan werken met de twee begeleiders die
de voorgaande twee jaar ook betrokken waren bij de actie. Hierdoor is de selectie
aanzienlijk zorgvuldiger verlopen en verliep de communicatie met Bosnië nog soepeler.
Hierdoor hebben we minder van doen gehad met invloed vanuit de plaatselijke politiek.
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Tevens heeft het een zeer positief effect gehad op de efficiency van de voorbereidingen van
de vakantie. De reis is zonder noemenswaardige problemen verlopen. Alle kinderen zijn
thuis bezocht door de begeleiding vanuit Bosnië. Kinderen, werkgroepleden en gastouders
waren allemaal erg tevreden.
In december 2018-Januari 2019 kwamen er 32 kinderen uit de regio Drvar en Grahovo naar
de regio Utrecht. De begeleiding was al bekend met de selectieprocedure. De helft van de
kinderen kwam uit Drvar en de andere helft uit Grahovo.
Sinds 2013 reizen we met een andere Bosnische busmaatschappij. Omdat deze firma ook
reguliere busreizen tussen Nederland en Bosnië verzorgt, kunnen zij de kinderen voor een
zeer lage prijs vervoeren. Omdat het Bosnische kinderen betreft, worden wij ook nog door
hen gesponsord. Wat betreft veiligheid en service zijn onze ervaringen positief. Alles
doorrekenend komen we op een besparing van ruim 50 % in vergelijking met eerdere jaren.
Er heeft in 2018 weer een vergelijking plaatsgevonden maar er is geen enkele
busmaatschappij die de reis goedkoper kan aanbieden.
In 2018 is gestart met actieve sturing op de bijdrage vanuit de gemeente van herkomst van
de kinderen. In 2018 zijn de kosten voor het eten en drinken voor onderweg door de
gemeenten voldaan. In de komende jaren zal ook worden gestuurd op gratis verstrekking
van paspoorten door de gemeenten van herkomst om op die manier de kosten voor Pax
Kinderhulp nog verder te reduceren.
De voorbereiding en de uitvoering van de reizen vallen sinds dit jaar onder de
verantwoordelijkheid van het algemeen bestuur. De begeleiding van de reizen wordt
uitgevoerd door Alfons Hurenkamp. Hij vervult de rol van projectcoördinator Bosnië &
Herzegovina.
5.4
Acties in Bosnië zelf
In 2018 kon de financiële ondersteuning van Het Nest in Zenica gecontinueerd worden. Dit
is tevens de NGO die voor de kerstreis de nodige voorbereidingen heeft verricht. Een nauwe
samenwerking is ontstaan tussen Het Nest en Pax Kinderhulp. Het Nest is een inloophuis
voor kinderen uit gezinnen met meervoudige problematiek. Ze vinden hier de zaken die ze
thuis moeten ontberen. Uit vrije wil kunnen ze in en uit lopen om huiswerk te maken, te
spelen, te lachen, te praten en vooral kind te zijn. Het Nest is opgezet vanuit stichting
Kinderpostzegels, maar helaas waren de fondsen op. Vanuit het bestuur van Pax Kinderhulp
heeft de Werkgroep Amersfoort de mogelijkheid gekregen om Het Nest te helpen. Sinds 1
april 2017 worden de kosten van Het Nest betaald door Pax Kinderhulp Amersfoort.
Naast financiële hulp richting Het Nest begeleidt werkgroep Amersfoort de medewerkers
van Het Nest en stimuleert ze om alternatieve fondsen te werven. Dit heeft geresulteerd in
het feit dat de gemeente Zenica voor het eerst sinds het bestaan van Het Nest een bijdrage
levert. Zij betalen de huisvesting. Ook dit is gecontinueerd in 2018. Het Nest is in 2018
consistent bezocht door 57 kinderen.
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In 2018 is tevens een zomerkamp georganiseerd in Bosnië voor 90 kinderen uit
verschillende plaatsen en van verschillende etnische komaf. Het thema van het kamp met
de naam “Youth United” was samenwerking en tolerantie.

5.5
Toekomstige ontwikkelingen
Om de kinderen uit Bosnië een vakantie in Nederland te laten doorbrengen, zal in de
actieplaats Utrecht-Nieuwegein nog worden bezien of een doorstart tot de mogelijkheden
behoort. Uiteraard hopen we van harte dat de werkgroep Utrecht haar werk goed kan
voortzetten en dat we in 2019-2020 wederom een actie kunnen organiseren.
Werkgroep Amersfoort blijft actief in het werven van fondsen voor Het Nest en de
begeleiding van Het Nest. In 2019 staat een 24 uurs-sponsorevent op de planning.
Daarnaast zullen de werkgroepleden een actieve rol vervullen bij de organisatie van het
zomerkamp. Er wordt daartoe eveneens aansluiting gezocht bij de stichting SAVIE. Het
voornemen is dat zij vrijwilligers leveren voor tijdens het kamp.
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6.

Polen

6.1
De situatie in Polen
Polen gaat sociaaleconomisch vooruit. De toetreding tot de Europese Unie heeft voor de
kinderhulpverlening veel veranderd. De kindertehuizen zijn aan de EU-normen aangepast,
de begeleidingstrajecten voor de kinderen worden naar westers model ingericht. Hierbij
valt te denken aan gezinsvervangende tehuizen, adoptie en pleeggezinnen.

6.2
Doel en nut van de actie
Hoewel de algehele sociaaleconomische situatie in Polen dus zeker is verbeterd, is toch de
sociaal-maatschappelijke situatie van veel kinderen in veel steden nog altijd erg zorgelijk.
Sluiting van bedrijven is vaak het gevolg van een slechte concurrentiepositie (slechte
kwaliteit), verouderde productieprocessen en/of het niet voldoen aan de strenge
milieueisen.
Het werkloosheidspercentage in Polen is daardoor nog steeds hoog, het aantal gezinnen
met sociale problemen zoals echtscheiding en alcoholisme is daardoor nog steeds groot.
Daarnaast is er bij een deel van de lagere sociale klasse nog onvoldoende vertrouwen en
bewustzijn dat investering in jezelf en je kinderen betere toekomstmogelijkheden en
ontplooiingskansen biedt. Deze kinderen vormen onze doelgroep. Ze merken nog weinig
van de economische vooruitgang en ze hebben het relatief nog steeds slecht.
Voor ons als kinderhulporganisatie betekent dit dat het aantal kinderen uit (pleeg-)gezinnen
en gezinsvervangende tehuizen dat voor een vakantie in Nederland in aanmerking komt,
steeds groter wordt.
Met de door ons georganiseerde vakanties geven we de kinderen naast schone lucht,
gezonde en regelmatige voeding, vooral ontspanning, liefdevolle aandacht en een kijkje in
een andere wijze van leven. Wij hebben ervaren dat deze benadering de kinderen motiveert
en hen positief begeleidt op weg naar volwassenheid.
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6.3
De reizen
De betrokkenheid bij deze Poolse kinderen neemt in Nederland langzaam af, met alle
gevolgen van dien. Er is een tendens gaande waardoor het voor de organisatie c.q. de
plaatselijke werkgroepen moeilijk is om vakantiegezinnen te vinden die bereid zijn om de
Poolse kinderen drie weken in hun gezin op te nemen.
In 2018 heeft de actieplaats Westervoort/Duiven voor de duur van drie weken kinderen
uitgenodigd die zijn ondergebracht in vakantiegezinnen in de zomerperiode. Terugblikkend
is de actie in Duiven zonder noemenswaardige problemen goed verlopen.
Ook in de regio Noordoostpolder-Urk verbleven Poolse kinderen drie weken in de zomer. Er
waren vele activiteiten en de kinderen hebben genoten. We zien dat het voor de kinderen
goed is dat ze even weg zijn uit hun vaak benarde woon- en leefomgeving.
In de actieplaats Borculo vierden voor de 33ste keer kinderen met suikerziekte een vakantie
samen met ter zake kundige begeleiders. De kinderen en begeleiders verbleven in een
groepsaccommodatie. Van daaruit werden met medewerking van tientallen vrijwilligers
diverse uitstapjes georganiseerd. Voor deze kansarme kinderen was deze vakantie een
onvergetelijke belevenis.
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7

Werkgroep Syrische en Iraakse Vluchtelingen

7.1
De situatie in Noord-Irak
IS verslagen? Definitief? Mogelijk, maar de nood voor de nagenoeg 2 miljoen vluchtelingen
is en blijft helaas erg hoog. En onder deze twee miljoen vluchtelingen zijn ruim 800.000
kinderen. Het zijn Turkmenen, Arabieren, Koerden, Syriërs en Armenen; christenen, jezidi’s
en moslims. Deze kinderen hangen rond in tenten, in de zomer te heet, in de winter te koud
– of op straat. Hoewel zij nu veiliger leven, leven ze onder grote druk. Voor deze kinderen
die nauwelijks tot rust komen is de toekomst zeer onzeker. Bij gebrek aan speelgoed slaat
bij hen de verveling al snel toe.
Sinds 2015 brengt de werkgroep van Pax Kinderhulp goederen naar deze
vluchtelingenkampen, van speelgoed, kleding , knuffels en schoolmateriaal tot rolstoelen en
ziekenhuismeubilair. Bij de kampen is het echter niet gebleven. Veel goederen gaan ook
naar ziekenhuizen, naar kinderen met leukemie, en naar straatkinderen en minderjarigen in
gevangenissen.

7.2
Doel, nut en financiën
De meerwaarde van deze projecten spreekt deels voor zich. In de afgelopen vier jaren heeft
Pax Kinderhulp ruim 20.000 vluchtelingkinderen kunnen voorzien van speelgoed, kleding,
schoeisel, toiletartikelen, knuffels, rolstoelen, rollators, ziekenhuismeubilair.
Bij elk transport zorgt de werkgroep ervoor dat de ondersteuning door Pax Kinderhulpmedewerkers op een zo veilig mogelijke wijze zal plaatsvinden. Om dit te realiseren
ontvangt een begeleider voorafgaand aan een reis de nodige instructies. Daarnaast worden
de juiste verzekeringen afgesloten en worden de vrijwilligers voor iedere reis aangemeld bij
het Ministerie van Buitenlandse Zaken.
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De kosten voor een transport en de bijkomende kosten (verblijfskosten, vervoer,
verzekeringen, reiskosten in Nederland en Noord-Irak) bedragen rond de € 10.000. De
kosten proberen wij jaarlijks naar beneden bij te stellen.
Er is financiële steun van bedrijven en organisaties in het land en er worden door het hele
land acties georganiseerd door zowel kinderen als volwassenen om geld in te zamelen voor
het volgende transport. Dit alles zorgt echter niet voor overvloedige inkomsten. De
werkgroep heeft veel hulp gehad van collega’s van diverse afdelingen binnen Pax
Kinderhulp, vrijwilligers die zich kwamen aanmelden bij het sorteren, inpakken en
verwerken van alle gedoneerde goederen. Dit vormt een groot deel van het geheel/succes
en hier zijn wij zeer dankbaar voor. De actie was ook in 2018 niet gelukt zonder de hulp van
alle vrijwilligers.

7.3

Acties van de werkgroep

7.3.1 Eerste transport 2018
Nadat in de eerste jaren één transport per jaar plaatsvond heeft de werkgroep besloten om
in 2018 tweemaal een transport te organiseren. Zo heeft de werkgroep in januari 2018 het
vierde transport naar Irak kunnen realiseren. De eerste keren hebben wij deze transporten
via de weg gedaan. Deze keer werd er gekozen voor een transport over zee. Het
containerschip moest aankomen op 6 januari in Marsin, Turkije. Helaas ging dit mis. Vele
dagen later hoorden wij dat het containerschip voor de kust van Egypte bij Alexandrië
defect was geraakt en afgesleept werd naar Port Said om alles te lossen en opnieuw te
laden. Uiteindelijk kwam de container op 26 januari aan. Medewerkers waren toen al in
Irak.
De wachttijd is benut door contacten te leggen met ‘Save the Children’ en het HIWAziekenhuis in Suleimaniya. Ook in Tasloeja hebben we vele jezidi-kinderen blij gemaakt met
veel speelgoed dat nog in de opslag in Suleimaniya was achtergebleven van het transport in
2017.
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Op 27 januari konden we uiteindelijk beginnen met het uitdelen van de goederen. Omdat
ons transport naar Khanaqin werd tegengehouden door de douane moesten we
toestemming vragen aan de burgemeester. Na deze toestemming verkregen te hebben
konden we de vele kinderen in kamp Alwand I voorzien van allerlei spullen.
Via Jeugdzorg is er een klein transport gegaan naar Kalar en hebben we veel spullen kunnen
uitdelen in Duz Khurmatu. Met de Jeugdzorg in Kalar zijn ook afspraken gemaakt voor hulp
in de toekomst. Ook is hier gesproken over een mogelijke kantoorruimte voor Pax
Kinderhulp. We willen graag door de regering van Irak en ook door de Koerdische regionale
regering als NGO erkend worden.

7.3.2 Tweede transport 2018
In juli 2018 zijn onze medewerkers opnieuw naar Irak vertrokken. De goederen waren reeds
eerder verzonden en door de inzet van onder anderen een aantal jongeren uit de
vluchtelingenkampen inmiddels verhuisd van Suleimaniya naar Kalar. Dat was een zware
onderneming vanwege slecht weer.
In Kalar hebben we gesproken met inwoners die ons graag willen steunen bij de hulp aan
kinderen en gezinnen in nood. Dit heeft ertoe geleid dat Pax Kinderhulp een opslagruimte
en een kantoorruimte werden aangeboden. Netwerken en samenwerken is deze reis goed
gelukt.
In verschillende wijken van Kalar hebben we samen met de lokale vrijwilligers vele goederen
uitgedeeld. In Suleimaniya hebben we bij het hoofdkantoor van ‘Save the Children Irak’ vele
goederen afgeleverd die bestemd waren voor straatkinderen, arme gezinnen,
gevangeniskinderen en tehuiskinderen.
Het meeste werk tijdens deze reis in 2018 is opgegaan aan kennismaking, magazijnwerk,
projectbezoek en ondersteuning bij inrichting van de organisatie.
Dit tweede bezoek heeft in oktober geleid tot de erkenning van Pax Kinderhulp als NGO
door de Koerdische autoriteiten. Hierdoor kan Pax Kinderhulp formeel doorgaan met de
werkzaamheden en zonder al te grote tegenwerking (en met ondersteuning waar mogelijk)
van diezelfde autoriteiten bouwen aan uitbreiding van het project in Irak.
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7.4
Plannen in 2019
In de planning staan wederom twee reizen van Pax Kinderhulp-medewerkers. We proberen
een goede samenwerkingsstructuur met onze vaste vrijwilligers in Kalar op te bouwen en
tevens meerdere vrijwilligers aan te trekken om in te kunnen zetten bij kleinere transporten
naar onder meer verschillende vluchtelingenkampen, arme gezinnen, kindertehuizen,
ziekenhuizen. Met deze mensen proberen we ons project in Irak verder uit te bouwen.
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