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1. De organisatie 
 
Als stichting Tan-kids werken wij sinds 2014 aan projecten in Tanzania voor de zorg en de 
scholing van kwetsbare (wees)kinderen die nu nog geen hulp ontvangen. Wij vinden dat ieder 
kind op de wereld recht heeft op zorg, bescherming en liefde. Onze voorkeur gaat ernaar uit dat 
een kind opgroeit in een gezin. Nog te vaak belanden kinderen tijdens een familiecrisis op straat, 
terwijl dit met goede hulp voorkomen kan worden. 
 
Bestuur, vrijwilligers  
Het team van Tan-kids bestaat uit de volgende – allen onbezoldigde - leden:  
Rob Klijnsma   Bestuursvoorzitter    
Tim Nahuis   Penningmeester/secretaris van het bestuur  
Eunice van der Ster  Algemeen bestuurslid  
Edgar Nahuis   Website 
Sander Wassink  Vrijwilliger voorlichting en crowdfunding 
Deogratias Buyonje  Projectontwikkeling/fondswerving 
Christi van Noppen  Huisstijl en nieuwsbrief 
José Nahuis   Communicatie gebedsmaatjes 
Annette Klijnsma Bachelor in Sociaal Werk en onbezoldigd directeur/kindercoach 
 
 

2. Het programma Family Based Child Care (FBCC) 
 

In de afgelopen jaren hebben we gemerkt hoe belangrijk een individuele aanpak voor ieder kind 
en zijn/haar familie is. Maatwerk blijkt een belangrijke sleutel te zijn om samen met de gezinnen 
structurele verbetering te realiseren. Dit is één van de redenen dat we een geïntegreerd 
hulpprogramma hebben ontwikkeld, dat we Family Based Child Care noemen.  
 
De gezinsbegeleiding is het “hart” van dit programma. Een professionele family coach bezoekt 
regelmatig het gezin. Hij/zij helpt het gezin zelfredzaam en sterker te worden.  
De family coaching gaat (waar nodig) samen met schoolsponsoring, medische zorg en het 
stimuleren van gezonde voeding. Ook starten we in 2019 met ziektekostenverzekeringen voor het 
hele gezin. Het verbeteren van het  inkomen van de ouders wordt begeleid door een business 
coach. Ouders hebben gedurende langere tijd coaching nodig om een inkomen genererend idee 
uit te werken en in de praktijk te brengen. Hierbij worden ook kleine renteloze leningen vertrekt, 
die variëren van € 200,- tot max. € 400,- per gezin.  
 
Door deze integrale aanpak voorkomen we dat kleine vooruitgang teniet wordt gedaan door 
bijvoorbeeld hoge onderwijskosten of kosten van (onverwachte) medische aard en doorbreken 
we samen met het gezin de vicieuze cirkel van armoede. 



 
 
 
 

 
 
 
3. De Tanzaniaanse partners en de professionaliteit 

 
Vanaf 2015 werkt stichting Tan-kids samen met Share to Grow Trust in de 
buitenwijken van Dar es Salaam. Het opzetten van een kinderterrein en 
het ontwikkelen van het programma FBCC zijn zaken waar wij in een 
nauwe en directe samenwerking dagelijks mee bezig zijn.  
 
In 2019/2020 streeft Share to Grow naar verbetering van de algehele 
leefsituatie van 35 zeer kwetsbare kinderen in de wijk die risico lopen op schooluitval, uit huis 
plaatsing of reeds in die situatie zitten. Door middel van het FBCC programma wordt voorzien in 
de basisbehoeften van deze kinderen; scholing, voeding, medische zorg en een veilig gezin of 
gezinsvervangende omgeving. Hun families worden ondersteund in het realiseren van een 
verbeterde thuissituatie. De financiële situatie van de familie wordt verbeterd door middel van 
Business training en een kleine renteloze lening.  
Het kinderterrein voorziet in de behoefte voor kinderen en jongeren om te kunnen studeren, 
boeken te lezen en Engelse les te volgen. Bijna 500 basisschoolleerlingen uit de omgeving 
krijgen aanvullend onderwijs om hun slagingskansen te vergroten.  
Samen met Share to Grow streven we ernaar om in 2020 een klein studiecentrum en toiletten op 
het kinderterrein te gaan bouwen.  
 
In april 2018 heeft Annette Klijnsma in Dar es Salaam een basistraining gegeven voor Social 
workers die met het FBCC programma (willen) werken. Deze training is van groot belang geweest 
voor de professionaliteit en de voortgang van ons werk in Tanzania. Als gevolg van deze training 
wordt samengewerkt met 2 nieuwe lokale partners in Tanzania:   

 
• NGO Advocacy For Community Development 
Organization, die in kleine dorpjes ten noordwesten van 
Dar es Salaam werkt onder zeer arme gezinnen. In 2018 
hebben we met hen een inkomen genererend agrarisch 
programma opgezet. In 2019/2020 streven we ernaar om 
40 kinderen en 10 gezinnen te bereiken met het FBCC 
programma. 
 
 
• Smile Academy, een 

dagopvang en kleuterschool in een nieuwe buitenwijk van 
Dar es Salaam.  Zij hebben samen met de lokale kerk een 
sociaal team opgezet die ernaar streven om in 2019/2020 
20 kinderen en 20 gezinnen te bereiken met het FBCC 
programma.  

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
Voor iedere lokale partner wordt een apart projectplan opgesteld dat aansluit bij de eigen 
omgeving en werkwijze.  
 
De vervolgtrainingen die in 2019 en 2020 plaatsvinden, richten zich op case studie, intervisie, 
methodisch en planmatig werken. Ook zal er ruimte zijn voor kindercoach trainingen en een train-
de-trainer gedeelte, omdat sommige Social workers daar om vragen.   
Annette Klijnsma zal als professioneel kinder- en jeugdcoach de lokale, vaak nog niet zo ervaren, 
Social workers verder opleiden in het vak. Doordat Annette jaarlijks enkele weken op het project 
is, kunnen deze trainingen onder haar leiding plaatsvinden. Daarnaast zijn er door het jaar heen 
regelmatig besprekingen via videovergaderingen (skype), waarin het lokale team en Annette 
casuïstiekbesprekingen houden. 

 
 
 
 
 

Stichting Tan-kids is aangesloten bij Partin en lid van BIS Bureau Internationale Samenwerking. 
BIS ondersteunt de stichting waar nodig,  met adviezen en fondsenwerving  tegen gereduceerd 
tarief.  

 
4. Beloning en begroting 

 
Alle medewerkers van stichting Tan-kids werken op vrijwillige basis en ontvangen dus geen 
salaris. De werkelijk gemaakte onkosten met betrekking tot werk voor de stichting worden op 
basis van een declaratie vergoed.  
Als organisatie streven we ernaar om de kosten (voor werving, beheer en administratie) te 
beperken tot een maximum van 10%. Tot op heden hebben we dit altijd gerealiseerd.  

 
De forse stijging van de begroting heeft te maken met de uitbreiding van het aantal lokale 
teams. Totaal zullen 100 kinderen en 50 gezinnen profiteren van het FBCC programma. 
 


