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Stichting Tan-kids is aangesloten bij branche organisatie Partin en
betrokken bij Every Child A Family, een initiatief dat opkomt en zich
inzet voor het recht van kinderen om op te groeien in een gezin.

1. De organisatie
Als stichting Tan-kids zetten wij ons sinds 2014 in voor kinderen in Tanzania die onvoldoende zorg en
hulp ontvangen. Dit doen wij door samen te werken met lokale organisaties die zorg en scholing
bieden aan kinderen in de knel.
Wij vinden dat ieder kind op de wereld recht heeft op zorg, bescherming en liefde.
Bestuur en vrijwilligers
Het team van Tan-kids bestaat uit de volgende – allen onbezoldigde – leden:
Rob Klijnsma
bestuursvoorzitter
Tim Nahuis
bestuurslid en penningmeester
Camilla Janssen MSC
secretaris van het bestuur en Adviseur International Business
Edgar Nahuis
website en crowdfunding
Sander Wassink
vrijwilliger PR
Christi van Noppen
huisstijl en nieuwsbrief
José Nahuis
vrijwilliger voorlichting
Annette Klijnsma BSW
directeur, trainer, family- en kindercoach

2. Gelukkig en gezond opgroeien in Tanzania
Duurzame ontwikkelingshulp is moeilijker dan een bord eten kopen of een kind sponsoren om naar
school te kunnen gaan. Het op gang brengen van ontwikkeling en het versterken van de allerarmste
kinderen en hun families vraagt om een geïntegreerde en individuele aanpak.
De projecten waar wij ons aan verbinden moeten een bijdrage leveren aan een gelukkige en gezonde
ontwikkeling van kansarme kinderen die bij voorkeur (gaan) opgroeien in een gezin. De activiteiten moeten
ertoe leiden dat de kinderen en hun families sterker en zelfstandiger worden. Daarbij stimuleren we de
mobilisatie van de lokale gemeenschap.
Gelukkige en gezonde kinderen hebben een veilig thuis
met hun familie, ze zijn lichamelijk gezond en hebben
ruimte om te spelen. Ze gaan naar school waar zowel
hun cognitieve als hun sociaal-emotionele ontwikkeling
groeit. Ze hebben zelfvertrouwen, een gezond zelfbeeld
en zijn respectvol naar anderen. Ze worden geleid en
geïnspireerd om waardig en betekenisvol te leven. Deze
ontwikkelingsgebieden horen bij elkaar en beïnvloeden
elkaar.
Maatwerk blijkt een belangrijke sleutel te zijn om samen
met de gezinnen structurele verbetering te realiseren.
Dat is één van de redenen dat wij werken met een
geïntegreerd hulpprogramma, dat we Family Based
Child Care (FBCC) noemen.
(de beschrijving van het programma vindt u op onze website:
https://tan-kids.nl/wp-content/uploads/2019/11/FBCC-program-description.pdf )

Om goed voor kinderen te zorgen is een goede samenwerking nodig met de kinderen, de jongeren, de
ouders/families, social workers, de overheid en andere organisaties in de lokale gemeenschap.
Om ons doel te bereiken ondersteunen wij een breed scala aan versterkende activiteiten voor kinderen,
jongeren, families, social workers, scholen, kerken en buurten.

3. De Tanzaniaanse partners en hun projecten
Wij werken samen met 3 lokale partners die wij ondersteunen met projectontwikkeling, training en
fondswerving.
Lokale partners in Tanzania worden door Tan-kids geschoold met basiskennis en methodieken Social Work
en Pedagogiek. Er is veel vraag naar deze trainingen, waarin veel ruimte is voor casuïstiek en verdieping.
Tijdens deze trainingsdagen delen onze lokale partners ook hun eigen expertise met elkaar.

In 2021 werken wij aan de volgende projecten:

Diploma in the pocket!

Een onderwijsproject ter ondersteuning van de meest kansarme kinderen in de
buitenwijken van Dar Es Salaam, Tanzania.
Lokale partner: Share to Grow Trust – Dar es Salaam
Het onderwijsproject bestaat uit verschillende activiteiten die allemaal tot doel hebben dat kinderen hun
diploma kunnen behalen.
* 20 kwetsbare (wees)kinderen en jongeren worden volledig gesponsord in hun zorg en scholing.
* 140 kinderen/jongeren afkomstig van omliggende scholen in de wijken krijgen Engelse les en
huiswerkbegeleiding op een kindvriendelijk en veilig buitenterrein
* 3000 leerlingen van openbare basisscholen in de wijk krijgen examentraining en life skill training.

Family Based Child Care
Een programma voor vroegschoolse zorg en onderwijs voor 20 verwaarloosde
peuters/kleuters en hun families in Zavara, een buitenwijk van Dar es Salaam,
Tanzania.
Lokale partner: Smile Academy – Dar es Salaam
Dit 2-jarige project voorziet in gezinsbegeleiding, schoolsponsoring, gezondheidszorg en het verbeteren
van het inkomen van de ouders. Het sociale team wordt gefaciliteerd en krijgt training en coaching van
Tan-kids.

Anybody Home?

Een community project voor bedreigde en verwaarloosde kinderen en jongeren
in 10 zeer arme dorpen in het kustgebied Bagamoyo – Tanzania
Lokale partner: NGO Acodeta – Bagamoyo.
Dit project wordt uitgevoerd in samenwerking met Wilde Ganzen

Het project bestaat uit een bouwplan en het hulpverleningsplan (FBCC).
In het centraal gelegen dorp Msata wordt in 2021 een multifunctioneel buurtcentrum gebouwd, waar
Acodeta beschikbaar wil zijn voor rondzwervende kinderen en jongeren. Daar vinden zij een luisterend oor,
iets te eten en er is een lees- en tekenhoek. Er is een waterput, een speeltuin en wekelijks worden sport en
spel activiteiten georganiseerd. Ook wordt er een gevarieerd aanbod van trainingen en workshops
georganiseerd voor jongeren en volwassenen. (o.a. money management, spaargroepen, naaien, koken,
lassen, metselen en timmeren.)
Het FBCC programma wordt ingezet voor 100 kinderen en 25 families. Terwijl de kinderen worden voorzien
van scholing en voeding, wordt er met de familie gewerkt aan verbetering van ouderschap, werk en
inkomen. Ook zijn er microleningen beschikbaar voor het opstarten van kleine bedrijfjes.
Zowel in het buurthuis als in 10 omliggende dorpen worden community workshops georganiseerd om een
sterker vangnet te creëren voor de kinderen en hun families.

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.

Giften
Fondswerving
Sponsoractiviteiten
Totaal inkomsten

€ 13.500
€ 111.500
€ 7.500
€ 132.500

Te besteden aan doelstellingen Tanzania

€ 125.000

Kosten activiteiten (PR, Netwerken,
Fondswerving)

€ 5.000

Beheer- en administratiekosten Tan-kids

€ 2.500

Totaal uitgaven

€ 132.500

