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IMPACT
Vijftig jaar kinderen uit armoede laten groeien. Bij deze mijlpaal staan we stil in
2018. Terugkijken op 2017, wat we in dit jaarverslag doen, staat daarmee meer
dan anders in het brede kader van terugkijken op 50 jaar impact.

Wat is impact meer dan resultaat? Resultaten zijn de dingen
die we tellen. De activiteiten die we uitvoeren met geld dat
ons is toevertrouwd door onze achterban: personen, gezinnen, kerken, scholen, ondernemers, stichtingen. Ook van
verschillende overheden ontvangen we subsidies waarmee
we onze programma’s uitvoeren. Van de resultaten doen we
verslag in de rapportages en in dit jaarverslag: er zijn 2.461
zelfhulpgroepen en 370 jeugdgroepen en we hebben 169.937
kinderen geholpen. Dat zijn de dingen die we tellen. En dat
zijn hele mooie resultaten.

De uitdagingen zijn groot. We willen sterker worden in het
binnenhalen en beheren van institutionele fondsen. We willen
onze vele gevers nog beter bij ons werk betrekken. We willen
onze kennis over kinderen, jongeren, werk, groepen en hulp in
noodsituaties verder vergroten. We willen nóg meer impact
bereiken voor heel kwetsbare kinderen. Tegelijkertijd weten
we één ding heel zeker: we zijn in alles wat we doen, in alles
wat we mochten bereiken en in alles wat we nog van plan zijn
afhankelijk van de zegen van onze God en Vader in de hemel.

Impact gaat een stap verder. Impact is ook wat ons uiteindelijke doel is: blijvende verandering in het leven van de kinderen
en gezinnen die we helpen. Dat kunnen we eigenlijk pas goed
meten als we al geruime tijd níet meer helpen. In 2017 zijn we
het onderzoek daar naar begonnen en de eerste (veelbelovende!) resultaten leest u al in dit jaarverslag.

Andries Schuttinga,
directeur

2017 was een gezegend jaar. Ondanks een op het oog flinke
verlaging van de inkomsten. Gelukkig heeft die teruggang
voor een groot deel een administratieve reden: een grote
subsidie voor 2017 werd voor een groot deel al in 2016 als
inkomsten geboekt. Bovendien hebben we een reserve die we
in de afgelopen jaren hebben opgebouwd, in 2017 aangewend
om te investeren in de toekomst: door landenkantoren in vier
landen (verder) op te bouwen verwachten we in de toekomst
meer fondsen binnen te kunnen halen.
Met de komst of uitbreiding van de vier landenkantoren in
Burundi, Malawi, Kenia en Rwanda zijn we nog meer een
internationale organisatie geworden. Daar rekenen we ook
onze zusterorganisatie Help a Child of India bij, van waaruit
verschillende programma’s in India worden aangestuurd.

'Impact is de blijvende verandering
in het leven van de kinderen en
gezinnen die we helpen'
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2017 IN HET KORT
EEN SAMENVATTING

Red een Kind (Help a Child) ontving in 2017 8,3 miljoen
euro aan inkomsten en werkte in tien landen. Wij zien ieder
kind als een uniek geschenk van God. Al onze programma’s
zijn erop gericht kinderen uit armoede te laten groeien
en hen te verbinden met mensen in Nederland. Om dat
te bereiken richten we ons in onze dorpsprogramma’s op
kinderen, gezinnen en het hele dorp. In onze aanpak staan
samenwerken in (zelfhulp)groepen, het vergroten van kennis en vaardigheden, het linken met andere partijen en het
vergroten van veerkracht centraal.
In 2017 hebben we in Burundi, Kenia, Malawi en Rwanda
ons landenkantoor verder uitgebreid en veel taken vanuit
Nederland naar deze kantoren gedecentraliseerd. Er is
meer aandacht gekomen voor programma’s in fragiele
gebieden en in noodsituaties.

In Nederland maken bijna 20.000 personen, 580 kerken,
127 scholen, 195 bedrijven en 43 stichtingen dit werk mogelijk. Onder hen zijn ongeveer 8.000 sponsors die contact
hebben met een kind of gezin uit onze programma’s. Ook
ontvingen we bijdragen uit 17 nalatenschappen.
Behalve deze ondersteuning uit onze achterban ontvangen
we van overheden en fondsen aanvullende financiering.

169.937
KINDEREN

&104.279
VOLWASSENEN

14.708

jong-volwassenen
geholpen

89.571

volwassenen
geholpen

2.461
342
137

31.760 119.550

geholpen

geholpen

18.627

geholpen

zelfhulpgroepen
getraind

boerengroepen getraind

CLA's (koepel van
zelfhulpgroepen)

847

kinderclubs voor
kinderen van 7 tot 18 jaar

370

jeugdgroepen voor
jongvolwassenen van
19 tot 25 jaar

Giften van particulieren:

€ 8.268.124

€ 5.865.146

Giften van bedrijven /
ondernemers:

€ 503.138

Subsidies van overheden:

€ 666.599

Bijdragen van andere
non-profit organisaties:

€ 1.227.836

€ 7.637.729
(92% van de baten)
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1 ONZE MISSIE,
VISIE EN
STRATEGIE

1 | Onze missie, visie en strategie

De beste plek om op te groeien is thuis, bij je familie, in je eigen omgeving.
Waar wij vroeger kinderen in tehuizen hielpen, doen wij dat nu zoveel mogelijk
in hun eigen omgeving. De kinderen én de mensen om hen heen. Hele dorpen
en gebieden tegelijk, in India en Afrika. Bij dit mooie werk betrekken we graag
zo veel mogelijk mensen.

DIT GELOVEN WIJ

Elk kind is een uniek geschenk van God

DIT WILLEN WIJ

Een kansrijke toekomst voor elk kind

ZO WERKEN WIJ

Kinderen - gezinnen - het hele dorp

1.1 | W
 IE WE ZIJN EN WAT WE WILLEN
BEREIKEN
Red een Kind is een christelijke, internationale ontwikkelingsorganisatie, in 1968 opgericht in Nederland. Red een Kind
geeft toekomst aan kinderen in armoede, hun familie en hun
hele omgeving. We helpen de kinderen door kwetsbare gemeenschappen te versterken, zodat de families hun leefomstandigheden en kansen zélf duurzaam kunnen verbeteren.
Red een Kind werkt in gebieden waar veel armoede is en op
plekken waar een ramp of (dreigend) conflict kinderen en
gezinnen extra kwetsbaar maakt. We werken daarbij samen
met verschillende Nederlandse, internationale en lokale organisaties. Red een Kind werkt in India, Kenia, Malawi, Burundi,
Rwanda, DRC, Oeganda, Zambia, Ethiopië en Zuid-Soedan.
In samenwerking met kennisorganisaties, vermogensfondsen en institutionele donoren zoals DFID en EU ontwikkelt
Red een Kind innovatieve programma’s, bijvoorbeeld op het
gebied van jongeren en werk, moeder- en kindzorg en de
overgang van noodhulp naar duurzame ontwikkeling. Red een
Kind wordt bovendien gesteund door een brede achterban,
bestaande uit particulieren, kerken, stichtingen, bedrijven en
scholen.

HOE WILLEN WE DAT BEREIKEN?
De dorpsontwikkelingsprogramma’s die we samen met anderen uitvoeren, duren gemiddeld zeven jaar. Dat betekent dat
er dus in korte tijd een grote verandering moet plaatsvinden.
Hoe doen we dat?
Ons antwoord op deze vraag hebben we uiteengezet in onze
Theory of Change (‘theorie van verandering’).

De volledige tekst van onze Theory of Change kunt u
lezen op redeenkind.nl/toc.

ONZE THEORY OF CHANGE IN HET KORT
Op de volgende pagina hebben we onze Theory of Change
schematisch weergegeven. Het plaatje moet van binnen naar
buiten gelezen worden: alles is gericht op het kind. Het kind
staat in het midden van onze Theory of Change. Wat geeft
een kind kansen voor de toekomst? Als het kind:
• gezond is;
•	goed onderwijs krijgt;
•	zich sociaal en emotioneel ontwikkelt;
•	een positief zelfbeeld en zelfvertrouwen heeft en zich bewust is van de talenten die hij of zij van God heeft gekregen
(deze laatste twee aspecten vatten we samen met ‘hoop en
waardigheid’).
Wat is daarvoor nodig? Dat zien we in cirkel daarom heen:
•	ouders moeten voldoende inkomen hebben om voor hun
gezin te kunnen zorgen;
•	jongeren moeten vol zelfvertrouwen in het leven staan en
als ze ouder worden werk kunnen vinden;
•	de jongste kinderen moeten een goede start in het leven
krijgen;
•	de (dorps)gemeenschap is zo ingericht en op elkaar ingespeeld dat er groei is in sociaal-economische ontwikkelingen.
En tenslotte: hoe pakken we dat dan aan? Hoe zorgen we dat
we dat blijvend bereiken? Onze aanpak daarvoor staat in de
buitenste rand:
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•	We geven kennis en vaardigheden door
	We versterken onze programma’s door kennis te verzamelen
en te delen. Onze focus ligt op kennis en vaardigheden over
1) Ontwikkeling van jonge kinderen, 2) Jongeren en werk, 3)
Samenwerken in groepen en 4) noodhulp in extra moeilijke
omstandigheden.
•	We richten ons op de hele omgeving
	Kinderen, gezinnen en dorpen zijn onderdeel van een
grotere omgeving. De overheid, het bedrijfsleven en vele
andere (sociaal-culturele) factoren hebben invloed op deze
omgeving. Red een Kind helpt de bevolking om op plaatselijk, regionaal en landelijk niveau, structuren te versterken
waardoor zij zelf steeds meer invloed krijgt. Dat bevordert
een evenwichtige en duurzame ontwikkeling.
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•	We werken groepsgewijs
	We zien veel voordelen in het werken in groepen, zoals
zelfhulpgroepen en jeugdgroepen. Allereerst omdat sociaal
isolement één van de grootste oorzaken van armoede is. Leren samenwerken is van cruciaal belang. Mensen in groepsverband stimuleren elkaar en kunnen samen meer kennis
en middelen aanboren. Bovendien past een groepsgewijze
aanpak helemaal in de Afrikaanse en Aziatische context.
Resultaten die in een groep worden bereikt, zijn effectiever
en duurzamer.

Goed opgeleid
en klaar voor
de toekomst

Het dorp doet
volop mee aan de
economische
ontwikkeling

Kinderen maken
een goede start

Sociaal &
emotioneel
ontwikkeld

Met hoop
& waardigheid

Ouders kunnen
voor zichzelf en hun
kinderen zorgen

Samen met anderen:
Basisvoorzieningen functioneren en zijn toegankelijk. Contacten met anderen worden gelegd
en ingezet voor de gemeenschappelijke zaak
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SHEWAYE:

“Ik heb geleerd hoe ik
moet sparen. Eerder
dronk ik drie keer per dag
koffie, nu één keer. Het
geld dat ik overhoud spaar
ik op. Doordat ik mijn
spaargeld kan investeren
in de zelfhulpgroep,
heb ik nu maar liefst
10.850 Birr (€ 320)
op mijn spaarrekening
staan.”

Onze missie

Impact van onze strategie

Red een Kind geeft toekomst aan kinderen in armoede,
hun familie en hun hele omgeving

De impact van ons werk is groot. Er verandert veel in
de dorpen en de gezinnen. De resultaten van elk project
meten we zorgvuldig, zodat we die ook kunnen laten
zien. Het is enorm motiverend om te zien hoe mensen
binnen een paar jaar armoede te boven komen en een
goede toekomst opbouwen.

Onze visie
Als christelijke ontwikkelingsorganisatie willen we dat
alle kinderen - ongeacht hun afkomst, kleur, ras, geloof
of geslacht - een liefdevol en waardig bestaan en een
kansrijke toekomst hebben.
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1.2 | H OE REALISEERDEN WE ONZE
DOELS TELL INGEN IN 2017?
Aan de hand van ons Strategisch Meerjarenplan maken we
voor elk jaar een jaarplan op hoofdlijnen. Deze hoofdlijnen

worden per afdeling en regio tot in details uitgewerkt.
De voortgang van het jaarplan wordt in elke reguliere vergadering van de Raad van Toezicht besproken (zie hoofdstuk
5). Hieronder leest u welke doelen we voor 2017 hadden en in
hoeverre we deze hebben gehaald.

HOOFDDOELSTELLINGEN VOOR 2017 EN ONZE SCORE DAAROP
>90%

>50%

<50%

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

INVESTEREN IN EEN DUURZAME ORGANISATIE MET HOGE KWALITEIT
Onze gedecentraliseerde organisatie operationeel maken
Binnen de decentrale structuur projectmatig werken en werken in onze verschillende rollen
De decentrale organisatie actief inzetten in lokale fondsenwerving en netwerkopbouw
Ontwerpen van nieuwe kindsponsoringmodellen
Vernieuwen van ons beleid op het gebied van lobby en bewustwording

2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.

INVESTEREN IN EN VERDIEPEN VAN KENNIS EN KWALITEIT
Breed toepassen van onze gekozen gebieden: Early Childhood Development, Jongeren & Werk en Groepsdynamica
Grotere zichtbaarheid op de gekozen kennisprofielen
Versterken van innovatieve benaderingen binnen onze focus
Operationaliseren van onze lobbystrategie rond onze focus
Keuzes vanuit onze Theory of Change toepasbaar maken in fragiele gebieden
Onze relaties met kennisinstituten in Nederland en in onze programmagebieden verstevigen

3.
3.1.
3.2.
3.3.

VERBINDEN MET STRATEGISCHE SAMENWERKINGSPARTNERS
Actieve participatie in de coöperatie PerspActive
Geleidelijke versterking van de strategische samenwerking met de partner van onze keuze
Positionering in een netwerk van samenwerkingspartners die onze voorkeur hebben

4.
4.1.
4.2.

 ERGROTEN VAN DE EFFECTIVITEIT EN EFFICIENCY VAN ONZE ORGANISATIE
V
Expertise die wij vanuit Red een Kind inbrengen doorberekenen in de programmakosten
Eigen mensen en faciliteiten in de programmalanden inzetten voor het opsporen en verzilveren van
fondsenwervingskansen

Van de 16 hoofdoelstellingen uit ons jaarplan 2017 hebben we er 13 geheel en 3 gedeeltelijk gehaald.

TOELICHTING OP DE SCORE VAN ONZE HOOFDDOELSTELLINGEN
1. INVESTEREN IN EEN DUURZAME ORGANISATIE MET
HOGE KWALITEIT
1.1.	
Onze gedecentraliseerde organisatie operationeel maken
De werving van personeel voor de landenkantoren in Burundi,
Kenia, Malawi en Rwanda is succesvol afgerond. Er zijn ongeveer vijftien vacatures ingevuld. Mandaten zijn vastgesteld
en vastgelegd in procedures en handboeken. Verder is het
HR-handboek voor ons personeel in Afrika afgerond.
1.2.	
Binnen de decentrale structuur projectmatig werken en
werken in onze verschillende rollen
Er zijn verschillende projectgroepen samengesteld waarbij de
expertise vanuit verschillende thema’s en teams en verschillende landen bij elkaar komen. We zijn projecten scherper
gaan definiëren en we monitoren meer dan voorheen op doorlooptijd en resultaat.

1.3.	De decentrale organisatie actief inzetten in lokale fondsenwerving en netwerkopbouw
In 2017 hebben we zowel op het gebied van lokale fondsenwerving en van netwerken beleid en keuzes gemaakt. Daarmee zijn de voorwaarden geschapen om de inzet succesvol
te laten zijn. We hopen daarvan vanaf 2018 de vruchten te
plukken.
1.4.	Ontwerpen van nieuwe kindsponsoringmodellen
Een belangrijke voorwaarde voor het ontwerpen van nieuwe
geefmodellen, is voldoende expertise op dit gebied. We
hebben daarvoor per 1 november een marketingstrateeg in
dienst genomen en zijn daarna begonnen met het maken van
gedetailleerde plannen die verder in 2018 geïmplementeerd
zullen worden.
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1.5.	
Vernieuwen van ons beleid op het gebied van lobby en
bewustwording
In maart 2017 stelden we nieuw lobbybeleid vast. We hebben een lobbyist in dienst genomen die voortvarend aan de
slag is gegaan met de uitvoering van dit beleid, zowel in onze
programmalanden als ook in Nederland.
2. INVESTEREN IN EN VERDIEPEN VAN KENNIS
EN KWALITEIT
2.1. Breed toepassen van onze kennisgebieden
Een belangrijke investering en verdieping betrof het aanstellen van experts op het gebied van Early Childhood en Jongeren & Werk op onze landenkantoren. Daarmee zijn we in staat
om onze programma’s kwalitatief een grote impuls te geven.
Een onderzoek van de Universiteit van Tilburg is in opdracht
van Red een Kind uitgevoerd om de effectiviteit van werken
in groepen wetenschappelijk te onderbouwen.
2.2.	
Grotere zichtbaarheid op de gekozen kennisprofielen
Zowel in Nederland als in de landen waar we landenkantoren
hebben, hebben we activiteiten georganiseerd om de zichtbaarheid op onze expertise te vergroten. Zo zijn we in Rwanda
als directe partner van de overheid betrokken geweest bij
de ontwikkeling van het curriculum van Early Childhood in
Rwanda.
2.3. Versterken van innovatieve benaderingen
Onder andere door aansluiting te zoeken bij gerenommeerde
samenwerkingspartners (zie 2.6) kunnen we profiteren van innovatieve benaderingen voor dorpsontwikkeling, ontwikkeld
door de Wageningen Universiteit.
2.4. Operationaliseren van onze lobbystrategie
Onze nieuwe lobbyist is samen met de themaexperts in de
landen waar we werken en in Nederland gekomen tot keuzes
voor onze lobbystrategie. Hierbij gaat het om de keuzes voor
bepaalde netwerken en het benadrukken van specifieke
thema’s om op te lobbyen. Met deze keuzes is het voor alle
betrokkenen duidelijk waar de prioriteiten liggen en hoe de
lobby vormgegeven moet worden.
2.5. K
 euzes vanuit onze Theory of Change toepasbaar
maken in fragiele gebieden/situaties
Mede in verband met toetreding tot Dutch Relief Alliance (zie
ook bladzijde 25 en 49) hebben we gedegen beleid ontwikkeld waarin we onze Theory of Change toepasbaar maken
in fragiele gebieden en in noodsituaties. We kiezen daarbij
vooral voor voedselzekerheid, protectie van kwetsbare
kinderen en vrouwen en voor het versterken van onderwijs in
noodsituaties.
2.6. Onze relaties met kennisinstituten verstevigen
Zowel in Nederland als in onze programma gebieden hebben
we weer stappen kunnen zetten in het versterken van onze

relaties. Zo hebben we intensieve samenwerkingen opgebouwd met de hogescholen Windesheim, VIAA en Driestar,
de universiteiten van Utrecht en Wageningen en met AOC
Twente.
3. VERBINDEN MET STRATEGISCHE
SAMENWERKINGSPARTNERS
3.1. Actieve participatie in de coöperatie PerspActive
De participatie binnen PerspActive heeft geresulteerd in drie
concrete samenwerkingsprojecten; in de Democratische Republiek Congo, in Oeganda en rondom het thema jongeren en
werk. In alle deze projecten zijn projectvoorstellen ontwikkeld
waar in 2018 proactief financiering bij gezocht zal worden.
Daarnaast is onze lobbyist zeer actief in het PerspActive
lobbynetwerk. Dat netwerk heeft gedurende de Nederlandse
kabinetsformatie een succesvolle lobby gevoerd rondom het
thema jongeren en werk.
3.2.	Versterking van de strategische samenwerking met de
partner van onze keuze
Begin 2017 hebben we een vergaande strategische samenwerking met een partner verkend. We zijn echter tot de
conclusie gekomen dat deze samenwerking niet altijd de
beoogde meerwaarde oplevert. We hebben daarom onze
samenwerkingsstrategie aangepast en steken nu meer in op
strategische allianties die meer flexibiliteit en waarborg geven
voor het uitvoeren van ons mandaat.
3.3. P
 ositionering in een netwerk van samenwerkingspartners die onze voorkeur hebben
De ontwikkeling van PerspActive als netwerk, maar ook de
toetreding tot de Dutch Relief Alliance, passen erg goed in
ons huidige samenwerkingsbeleid. Daarnaast slagen we er
steeds beter in om ons in allianties sterk te positioneren. Zo
zijn we in 2017 in zes grote subsidieaanvragen gevraagd om
binnen een alliantie de lead te nemen.
4. VERGROTEN VAN DE EFFECTIVITEIT EN EFFICIENCY
VAN ONZE ORGANISATIE
4.1. Expertise doorberekenen in de programmakosten
We berekenen inmiddels onze expertisekosten door in programma’s voor institutionele donoren en in de programma’s
die vanuit de landenkantoren worden gemonitord. Voor de
dorpsprogramma’s in landen zonder landenkantoor gaan we
dit in 2018 ook doorvoeren.
4.2. C
 apaciteit in de programmalanden inzetten voor het
opsporen en verzilveren van fondsenwervingskansen
Met de opzet van landenkantoren en de bemensing daarvan
zijn we nu in staat om ook lokaal fondsenwervingskansen te
vinden en te verzilveren. Dit is dan ook expliciet onderdeel
van de taak van het landenkantoor. Ook in Nederland worden
programmaexperts veel nadrukkelijker betrokken bij fondsenwervingskansen.
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GOED OPGELEID & KLAAR VOOR DE TOEKOMST
Selvi en Bhavani maken deel uit van de Irula-stam in het zuiden van India. Hun bevolkingsgroep leeft voornamelijk van
het vangen van slangen en ratten. Voor hen is dat de enige mogelijkheid om te overleven. Meisjes krijgen hier weinig kansen en worden gediscrimineerd. Door het programma van Red een Kind gaat Bhavani als eerste meisje in de geschiedenis
van haar stam nu naar de middelbare school. Een hele prestatie!

SELVI (34):

BHAVANI (16):

“Wat ben ik trots op jou, mijn dochter!
Je gaat als enige meisje uit het dorp
naar de middelbare school. Een grote
inspiratie voor andere meisjes. Ik weet
zeker dat je zult bereiken wat je wilt, je
bent zo sterk!”

“Jij bent mijn lieve, zorgzame mama.
Ik voel dat je van me houdt door de
manier waarop je tegen me praat en voor
me zorgt als ik ziek ben. Je stimuleert
mij om te leren en onze situatie te
veranderen. Je bent een goede moeder.”
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1.3 | S TRATEGISCH
MEERJARENBELEIDSPLAN
In 2017 is ons nieuwe strategisch beleidsplan 2016-2020 ‘De
kracht van verbinding’ in werking getreden. De uitvoering
ervan is inmiddels in volle gang.

VERBINDING
‘De kracht van verbinding’ vat het wezen van Red een Kind
samen. Er schuilt een enorme kracht in het creëren van de
juiste verbinding met en tussen onze doelgroepen, binnen
doelgroepen zelf en tussen hen en andere partijen, ter plaatse
en wereldwijd. Die verbinding tilt mensen boven zichzelf uit.

DUURZAME VERBETERING VOOR KINDEREN,
JONGEREN EN GEZINNEN
Welk programma we ook uitvoeren, het leggen van verbindingen is een deel van de doelstelling en een instrument voor
meer. De belangrijkste kritische succesfactor is: het duurzaam
verbeteren van de levens van kinderen, jongeren en gezinnen.
Wij gaan bewust een andere weg dan de individualistische
benadering. Bij Red een Kind werkt een programma als het
draait om verbinding, om een gezamenlijke inspanning. Maar
dan werkt het ook echt! Ons nieuwe beleidsplan ademt die
aanpak volop. Het plan is te lezen op onze website: www.
redeenkind.nl/over-red-een-kind/beleid-en-verantwoording.
Halverwege 2017 hebben we ons strategisch meerjarenbeleidsplan geëvalueerd. We hebben daarbij geconstateerd dat
het nog steeds zijn functie als koersdocument prima vervult.
Wel hebben we een aantal accentverschuivingen geconstateerd:
• In plaats van al onze kaarten te zetten op een strategische
samenwerking, willen we meer inzetten op een breder palet
van samenwerkingspartners.
• We willen onze relatie met onze achterban intensiveren
door ze vaker bij onze besluiten te betrekken en door nieuwe
vormen van betrokkenheid aan te bieden.
• We gaan onze geefmodellen aanpassen op basis van een
beter inzicht in de redenen waarom onze achterban aan ons
wil geven.
• We hebben besloten serieus in te zetten op fragiele gebieden en willen daarnaast ook fondsenwervingskansen rondom
economische ontwikkeling verkennen.

1.4 | O NZE PLANNEN VOOR 2018
De prioriteiten voor 2018 zijn consolideren van beleid en
verkennen van nieuwe wegen.
Vanuit deze prioriteiten hebben we de volgende hoofddoelstellingen geformuleerd:

1. SAMENWERKING
Vergaande strategische samenwerking zullen we niet nastreven, maar we willen onszelf wel op een strategische manier
positioneren als een betrouwbare en kwalitatief hoogstaande
samenwerkingspartner. Dit vereist een nieuwe doordenking
van onze samenwerkingsstrategie. Zaken die hierbij van
belang zijn:
•	Positionering in netwerken
• Succes van PerspActive
•	Bouwen aan succesvolle allianties en samenwerkings
verbanden
•	De kwaliteit van onze programma onderstrepen, onder
andere door te bewijzen dat onze benadering werkt

2. FONDSENWERVING
Noodhulp
De toetreding tot de Dutch Relief Alliance geeft ons een
prachtige gelegenheid dit werkveld verder te verkennen en
binnen Red een Kind in te passen. We moeten nog wel de
nodige zaken doen:
•	Positionering van Red een Kind als relevante speler op dit
gebied
• Programma’s in DRC en Zuid-Soedan opzetten
•	Noodhulp ook in onze andere programmalanden verder een
plek geven
Andere, nieuwe fondsen onderzoeken
Naast disaster response zijn er ook andere belangrijke
fondsenwervingmogelijkheden die we willen onderzoeken en
mogelijk inzetten:
•	Economische fondsen onderzoeken met onder andere een
pilot in Rwanda
• Vermogensfondsenmarkt intensief bewerken
Private fondsenwerving in Nederland
In 2018 zullen we ons verdienmodel grondig herzien. Op basis
van een drijfverenonderzoek zullen we nieuwe geefmodellen
onderzoeken. Maar tijdens de verbouwing is ‘de winkel gewoon open’ en zullen we ons blijven inzetten om donateurs en
sponsors te behouden en te werven en zullen we onze huidige
aanpak blijven verbeteren:
• Nieuwe geefmodellen ontwikkelen en testen
• Loyaliteitscampagne ontwikkelen en uitvoeren
• Middledonorcampagne fase 2 implementeren
• Onlinemarketingstrategie ontwikkelen en implementeren
• Interdisciplinair en assertief fondsenwerven

3. ACHTERBAN
Na een periode waarin we ons gefocust hebben op (interne)
organisatieontwikkeling is het van belang om ons meer te
bepalen bij het feit dat we een achterbanorganisatie zijn. We
moeten onszelf zo organiseren dat we structureel de mening
van onze achterban meenemen in onze besluitvorming en dat
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we handelingsperspectief geven aan diegenen die graag actief
betrokken zijn. Activiteiten die hierbij passen zijn:
• Jubileum Red een Kind 50 jaar
• Opstarten van een kringloopwinkel
•	Aanstellen vrijwilligerscoördinator (die zelf ook vrijwilliger is)
en ontwikkelen van een vrijwilligersstrategie
•	Opzetten van (test)panels of focusgroepen van mensen uit
de achterban

4. DECENTRALISATIE
De investering in de decentralisatie moet in 2018 vruchten
gaan afwerpen, zoals goede zichtbaarheid, sterke aanwezigheid in netwerken, het opbouwen van interessante allianties
en het verkrijgen van lokaal geworven gelden. Interne processen moeten hieraan optimaal bijdragen:
•	Stabiliteit en groei van de landenkantoren in Kenia, Rwanda,
Burundi en Malawi
•	Aanstellen van een vertegenwoordiging in DRC,
Zuid-Soedan en Oeganda
•	Afronden en verfijnen van interne processen die de nieuwe
organisatiestructuur optimaal ondersteunen

In 2015 hebben we een SWOT-analyse voor Red een Kind
vastgesteld, die ook in 2017 grotendeels actueel was. De
evaluatie in 2017 van ons strategisch meerjarenbeleidsplan
(zie ook paragraaf 1.3) heeft de SWOT verder aangescherpt.
De belangrijkste elementen geven we hieronder weer aan de
hand van vijf ‘kritische succesfactoren’:
•	Onze achterban (de basis voor onze fondsenwerving)
•	Onze kindgerichte programma’s (waarvoor we fondsen
werven)
•	Innovatief vermogen (goed kunnen omgaan met veranderingen)
•	Onze partnerorganisaties en landenkantoren (die onze uitvoeringsmogelijkheden in de verschillende landen bepalen)
•	Allianties en samenwerkingsverbanden (waardoor we de
schaal en reikwijdte van ons werk kunnen vergroten en
samen aan fondsenwerving kunnen doen).
Op deze vijf punten formuleren we voor zover van toepassing
in de SWOT onze sterke punten, zwakke punten, kansen en
bedreigingen.

TOELICHTING OP DE SWOT-ANALYSE

1.5 | S TERKE EN ZWAKKE PUNTEN,
KANSEN EN BEDREIGINGEN
Bij het maken van plannen moeten we alert blijven op actuele
ontwikkelingen, binnen Red een Kind en in de wereld om ons
heen.
De wereld om ons heen kenmerkt zich door maatschappelijke
onrust en een populistisch politiek klimaat in veel landen. Dat
maakt burgers onzeker over hun veiligheid en de stabiliteit
van de samenleving. Maatschappelijke organisaties maken
zich zorgen over het effect van de politiek op hun werk.
Ook in Nederland zien we ontwikkelingen die risico’s voor ons
werk met zich meebrengen, zoals de negatieve beeldvorming
rond ontwikkelingswerk, populistische tendensen en de
toenemende individualisering en secularisatie.

ONZE SWOT-ANALYSE
De verschillende risico’s voor ons werk brengen
we regelmatig in kaart, onder meer met een
zogenoemde SWOT-analyse: een analyse van
onze sterke en zwakke punten en van kansen en
bedreigingen. De naam SWOT is een afkorting
voor de woorden: Strenghts, Weaknesses,
Opportunities & Threats.

Deze SWOT-analyse speelt een belangrijke rol bij het bepalen
van onze strategie. Een aantal opmerkingen:
•	Onze sterke punten zijn zeer relevant voor de kwaliteit van
ons werk en vormen een goede uitgangspositie om onze
zwakke punten te verbeteren en de bedreigingen te weerstaan.
•	De genoemde zwakke punten zijn voor een deel ontstaan
door een tekort aan fondsen. Voor een ander deel zijn zij het
gevolg van een zekere bescheidenheid, waardoor wij ons
onvoldoende profileren. We willen onze ‘down to earth’reputatie niet verliezen, maar wel duidelijker en assertiever
laten zien wat we doen en welke resultaten we bereiken.
•	De kansen die we zien, gaan we benutten, waarmee we
ook aan onze zwakke punten werken. Positionering en
profilering in de programmalanden beschouwen we als een
voorwaarde om belangrijke stappen te kunnen zetten.
•	Om de genoemde bedreigingen het hoofd te bieden zijn
twee dingen van belang: de band met onze achterban,
samenwerkingspartijen en donoren en doorzettingskracht.
Ook moeten we voortdurend afwegen wat de juiste keuze is.

VAN RISICOMANAGEMENT NAAR
WAARDEMANAGEMENT
De afgelopen jaren hebben we ons risicomanagement (de
maatregelen die we nemen met het oog op mogelijke risico’s)
grondig herzien. Een belangrijke verandering is dat we niet alleen aandacht besteden aan factoren die een risico inhouden,
maar ook naar kansen kijken. Daarom spreken we nu liever
over value management.
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STERKE PUNTEN
•	Onze achterban is trouw en betrokken
•	Onze programma’s zijn relevant, doelgericht en
effectief
•	Onze medewerkers hebben een flexibele en lerende
houding
•	We hebben betrokken en sterke partners die doorzettingsvermogen tonen
•	We hebben sinds 2017 een landenkantoor in vier
programmalanden
•	We zijn aangesloten bij netwerken die flexibele
allianties mogelijk maken

ZWAKKE PUNTEN
•	Onze traditionele achterban vergrijst en wordt kleiner
•	In een aantal landen is de schaal van onze
programma’s te klein
•	Ons innovatieve vermogen is te weinig zichtbaar voor
derden
•	De grootte van de organisatie zowel in Nederland en in
de programmalanden is kwetsbaar

KANSEN
•	Onze achterban heeft een vaste basis in een herkenbaar deel van de samenleving
•	Onze geïntegreerde programmabenadering sluit aan
bij verschillende thema’s
•	We staan open voor ‘out of the box’-denken en nieuwe
benaderingen
•	Decentralisatie geeft ons meer mogelijkheden in het
versterken van kwaliteit en daarmee de impact van
onze programma’s
•	Decentralisatie versterkt het aanboren van lokale
fondsenwervingskansen en in algemene zin onze
zichtbaarheid
•	Toetreding tot de DRA geeft ons een kans om onze
fragiliteitsstrategie verder te concretiseren.

BEDREIGINGEN
•	In het benaderen van onze achterban ervaren we
steeds meer concurrentie van andere organisaties
•	De (publieke) aandacht en beschikbare fondsen
verschuiven naar programma’s rond brandhaarden
en vluchtelingensituaties
•	Door onze beperkte omvang zijn we minder interessant voor institutionele fondsen die steeds meer
schaalgrootte in projecten nastreven
•	De overheden in onze programmalanden beperken
steeds meer de ruimte voor hulporganisaties

1.6 | K ANSEN EN RISICO’S
Op basis van onze SWOT-analyse zijn we alle relevante
bedrijfsprocessen nagegaan. De kansen en risico’s op korte
en langere termijn hebben we benoemd in een schema dat we
eerst kort toelichten.
Boven in het schema vindt u de hoofddoelstellingen van Red
een Kind. Vervolgens benoemen we kansen die we op zes
aandachtsgebieden zien. Daaronder gaan we in op factoren
die van invloed (kunnen) zijn op ons werk. Dit hebben we
ingedeeld in vijf ‘perspectieven’: aspecten van de context

(omgeving) waarin we ons werk doen (‘Ecologie & economie’,
etc.). Voor elk perspectief benoemen we: a) met welke (groepen) mensen we te maken hebben (onze belanghebbenden),
b) welke risico’s we op kortere termijn zien (met een schatting
van de mogelijke kosten) en c) welke risico’s we op langere
termijn zien.
In hoofdstuk 5, paragraaf 5.3 gaan we dieper in op onze
belanghebbenden. Wat verwachten zij van ons en hoe gaan
we daarmee om?
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KANSEN EN RISICO’S

Onze hoofddoelstellingen
Kinderen maken een
goede start

Jongeren hebben
zelfvertrouwen en werk

Toekomst voor
kinderen in armoede,
hun families en hun
hele omgeving

Ouders kunnen voor zichzelf en
hun kinderen zorgen.

Het dorp doet volop mee aan de
economische ontwikkeling

Onze kansen (per aandachtsgebied)
Fondsenwerving
& bewustwording

Partnerorganisaties
& Landenkantoren

• Groei sponsorbasis
• Groei giften vanuit
private sector
• Groei inkomsten
vanuit vermogensfondsen
• Groei inkomsten
vanuit institutionele
fondsen
• Stabiele en gediversifieerde inkomsten/
financiering van
projecten
• Bewustwording

• Focus op netwerken
• Focus op
strategische
ondersteuning
• Lokale
fondsenwerving
• Betere zichtbaarheid
lokaal
• Hogere impact
door verbeterde
programma kwaliteit

Financiering
programma’s

Ontwikkeling
programma’s

• Opbouw nieuwe
• Implementatie Child
sponsorprogramma’s Protectionbeleid ,
• Opbouw programTheory of Change,
ma’s voor institutioProgram Manual,
nele en vermogensEarly Childhood Defondsen
velopment, Jongeren
• Toetreding tot DRA
en werk, Disaster
• Fondsenwervings
Response
ambitie van
• Kennisportaal
PerspActive
• Implementatie van
IATI
• Evaluatiebeleid
• Learning Agenda

Kennis
• •Focus op Early
Childhood Development en Jongeren
en Werk, groepsdynamica
• PMEL (plannen,
monitoren, evalueren, leren)
• Verzamelen en delen
van relevante kennis
• Ontwikkelen en
delen van creatieve
en praktische tools
• Rol beleidsbeïnvloeding

Creatieve & flexibele
organisatie
• Samenwerking met
andere partijen in
de sector ontwikkelingssamenwerking
• Flexibele schil rondom de organisatie

Belanghebbenden en risico’s (ingedeeld in vijf ‘perspectieven’)
Extern perspectief

Economie / ecologie

Belanghebbenden

• Kinderen en gemeenschappen
• (Potentiële) donoren
• Niet-traditionele
stakeholders
(bedrijfsleven)

Potentiële risico’s
op kortere termijn
(uitgedrukt in geld)

Potentiële risico’s
op langere termijn

Onze achterban / de
maatschappij
• Achterban
• Vermogensfondsen
• Institutionele
donoren
• Concurrenten in de
sector
• Partners in kennis
(instituten)

Politiek / overheid

Veiligheid /
bescherming

Organisatie /
transparantie

• Overheden,
instanties NL,
Afrika en India
(regelgeving)
• Overheden
(fondsen)

• Werknemers
• Kinderen
(bescherming)
• Partnerorganisaties
• Beveiliging
organisatie (IT)

• Achterban / donoren / overheden / Institutionele donoren
/ IATI-community
• Raad van Toezicht /
bestuur / werknemers

• Verlies achterban
• Verlies donateurs
(€ 225.000)
door onvoorziene
• Koersrisico
incidenten
(€ 330.000)
(€ 175.000)
• Impact van
bezuinigingen op
institutionele fondsen (€ 375.000)
• Vaste / doorlopende
kosten (€ 225.000)

• Terugbetaling aan
institutionele fondsen, wanneer we niet
(kunnen) opleveren
(€ 400.000)
• Boetes (bijv.
aan belasting)
(€ 400.000)
• Impact licentie
partnerorganisatie
(€ 60.000)

• Ernstige ongevallen
/ calamiteiten
(€ 75.000)
• Programmarisico
(€ 150.000)
• Impact van problemen op IT-gebied
(€ 40.000)

• Fraude / corruptie
(€ 50.000)
• Mismatch tussen
programma’s en hun
financiering
(€ 400.000)

• Financierbaarheid
van de organisatie
• Ecologische impact
op programma’s

• Beperkte beschikbaarheid van
fondsen
• Politiek klimaat
biedt onvoldoende
ruimte aan NGO’s

• Beperkte ruimte
voor partner
organisaties, met
impact op de
implementatie van
programma’s

• Structurele
mismatch tussen
programma’s en hun
financiering
• Geen vertrouwen
meer bij donoren

• Vergrijzing
achterban / nieuwe
generatie moeilijker
te binden
• Imago negatief
beïnvloed door
professionalisering
• Hogere eisen
donoren & beperkte
grootte van de
organisatie
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TOELICHTING
ECONOMIE
In onze (meer)jarenplannen per land maken we een inschatting van de financiële, economische en sociaalpolitieke
situatie en mogelijke effecten voor ons werk. We proberen de
risico’s en effecten zo goed mogelijk in te schatten en tijdig bij
te sturen als die risico’s zich voordoen.
Alles wat betrekking heeft op de inkomensontwikkeling en
financiële risico’s van mensen, pensioenen, werkgelegenheid,
huizenprijzen, lastenverzwaring, etc.) kan effect hebben op
onze inkomsten. Risico’s op korte termijn zijn kortingen op
fondsen door donoren en het niet snel kunnen doorvoeren
van wijzigingen in onze projectuitgaven vanwege een vaste
kostencomponent. De risicobereidheid voor deze risico’s is gemiddeld en ondervangen wij voornamelijk door een passende
continuïteitsreserve aan te houden.
Voor ons financieel risicobeheer kan de ontwikkeling van
de koersverhoudingen risico’s inhouden. Ook hiervan is de
risicobereidheid gemiddeld, het is onderdeel van het werk
van Red een Kind. We beperken de negatieve consequenties
van koersrisico’s doordat we onze uitgaven zoveel als mogelijk
koppelen aan de euro.
ECOLOGIE
Onze partners vragen nadrukkelijk aandacht voor de gevolgen van klimaatverandering. In kwetsbare gebieden kan een
verstoring in het klimaat catastrofaal zijn. Dit zijn met name
risico’s op lange termijn die impact kunnen hebben voor de
dorpsgemeenschappen waar we werken. In onze programma’s
moeten we daarmee meer en meer rekening houden. In sommige gebieden is sprake van ernstige verslechtering van de
bodem, wat bijvoorbeeld invloed heeft op landbouwmethoden, agrarische opleidingen en agrarisch beheer.

ACHTERBAN EN MAATSCHAPPIJ
Ons beleid is om verschillende bronnen van inkomsten te hebben. Daardoor zijn we minder kwetsbaar. Tegelijkertijd willen
we een ‘achterbanorganisatie’ blijven, met structurele giften
als belangrijkste bron van inkomsten.
Red een Kind heeft een trouwe achterban, maar zoals bij veel
organisaties is het meest trouwe deel onderhevig aan vergrijzing. Dat dringt de vraag op hoe we jongere doelgroepen aan
ons kunnen binden. Een langdurige verbinding met hen blijkt
lastig te realiseren. Met meer actiegerichte manieren van
fondsenwerving spelen we daarop in. Daarnaast zijn we begonnen met een gedegen herziening van onze geefmodellen.
Hierbij hebben we de ambitie om nieuwe deel-doelgroepen
aan te spreken.
Donoren stellen steeds hogere eisen aan de kwaliteit, omvang
en efficiency van onze programma’s. Door gebruik te maken
van verschillende vormen van samenwerking kunnen we aan
deze eisen voldoen. Onze meerwaarde binnen deze samenwerkingen zit onder meer in onze focus op specifieke thema’s
(jonge kinderen, werk voor jongeren) en het stimuleren van
innovatieve oplossingen via een groepsgewijze aanpak.
Het vertrouwen dat onze achterban in ons heeft, kan schade
oplopen, bijvoorbeeld doordat de slechte reputatie van een
collega-organisatie zijn weerslag op ons heeft. We zetten ons
daarom in voor goede normen en regels binnen de sector.
Ook investeren we continu in de relatie met onze achterban
en het uitdragen van een heldere identiteit. Vertrouwen komt
te voet en gaat te paard en daarin willen we als Red een Kind
zo min mogelijk risico lopen. We streven ernaar transparant,
integer en aanspreekbaar te zijn en onszelf steeds te verbeteren, onder meer door klachtenanalyses en het publiceren van
wat we als organisatie bereiken (zie hoofdstuk 4.3).
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OVERHEDEN EN POLITIEK
In 2016 liep de overheidssubsidie MFS 2 af. Het is onze
planning om de daling in inkomsten die daardoor is ontstaan
eind 2018 gecompenseerd te hebben met andere fondsen en
subsidies. Ondanks dat 2017 financieel een enigszins vertekend beeld geeft van onze inkomsten, denken we dat deze
planning haalbaar is. Wat hierbij van belang is, zijn de vaak
langlopende aanvragen van institutionele fondsen, die er
soms voor zorgen dat de daadwerkelijke realisatie later komt
dan de verwachte realisatie.
Institutionele fondsen worden gekenmerkt door stringente
eisen. Het risico bestaat dat tijdens of ná uitvoering van een
project niet voldaan wordt aan bepaalde voorwaarden en de
toegekende subsidie deels moet worden terugbetaald. Red
een Kind heeft wat dat betreft een zeer lage risicobereidheid.
De organisatie rondom projecten richt zich maximaal op het
leveren van goede kwaliteit onder naleving van de regels van
toekenningen.
Stabiliteit in de gebieden waar wij werken, is van groot belang. Per land en context hebben we de verschillende risico’s
in kaart gebracht. In veel landen staat de positie van ontwikkelingsorganisaties en de ruimte die zij krijgen, onder druk.
Dit kan resulteren in risico’s op boetes vanwege niet naleving
van wet- en regelgeving of bijvoorbeeld boetes of zelfs verlies
van registraties met verstrekkende consequenties. Ook wat
dit betreft wil Red een Kind de risico’s maximaal beperken.
Daarom wordt voor complexe regelgeving lokaal advies
ingewonnen en streven we naar naleving van (lokale) regels.
Dat verlangen we ook van de partnerorganisaties waar
Red een Kind mee samenwerkt.
VEILIGHEID EN BESCHERMING
In veel projectgebieden is het onmiskenbaar riskanter
geworden om te werken. Van de tien landen waar we actief
zijn, kennen er twee ‘ernstige veiligheidsrisico’s’ in de projectgebieden, drie ‘bovengemiddelde risico’s’ en vijf ‘gemiddelde
risico’s’. De veiligheid van personeel en bezoekers ter plekke
is een eerste zorg voor ons en daarin is de risicobereidheid als
organisatie laag. Red een Kind heeft een uitgebreid veiligheidsbeleid en als onderdeel daarvan zijn onze medewerkers
getraind in het beheersen van en omgaan met veiligheids
risico’s.
Een groot risico voor ons werk is mogelijk misbruik – in welke
vorm dan ook – van kinderen. Daarom hanteren we een
stringent ‘child protection’-beleid (zie paragraaf 4.3). Veiligheid van kinderen in onze programma’s raakt de kern waar
we als Red een Kind voor staan en daarin wil Red een Kind
de risico’s voor kinderen maximaal beperken. Dat betekent
voortdurend investeren in beleid, ontwikkeling van kennis en
bewustwording op dit gebied. Onze medewerkers en partner-

organisaties krijgen trainingen op dit gebied en we brengen
het onderwerp voortdurend onder de aandacht, ook in de
(dorps) gemeenschappen zelf.
Red een Kind is zich bewust van de vertrouwelijkheid van gegevens die Red een Kind zijn toevertrouwd. Daartoe heeft in
2017 een ethische hacker de robuustheid van onze systemen
getest. Zijn bevindingen gaven aan dat we in principe voldoende maatregelen genomen hebben, maar dat er nog wel
ruimte voor verbetering is. We zijn bezig zijn aanbevelingen op
te volgen. In 2018 willen we ook alle regelgeving rondom de
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) geïmplementeerd hebben.
ORGANISATIE EN TRANSPARANTIE
Kwaliteit en innovatie vormen een belangrijke strategie om
onze doelgroep goed te kunnen helpen. De dragers van ons
innovatief vermogen zijn onze medewerkers. Daarom besteden we veel aandacht aan de ‘zachte’ kant van onze organisatie. We geloven in participatie, een ‘bottom-up-benadering’.
Zo haal je het beste uit mensen, maken we maximaal gebruik
van kansen die zich voordoen en worden risico’s afgewogen
genomen. Als we nieuwe terreinen verkennen, betekent
dit ook dat we als organisatie een gemiddeld risico moeten
durven lopen om te kunnen vernieuwen. Vaak gaat de kost
voor de baat uit en daarbij wordt regelmatig geëvalueerd of
de beoogde impact ook gerealiseerd wordt en of daar ook
voldoende fondsen voor worden geworven.
Red een Kind streeft naar maximale transparantie. De toekenning van de laatste Transparantprijs (in 2016) was een mooie
erkenning van onze werkwijze. De mogelijkheden van ICT
stellen ons voor nieuwe vragen, bijvoorbeeld of de gewenste
openheid niet conflicteert met het recht op privacy van de
doelgroep. Gepubliceerde informatie kan ook in handen van
kwaadwillende mensen vallen. Daarom denken we goed na
over ons beleid op dit terrein.
Systemen moeten zo zijn ingericht dat we corruptie en fraude
voorkomen of zo snel mogelijk ontdekken. De systemen
en structuren binnen partnerorganisaties beoordelen we
voortdurend. Als deze slecht functioneren, loopt onze relatie
met hen schade op en kunnen programma’s onderbroken
worden. Uiteraard toetsen we ook de uitgaven en werkwijze
in het veld op rechtmatigheid. Het feit dat we nu een aantal
landenkantoren hebben opgesteld, versterkt ons vermogen
om hier een vinger aan de pols te houden.
Binnen Red een Kind zelf hebben we strikte procedures en
controles om schadelijk handelen – met of zonder opzet
gedaan – te voorkomen. Op dit terrein wordt met regelmaat
intern en extern (zoals met accountants) geëvalueerd.

GEZOND & STERK
Twee keer per dag hetzelfde eten, jaar in jaar uit. Om de maaltijd weg te spoelen, staat er alleen een beetje water klaar.
Dat kunnen Sofe en Yayote en uit Ethiopië zich nu niet meer voorstellen. Dankzij het dorpsprogramma eten zij en hun zes
kinderen nu heel gevarieerd.
Voordat het project van Red een Kind van start ging, wisten Sofe en Yayote weinig over verschillende soorten groenten.
Nu weten zij en hun kinderen hoe belangrijk kool, wortels en uien zijn en hoe lekker ze smaken als je ze goed bereidt.
Dankzij de zelfhulpgroep waar Sofe lid van is, heeft hij een koe gekocht. Iedere dag krijgen zijn kinderen nu verse melk.
Wat een zelfvertrouwen geeft het Sofe en Yayote om goed voor hun kinderen te kunnen zorgen. Hun kinderen voelen
zich sterk en gezond dankzij de drie verschillende maaltijden en de beker melk die elke dag voor hen klaarstaan!

SOFE:

“Door de kennis over vee en landbouw heb ik meer inkomen. Nu kan ik zelf voor
mijn gezin zorgen: ik zie een mooie toekomst voor ons!”

2 ONZE
PROGRAMMA'S

2 | Onze programma's

Red een Kind heeft programma's in tien landen.
We werken vanuit Nederland en vanuit vier landenkantoren.

2.1 | W
 ELKE KENNIS WE DOORGEVEN
Voor het uitvoeren van goede, impactvolle programma’s is
het vergaren, ontwikkelen en gebruiken en uitwisselen van
kennis van groot belang. Red een Kind focust zich daarbij op
vier kennisgebieden:
•	de ontwikkeling van (jonge) kinderen (Child Development)
•	jongeren en werk (Youth & Work)
•	werken in groepen (community empowerment)
•	werken in fragiele en noodsituaties (disaster response)
Voor alle vier de kennisgebieden hebben we experts in
dienst die:
•	Relevante kennis verzamelen en toepasbaar maken in praktische (online) tools en methodieken;
•	Meedenken en –schrijven aan programmavoorstellen;
•	Feedback en advies geven op plannen en rapportages van
partners;
•	Specialistische (lokale) partners en trainers selecteren om
programma’s te ondersteunen;
•	Netwerken en partners verbinden met collega-organisaties,
kennisinstituten en commerciele organisaties;
•	Innovatief denken stimuleren.

CHILD DEVELOPMENT
“Kinderen hebben de toekomst!” Dat is waar en hoor je ook
vaak. Maar om dat echt waar te kunnen maken, moeten de
kinderen wel begeleid worden, ondersteund om überhaupt
die toekomst te bereiken, laat staan er ook wat moois mee te
doen.
We richten ons binnen Red een Kind met name op twee
gebieden: op early childhood development (ECD) en op
parenting support (ondersteuning van ouders).
Vooralsnog richt Early Childhood Development zich met name
op de kinderen van vier tot en met zeven jaar. De meeste
partners stimuleren de dorpsgemeenschappen waar ze
werken om Early Childhood Centres op te zetten, peuter-/
kleuterscholen, zodat kinderen al op een speelse manier de
beginselen in het onderwijs leren. Red een Kind heeft hiervoor handboeken gemaakt en deze met partners besproken:
hoe doe je dat nou, zo’n centrum opzetten? En waar je moet
je aan denken? Op jonge leeftijd moeten kinderen niet op een
heel schoolse manier benaderd worden, maar op een leeftijdadequate manier. Veel spel dus.

Ook de ontwikkeling van nog jongere kinderen is van groot
belang. Ouders spelen hier een belangrijke rol. In 2016 is al
een parenting training ontwikkeld en uitgeprobeerd. Dat
heeft in 2017 een vervolg gekregen. De Parenting Challenge,
zoals de training nu heet, is aangepast en uitgebreid met
meer modules. Alle groepen beginnen met de basislessen
over het belang van kindontwikkeling. Daarna kunnen de
ouders kiezen waar ze meer over willen weten: gezondheid,
gezonde voeding, ondersteunen van kinderen in school,
sociaal en emotionele steun aan kinderen en bescherming van
kinderen. In Malawi en Oeganda hebben drie partnerorganisaties (LISAP en WACRAD in Malawi en AEE in Oeganda) meegedaan aan deze volgende ronde om de methode verder uit
te proberen en te verbeteren. Ze zijn getraind in het gebruik
van de methode en hebben groepen gevormd van ouders,
zowel mannen als vrouwen. Er is een voor- en na-onderzoek
gedaan onder de deelnemende ouders, 110 in totaal, en de
staf en community facilitators die de groepen leidden hebben
ook hun feedback gegeven. De resultaten worden begin 2018
bekend gemaakt. Op basis daarvan wordt de methode verder
verbeterd en in nog meer landen ingezet.
Andere resultaten in 2017
•	Stagiaires van de opleiding Ecologische Pedagogiek van
de Hogeschool van Utrecht/Amersfoort hebben meer
modules ontwikkeld voor de Parenting Challenge. Het gaat
om onderwerpen als: het belang van spel, seksuele voorlichting, positief opvoeden en het belang van het gezin. Deze
thema’s zijn aangedragen door partnerorganisaties. De
modules zijn ontwikkeld onder supervisie van Red een Kind.
•	We verzorgden twee masterclasses: één aan de Universiteit van Utrecht voor Master studenten van het Youth,
Education and Society traject; en één aan de Hogeschool
van Utrecht voor studenten van een minor International
Development Work over working in emergency settings.
•	In Ethiopië zijn de stafkrachten van onze partnerorganisatie
South West Zone getraind in parenting.
•	We ondersteunden een ECD-traject van de Rwandese overheid.
•	Een student van de Hogeschool van Amersfoort, Ecologische Pedagogiek, heeft een module gemaakt met praktische lessen voor kinderen in een ECD centrum.
Onze plannen voor 2018
•	Doorgaan en uitbreiden van het werk op het gebied van
Early Childhood Development.
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•	Het meetbaar maken van de resultaten van onze Parentingbenadering.
•	Uitwisseling van expertise en toepassingen door de Early
Childhood experts uit Nederland, Malawi en Rwanda.
•	Ontwikkelen van plannen om de bescherming van kinderen
binnen de dorpsgemeenschap te vergroten en geweld tegen
te gaan.

de landbouw, omdat Red een Kind vooral in landelijke gebieden werkt. Ook financieren we beroepsopleidingen waarbij de
jongeren door lokale vakmensen worden opgeleid.

YOUTH AND WORK

Voor de (dorps)gemeenschappen zetten we het ingezette
beleid voort en streven we naar economische ontwikkeling
door het opzetten van boerenorganisaties, het aanleren van
moderne landbouwtechnieken en het realiseren van duurzame
handelsrelaties.

Onze Youth and Work specialisten ondersteunen programmaactiviteiten rond werk en inkomen. Ze doen dit voor alle dorpen waar Red een Kind werkzaam is, met speciale aandacht
voor jongeren. Meestal zijn dat activiteiten op het gebied van

Resultaten 2017
•	In Malawi is een nieuw Jongeren & Werk programma opgezet waarbij de jongeren binnen de landbouw en of verwante
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sectoren (transport, verwerking) worden ingezet.
•	In Burundi zijn alle partnerorganisaties van het ARC
programma (zie bladzijde 60) getraind in de methodiek die
binnen Red een Kind ontwikkeld is. De doelstelling van ARC
is om de komende jaren duizenden jongeren blijvend aan
werk te helpen zodat ze deel uitmaken van de economische
structuren.
•	Verdere uitbreiding van ons programma in Rwanda. We
werkten al in Rwanda met jongerenprogramma’s in Bugesera, en in 2017 begonnen we ook in de provincies Rwamagana en Rusizi met het opzetten van een economische
programma.
•	In Kenia werpt de samenwerking met twee bedrijven hun
eerste vruchten af. Het programma met Wefi Ltd presteert
boven verwachting en hier werken inmiddels een paar honderd boeren in mee. Het programma met Escope Ltd. Heeft
helaas teleurstellende resultaten. Deze samenwerking gaan
we daarom ook heroverwegen.
•	In Oeganda zijn de eerste voorbereidende studies in gang
gezet om ook hier een economische programma vorm te
geven.
•	Samen met met onze Indiase zusterorganisatie HACI (Help
a Child India) krijgen de economische programma’s die we
daar gestart zijn verder vorm.
•	De opgedane kennis rond life skills is vastgelegd in een
syllabus, die gebruikt worden voor het trainen van jongeren.
In Rwanda is deze syllabus inmiddels vertaald naar de lokale
context;
•	Met de Universiteit van Wageningen wordt gekeken hoe
kennis die zij opgedaan hebben in Burundi vorm gegeven
kan worden in alle programma’s van Red een Kind.
Onze plannen voor 2018
In 2018 zullen de experts werken aan de volgende aandachtsgebieden:
•	Kennis opdoen over ‘climate smart landbouw’ en testen in
onze programma’s
•	Het verder verbeteren en uitbouwen van bestaande economische programma’s

COMMUNITY EMPOWERMENT (DE KRACHT VAN
DE DORPSGEMEENSCHAP)
Centraal in de aanpak van Red een Kind is het vergroten
van de kennis en vaardigheden van kinderen, hun ouders en
dorpen als geheel om op de lange termijn voor zichzelf en
elkaar te zorgen. Middelen die hierbij worden gebruikt zijn
bewustwording, training en het organiseren van mensen in
groepen die met elkaar samenwerken en elkaar ondersteunen. Het gaat hierbij om een groei in bewustzijn van wat de
dorpelingen kunnen en bezitten en wat zij door samen te
werken kunnen bereiken. Hierbij gebruiken we participatieve
methoden en geven we speciaal aandacht aan kwetsbare
groepen, zoals de armste huishoudens, meisjes, vrouwen en
kinderen met een beperking.

Om kwetsbare groepen te ondersteunen in hun eigen kracht
te gaan geloven en staan is het een goede methode ze te
organiseren in zelfhulpgroepen. Samen doen ze dan kennis
op, leren vaardigheden aan en samen sparen en investeren ze.
Het spaar- en leensysteem heeft grote impact: de deelnemers zien snel en direct het verschil in hun eigen gezin. Door
groepen ook op dorpsniveau samen te laten werken zijn
ze vaak in staat ook structurele veranderingen op gang te
brengen, zoals de verbetering van de wegen. Op deze manier
werkt Red een Kind aan de ontwikkeling van duurzame, lokale
capaciteit en leiderschap.
Resultaten 2017
•	Vijf partnerorganisaties in drie landen zijn getraind in het
ondersteunen van dorpen om mensen met een beperking
de kans te geven mee te doen in activiteiten in het dorp,
en beter gebruik te kunnen maken van voorzieningen en
diensten, zoals onderwijs en gezondheidszorg.
•	45 Nieuwe Cluster Level Associations (CLA’s) zijn opgezet
die de zelfhulpgroepen vertegenwoordigen op dorpsniveau
en lobbyen bij de overheid voor de ondersteuning van de
sociale en economische ontwikkeling van het dorp.
•	2.461 Zelfhelpgroepen zijn getraind en hebben gediend
als platform voor de dorpelingen om kennis op te doen en
vaardigheden te ontwikkelen om beter bij te dragen aan het
welzijn van kinderen en de gezinnen.
Onze plannen voor 2018
Aandacht voor:
• Plek van mensen met een beperking
•	De impact van Cluster Level Associations (CLA) op de sociale en economische ontwikkeling van huishoudens en dorpen
•	Samenwerken in groepen en de kracht van onderlinge
solidariteit

NOODHULP
Een van de beleidsvoornemens in het meerjarenbeleidsplan is
een groei in programma’s in fragiele landen en noodhulpsituaties, en het vinden van financiering hiervoor. In 2017 hebben
we hier belangrijke stappen in gezet. Van ECHO ontvingen we
de FPA-status: een officiële erkenning dat we een partner van
ECHO zijn en voldoen aan hun kwaliteitseisen om noodhulpprogramma’s uit te voeren. Door deze erkenning konden we
ook lid worden van de Dutch Relief Alliance. De Dutch Relief
Alliance is een coalitie van 16 Nederlandse humanitaire hulporganisaties die gefinancierd worden door het Nederlandse
Ministerie van Buitenlandse Zaken.
Tegelijkertijd hebben we ons noodhulpbeleid ontwikkeld
en vastgesteld, en zijn we begonnen met de implementatie
daarvan. Hoofdpunten van dit beleid:
•	Focus op de sectoren voedselzekerheid en levensonderhoud, bescherming en onderwijs.
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•	Focus op de doelgroepen kinderen, jongeren, moeders en
zwangere vrouwen.
•	Versterken van onze kennis en ervaring door het werven van
een Disaster Response Coördinator in Nederland.
•	Zoeken van samenwerking in bestaande allianties, zoals de
Dutch Relief Alliance en het Christelijk Noodhulp Cluster
(deze samenwerking zetten we voort).
•	Onze focus in 2018 ligt op de landen Democratische Republiek Congo (DRC) en Zuid-Soedan. In deze landen willen
we als Red een Kind een vertegenwoordiger en experts
aanstellen. Ook willen we de kennis van onze partnerorganisaties op het gebied van noodhulp gebruiken, versterken en
stimuleren.
•	In Zuid-Soedan, DRC en andere landen waar we werken,
positioneren we onszelf als co-implementator, samen met
onze lokale partners. Zo nodig breiden we het netwerk
van lokale partners verder uit. Bij noodsituaties in andere
landen kunnen we deze rol zo mogelijk ook oppakken; het
ligt echter meer voor de hand dat we in deze gevallen als
donororganisatie optreden en onze kennis en expertise ter
beschikking stellen
•	Voor noodhulp gelden eigen PMEL-standaarden. Deze zullen
we in ons PMEL-systeem (zie paragraaf 2.2) integreren.
Resultaten in 2017
•	Verkrijgen van de FPA-status van ECHO
•	Toegetreden tot de Dutch Relief Alliance
•	Ontwikkelen van voorstellen voor DRA-programma’s in DR
Congo en Zuid-Soedan (zie ook paragraaf 3.4).
Plannen voor 2018
•	Aanstellen disaster response coördinator in Nederland,
Zuid-Soedan en DRC
•	Deelname aan Joint Response programma’s in Zuid-Soedan
en DR Congo
•	Voortzetting deelname binnen het Christelijk
Noodhulpcluster

2.2 | H OE WE VOORTDUREND
DE KWALITEIT VAN ONZE
PROGRAMMA’S VERBETEREN
Met ons werk geven we kinderen en gezinnen betere kansen
voor de toekomst. Onze donateurs die dat mogelijk maken
verdienen een goede terugkoppeling over wat er met hun
geld bereikt is. Daarnaast willen onze projectteams in Afrika
en India graag goed inzicht in de effectiviteit van hun programma’s zodat ze deze informatie kunnen gebruiken om hun
programma’s zo nodig bij te sturen en continue de kwaliteit te
verbeteren. Daarom verzamelen we gegevens over onze resultaten en laten we onze programma’s regelmatig evalueren.

METEN EN EVALUEREN
Met al onze partnerorganisaties en binnen alle programma’s
heeft Red een Kind hiervoor een meetsysteem ontwikkeld.
Aan deze meetsystemen stellen we enkele eisen: ze moeten
betrouwbaar en duidelijk zijn. Er moet gemeten kunnen
worden of het welzijn van kinderen daadwerkelijk toeneemt.
Daarnaast willen we weten of de dorpsgemeenschappen als
geheel sterker worden op sociaal-emotioneel, economisch en
politiek gebied. Dit wordt in het Engels community empowerment genoemd.

HET METEN VAN HET WELZIJN VAN KINDEREN
Red een Kind heeft vanzelfsprekend altijd het verhogen van
het welzijn van kinderen voorop staan. In al onze projecten
proberen we daarom ook goede informatie te verzamelen
over de ontwikkeling van het welzijn van kinderen. We gebruiken hiervoor een methode die de ‘Child Status Index’ heet, en
deze methode passen we sinds 2013 toe. Aan de hand van 11
vragen scoren kinderen, ouders en leraren specifieke aspecten rond het welzijn van kinderen.

HET METEN VAN DE ONTWIKKELINGEN
BINNEN HET DORP
Red een Kind is ervan overtuigd dat het werken met groepen
mensen effectief is. Daarom willen we dat er veel op groepsniveau gemeten wordt, vooral ook om aan te kunnen tonen
of er daadwerkelijk sprake is van ‘community empowerment’.
Hiervoor hebben we een eigen meetinstrument ontwikkeld:
een ‘scorecard’ voor groepen. Het is de bedoeling dat in elke
dorpsgemeenschap meerdere groepen de sociale, economische en politieke versterking in kaart brengen en er een score
aan geven.

BREDE PROGRAMMA-EVALUATIE
Red een Kind werkt sinds 1968 aan het verbeteren van welzijn
van kinderen. Sinds 2011 ligt de focus van het werk op het
versterken van lokale (dorps)gemeenschappen om kinderen
heen. Economische en sociale veerkracht opbouwen van
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bereikt, hebben wij in 2017 ons kindgerichte dorpsprogramma
laten evalueren. Alle dorpsprojecten sinds 2011 zijn in dat
onderzoek meegenomen, ook de vier projecten in Rwanda,
Oeganda en India die al enige tijd zijn afgelopen. Deze evaluatie loopt nog door tot begin 2018. De eerste samengevatte
resultaten zijn al wel bekend en geven we weer in onderstaande infographic. De complete resultaten verschijnen in
een losse bijlage bij dit jaarverslag, en zijn bovendien in te zien
op www.redeenkind.nl/impact.

ouders en jongeren is daarbij een centraal doel, zodat ouders
en families beter voor hun (toekomstige) kinderen kunnen
zorgen. Duurzaamheid van deze aanpak staat hierin centraal.
Daarmee bedoelen we dat ook nadat Red een Kind vertrekt
uit een gebied de ingezette ontwikkeling verder gaat. Naast
duurzaamheid is het essentieel dat door de programma’s het
welzijn van kinderen en gezinnen ook daadwerkelijk verbetert.
Dit noemen wij impact.
Red een Kind doet er alles aan om duurzame impact te bereiken. Om te kijken of er ook daadwerkelijk duurzame impact is

ALLE KINDGERICHTE DORPSPROGRAMMA'S
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WELZIJN VAN KINDEREN (AANTAL KINDEREN MET EEN GOEDE SCORE)
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SOCIAAL EN EMOTIONEEL ONTWIKKELD
In Zilakoma (Malawi) werken dorpsbewoners vol enthousiasme aan een betere toekomst voor hun kinderen. Hun motivatie? Dat analfabetisme en armoede stopt en niet overgedragen wordt op de volgende generatie. Met elkaar bakten
ze honderden stenen en bouwden een peuter-/kleuterschool. Dat was hard nodig want voor de dichtstbijzijnde school
moesten kleine kinderen twee uur lopen: heen én terug. Dat betekende dat kinderen pas naar school konden als ze oud
genoeg waren om zo’n afstand te lopen. Red een Kind hielp met de dakplaten en trainde de begeleiders. Door de peuter-/
kleuterschool kunnen kinderen zich in de cruciale eerste levensjaren spelenderwijs op alle gebieden ontwikkelen.
En het blijkt dat de kinderen die deze basis hebben, het veel beter doen op de basisschool.

MARIA (LID VAN HET OUDERCOMITÉ):

CHAKWANTHA (DORPSHOOFD):

“Mijn kinderen willen niet meer thuis
blijven, zo fijn vinden ze het om hier
te komen. Elke ochtend zeggen ze
‘Mammie, mammie, breng me naar
school’ en ze rennen als ze ernaartoe
gaan. Wat ben ik trots dat ik dit met
andere ouders bereikt heb.”

“Deze plaats was eerst een bos, nu
staat er een centrum. Ik ben dankbaar
dat mijn mensen het idee van groepswerk
oppakken. Samen zetten ze zich in voor
onze kinderen. Ik heb nog nooit eerder
zoiets gezien in mijn dorp en het maakt
me ontzettend trots!”

SYRIE:

€ 139.050 besteed
1.492 kinderen geholpen

IRAK:

€ 51.500 besteed

ZUID-SOEDAN:

€ 455.097 besteed
27.902 kinderen geholpen

RWANDA:

€ 869.087 besteed
40.090 kinderen geholpen

D.R. CONGO:

€ 223.620 besteed
888 jongeren geholpen

2.3 | D
 E LANDEN WAARIN WE WERKEN
In deze paragraaf laten wij per land onze programma’s zien.
Daarbij geven we de belangrijkste resultaten uit 2017 en de
plannen voor 2018.

De grenzen zijn bij benadering en houden geen politieke stellingname in.
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INDIA:

€ 1.331.876 besteed
31.306 kinderen geholpen

BANGLADESH:

€ 45.320 besteed
voor hulp aan Rohingya

ETHIOPIË:

€ 155.231 besteed
6.970 kinderen geholpen

KENIA:

€ 1.314.844 besteed
17.733 kinderen geholpen

OEGANDA:

€ 262.249 besteed
9.539 kinderen geholpen

BURUNDI:

€ 995.601 besteed
15.369 kinderen geholpen

MALAWI:

€ 692.548 besteed
12.960 kinderen geholpen

ZAMBIA:

€ 153.547 besteed
2.576 kinderen geholpen
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Samen met lokale en internationale
organisaties werkte Red een Kind
samen aan drie programma’s: drie
dorpsprogramma’s en ‘Building Bridges
in Burundi’, een programma dat wordt
gefinancierd door het Nederlandse
Ministerie van Buitenlandse Zaken,
gericht op het versterken van jongeren en
kwetsbare gemeenschappen:
•	Kirundo: dorpsprogramma samen met FECABU
(2015-2022)
•	Cibitoke: dorpsprogramma samen met Help
Channel Burundi (2015-2021)
•	Bururi: dorpsprogramma samen met Help Chanel in
Burundi (2011-2019)
•	Cibitoke, Kirundo, Bujumbura, Rutana, Makamba
en Bujumbura Marie: BBB-programma, uitgevoerd
door een consortium van 14 lokale en internati
onale organisaties, gecoördineerd door Red een Kind

Kirundo

Cibitoke

Bujumbura
Marie
Bujumbura

Bururi

Rutana

Makamba
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GESPAARD GELD PER KWARTAAL
(GEMIDDELDE PER GROEP)
In Burundi zijn nieuwe zelfhulgroepen opgericht. Deze zijn in het tweede
kwartaal begonnen met sparen, met als doel om te kunnen investeren.
35,30,25,20,15,10,5,0,2e kwartaal:
€ 20,61

3e kwartaal:
€ 23,16

4e kwartaal:
€ 30,65

Hoogtepunten in 2017
•	In korte tijd heeft Red een Kind
een kantoor in Burundi kunnen
vestigen om van hieruit de verschillende programma’s goed te
kunnen coördineren en partner
organisaties beter te kunnen
ondersteunen.
•	Het contract met het Ministerie
van Jeugd, Sport & Cultuur in
Burundi werd getekend, zodat
het BBB-programma op landelijk
niveau van start kon gaan.
•	328 groepen zijn opgericht,
waardoor ruim 11.000 dorpsbewoners kunnen werken aan het
verbeteren van hun sociale en
economische positie.
•	We werkten op verschillende
manieren aan vrede en verzoening: we gaven workshops voor
religieuze leiders, richtten samen
met de bevolking lokale comités
voor goed bestuur op, stelden
121 psychosociale hulpverleners
aan en er werden 38 mensen
aangesteld als meldpunt voor
schending van mensenrechten.
Geen overbodige luxe: er werden
al ruim 2300 meldingen gedaan.

Plannen voor 2018

LANDENKANTOOR BURUNDI:

Clement Nkubizi
Country Program Director

Pamela Yengayenge
Program Manager
Youth and Work
(vanaf 2018)

Sandrine Zicot
Program Manager

Beatrice Niyungeko
MEAL Coordinator

Cynthia Keranda
Finance Manager
(vanaf 2018)

•	We willen het BBB-programma
verder uitbouwen en de samenwerking tussen de verschillende
leden van het consortium optimaliseren.
•	Vanuit het landenkantoor willen
we onze zichtbaarheid vergroten,
zodat we in dit fragiele land nog
veel meer kunnen betekenen voor
jongeren, kinderen en kwetsbare
gemeenschappen!
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In Ethiopië werkt Red een Kind
in twee gebieden samen met
partnerorganisatie Ethiopian
Kale Heywet Church (EKHC):
•	Dorpsprogramma Debre Zeit
(2012-2020)
•	Dorpsprogramma Arba Minch
(tot 2011-2017)

Debre Zeit

Arba Minch

2 | Onze programma's

GEMIDDELDE OOGST PER BOER (AANTAL KILO'S)
Bij SWZ is er ondanks een lastig seizoen een goede productie gemaakt.
Ook is de aandacht verlegt van het verbouwen van maïs, zoete aardappel
en tarwe naar gewassen met een betere voedingswaarde, zoals sperziebonen.
Hierdoor krijgen de kinderen betere voeding. Daarnaast leveren de gewassen
ook nog een betere prijs op. Het diagram hieronder laat de verhouding zien
van de verschillende gewassen die verbouwd zijn in 2016 en 2017.
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Hoogtepunten in 2017
•	In de zelfhelpgroepen is met
ouders gepraat over het belang
van onderwijs voor hun kinderen.
Ouders zijn nu positiever over
het belang van onderwijs. Ze zijn
bereid hierin te investeren en
kinderen minder te belasten in
het huishouden.
•	Gezinnen kregen trainingen over
het fokken en houden van koeien
en kippen. Dit dient twee doelen:
meer inkomen en beter voedsel.
•	Er zijn in samenwerking met de
gemeenschap twee waterpunten
gemaakt. Hierdoor hebben 838
gezinnen toegang tot schoon en
veilig drinkwater.
•	Er zijn twee centra voor
Early Childhood Development
gebouwd en ingericht. Hier kunnen 80 jonge kinderen terecht
voor een veilige en stimulerende
leeromgeving.
•	Het programma van EKHC Kiriftu
is succesvol afgerond. Na een
samenwerking van 26 jaar kwam
er een einde aan dit project.
Veel activiteiten konden worden
overgedragen aan de community,
zodat het werk door kan gaan.

Plannen voor 2018
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•	Het uitbreiden van de trainingen
voor ouders: onderwerpen als
gezondheid, voeding, onderwijs
maar ook communicatie en
opvoedstijlen binnen het gezin
worden hierin besproken.
•	Het voortzetten van de trainingen hoe boeren meer opbrengst
kunnen krijgen uit hun oogst. Er
zullen verschillende technieken
worden overgedragen met oog
op het behoud van de natuur.
Trainingen over het houden van
(klein)vee zullen weer aan nieuwe
gezinnen worden gegeven.
•	We blijven de activiteiten voortzetten om het onderwijs voor
(jonge) kinderen te verbeteren.
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In India werkte we met en via onze zuster
organisatie Help a Child of India (HACI)
en zeven lokale partners samen aan twaalf
dorpsprogramma’s en ondersteunden we vijf
tehuizen voor kinderen met een beperking.
Dorpsprogramma’s:
•	Tamil Nadu: in Pennagram met Bethel
(vanaf 2013) en in Poondi met HACI
(vanaf 2014)
•	Odisha: in Gajapati met CNI (vanaf
Gujarat
2012), in Kalahandi met HACI (vanaf
2010), in Koraput met HACI (vanaf
2012) en in Nabrampur met HACI
(vanaf 2017)
•	Bihar: in Madhepura met HACI (vanaf 2011)
•	Gujarat: in Dangs met HACI (vanaf 2013)
•	Karnataka: in Raichur met HACI (vanaf 2012)
•	West-Bengal: in Kolkata met HACI (vanaf 2015)
•	Manipur: in Chuchandpur met RPC-NEI (vanaf
2013)
•	Punjab: in Amritsar met HACI (vanaf 2013)
Tehuizen voor kinderen met een beperking:
•	Tamil Nadu: in Salem met Bethel (vanaf 1968)
en in Tirunelveli samen met SOH (vanaf 1986)
•	Karnataka: in Bangalore met Gerizim (vanaf 2003)
•	West-Bengal: in Kolkata met DFK (vanaf 2006)
•	Maharastra: in Pune met MFD (sinds 2008)
Anitha Methodist School:
100 kinderen kunnen naar school

Punjab

Bihar
Manipur
West-Bengal
KOLKATA

Odisha
PUNE

Karnataka

BANGALORE
SALEM

Tamil Nadu
TIRUNELVELI
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HET VERSTERKEN VAN GEMEENSCHAPPEN IN INDIA
In elke dorpsgemeenschap brengen meerdere groepen de sociale,
economische en politieke versterking van de gemeenschap in kaart.
De groepen ontwikkelen actieplannen aan de hand van de scores.
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Hoogtepunten in 2017
•	Kinderen deden mee aan allerlei
activiteiten om hun karakter te vormen
en leiderschap te ontwikkelen. Deze
kinderen zijn nu een belangrijke bron
van verandering in hun eigen omgeving.
•	In Madhepura gingen kinderen in
gesprek met lokale leiders en kregen zo
voor elkaar dat er een weg werd aangelegd naar hun school. Het is nu veel
makkelijker om de school te bereiken.
•	Jongeren met weinig kansen volgden
vaktrainingen en werden geholpen bij
het zoeken naar een werkplek.
•	Ouders van jonge kinderen zijn geholpen bij het vergroten van hun economische veerkracht. Ze zijn nu in staat
om het onderwijs van hun kinderen te
betalen en hen gezonde maaltijden te
geven.
•	We hebben noodhulp kunnen verlenen
aan 2009 kinderen, waaronder bijna
zeshonderd sponsorkinderen in Bihar,
Madhepura.

27%

Plannen voor 2018
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•	We willen nog veel meer ouders van
jonge kinderen training geven en hierbij
ook publieke gezondheidsdiensten betrekken, zodat we meer ouders kunnen
helpen.
•	We willen nieuwe kindergroepen
opzetten om kinderen te coachen en te
begeleiden.
•	We trainen de vaardigheden van jongeren en helpen hen hun ondernemersvaardigheden te ontwikkelen. Daarmee
kunnen ze individuele of gezamenlijke
initiatieven starten om geld te verdienen.
•	We onderzoeken welke gewassen
marktpotentieel hebben, trainen vervolgens boerengroepen in het verbouwen van deze gewassen en brengen
hen in contact met bedrijven om zo een
waardeketen tot stand te brengen.
•	We willen kinderen, leerkrachten en lokale leiders inlichten over hoe ze beter
voorbereid kunnen zijn op eventuele
volgende rampen, zoals overstromingen.
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In Kenia ondersteunde Red een Kind één
tehuis en werkten we met drie partners
samen aan vier dorpsprogramma’s in
verschillende gebieden:
•	Kisumu: dorpsprogramma in Tamu in samenwerking
met AICCAD (2014-2021)
•	Homa Bay: dorpsprogramma in Gwassi met
extra aandacht voor economische ontwikkeling, in
samenwerking met Undugu Society of Kenya en
WEFI (2015-2022)
•	Machakos: dorpsprogramma in Matuu
(2013-2020)
•	Makueni: dorpsogramma in Mavinini (2013-2020)
•	Narok: Siyiapei Rescue Center (vanaf 1979)

Kisumu
Homa-Bay
NAROK

Machakos
Makueni

LANDENKANTOOR KENIA:

Racheal Kigame
Country Program Director

John Otini
Senior Program
Manager

Calvince Odhiambo
Accounts Assistant

Jane Mugure
Communication
Coordinator

Doreen Mutyota
Finance Manager

Claire Mukoshi
Sponsorship
Coordinator

Arnold Ongo Nyandiko
Driver / Logistic support
(Nairobi)
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HET VERSTERKEN VAN DORPEN IN GWASSI
In elke dorpsgemeenschap brengen meerdere groepen de sociale, economische
en politieke versterking van de gemeenschap in kaart. De groepen ontwikkelen
actieplannen aan de hand van de scores.
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VELDPROGRAMMA'S:
1:

Alex
Kinanu
Project
Coordinator
– Matuu

Philip
Mbithi
Project
Officer
– Matuu

Christine
Kasina
Project
Officer
– Matuu

2:

Jennifer
Waema
Project
Coordinator
– Mavindini

Jackline
K. Musyoka
Project
Officer
– Mavindini

Dorcas
N. Mwalili
Project
Officer
– Mavindini

Godfrey
Omondi Ouna
Program
Coordinator –
GICEP

Alphonce
Bolo
Driver/Field
Assistant
– GICEP

3:

•	In Matuu en Mavindini werd
een nieuw programmaelement geïntroduceerd,
gericht op de economische
ontwikkeling en de voedselzekerheid van de bewoners.
Dorpsbewoners kregen een
microkrediet in de vorm van
kippen en werden getraind in
het houden van deze dieren.
•	Het Help a Child-team in Nairobi is voltallig. Het allereerste geïntegreerde landenplan
is ingediend voor 2018.
•	Er waren het afgelopen jaar
veel politieke spanningen in
Kenia. De verkiezingsperiode
duurde al met al een half jaar
en hield het land in z’n greep,
waardoor uitvoer van projectactiviteiten soms lastig was
of niet door kon gaan.

Plannen voor 2018

40%

eigenaarschap

Hoogtepunten in 2017

•	In Kenia willen we onze aandacht richten op wat er écht
nodig is. Dat betekent keuzes
maken. In het landenplan
2018 zijn dit de aandachtsgebieden: ontwikkeling van
(jonge) kinderen, Jeugd en
Werk en het versterken van
de veerkracht van dorpsgemeenschappen.
•	In Kenia gaan we lokale
fondsen betrekken bij ons
werk. Dat betekent dat we
deze fondsen in kaart gaan
brengen en gaan aanschrijven.
•	We willen dat kinderen met
een beperking, waar dat maar
kan, mee kunnen doen in
onze dorpsprogramma’s. We
gaan onze partnerorganisaties ondersteunen om dat in
praktijk te brengen.

38 | 39

MALAWI
12.960

161

1.703

12.675

2.500

KINDEREN
GEHOLPEN

BOEREN
GROEPEN

JONGEREN
GEHOLPEN

VOLWASSENEN
GEHOLPEN

PERSONEN
NOODHULP

In Malawi werkten we met drie partnerorganisaties
aan de volgende projecten:

NORTHERN
REGIO

Mzimba

Nkhata Bay

•	Mzimba: een dorpspogramma en een noodhulpprogramma
‘ENHANCE’ fase II in Mwelwa met WACRAD en NASFAM
(2015-2020)
•	Mzimba: Dorpspinitiatief voor een hiv-vrije generatie in Luwerezi
met LISAP en financiering van Positive Action for Children
Program (PACF, 2015-2018)
•	Nkhata Bay Dorpspogramma en ‘Youth Active in Climate smart
Agriculture in Zilakoma met LISAP en NASFAM (2015-2020)

NENO
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GEMIDDELD SPAARSALDO (PER JAAR)
De zelfhulgroepen bouwen steeds meer spaargeld op.
Dit groeiende bedrag wordt geïnvesteerd in leningen,
die meestal met rente worden terugbetaald. Hierdoor
kunnen leden van de zelfhulpgroep steeds grotere
leningen afsluiten. Het mooie is dat al het geld vanuit
de groep zelf komt en dat Red een Kind enkel het
proces faciliteert.
250,200,150,100,50,0,2016:
€ 191,07

2017:
€ 236,69

Hoogtepunten in 2017
•	In 2017 ging het nieuw geopende Help a Child kantoor
in Malawi volop in bedrijf. Er is een programmamanager
aangenomen voor Early Childhood Development (ontwikkeling van het jonge kind) en één voor Youth & Work
(Jeugd & Werk).
•	Er is een nieuw initiatief gestart om landbouw te promoten onder jongeren. De jongeren krijgen training in
landbouw, ondernemen en andere vaardigheden.
•	Red een Kind en partners hebben stappen gezet in
de professionalisering van het programma voor jonge
kinderen. Drie Early Childhood Development trainers
zijn erkend door de Malawiaanse overheid. Zij gaan de
dorpsgemeenschappen begeleiden bij het opzetten van
peuter- en kleutercentra.
•	Fase II van het noodhulpprogramma ENHANCE is goed
verlopen. Boeren werden geholpen om te diversificeren en
nieuwe technieken toe te passen. Ondanks een rupsenplaag was de maisoogst bijvoorbeeld aanzienlijk verbeterd.
•	In Luwerezi hebben we goede resultaten geboekt met
onze aanpak voor (hiv-positieve) zwangere vrouwen.
Dankzij het testen en begeleiden van zwangere vrouwen
door ‘mother buddies’ kon in 100% van de bevallingen
worden voorkomen dat hiv werd overgedragen van moeder op kind. Bij de aanvang van dit programma was dat
nog maar 51%.

Plannen voor 2018
LANDENKANTOOR
MALAWI:

Erine Dijkstra
Country Program Director

Roreen Mzembe
Program Manager ECD

Tiwonge Msonda
Program Manager Youth and Work

Dunia Magwira
Finance Officer (vanaf 2018)

•	We willen training voor ouder groepen, waarmee we in
2017 zijn begonnen, verder uitbreiden. Er worden meer
modules ontwikkeld en de bestaande modules worden
verbeterd op basis van geleerde lessen.
•	We trainen de begeleiders van de peuter- en kleutercentra die door de dorpsgemeenschappen zijn opgezet
en zorgen ervoor dat deze begeleiders door de overheid
worden erkend. In 2018 willen we de voeding en gezondheid van jonge kinderen beter in de gaten houden.
•	Om kinderen met een beperking te betrekken bij onze
activiteiten, werken we samen met FEDOMA (Federation
of Disability Organisation in Malawi). FEDOMA geeft training aan onze partnerorganisaties en aan de begeleiders
van de peuter- en kleutercentra.
•	Het programma in Luwerezi zal in maart 2018 worden
afgerond. We hopen financiering te verkrijgen om een
vervolgprogramma op te kunnen zetten om veel meer
zwangere vrouwen te kunnen helpen en om jongeren voor
te lichten over seksuele gezondheid en het voorkomen
van ongewenste zwangerschappen.
•	In Zilakoma willen we 200 jongeren trainen in het verbouwen van aardnoten, zodat ze hiermee hun inkomen kunnen verdienen. In de dorpsprogramma’s worden gezinnen
geholpen om hun oogst te verbeteren en boeren beter
bestand te maken tegen de invloeden van klimaatverandering.
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Red een Kind werkte in Oeganda samen met twee
partnerorganisaties aan vijf dorpsprogramma’s:
•	Kyegonza: dorpspogramma in samenwerking met African
Evangelistic Enterprise Uganda (2011-2017)
•	Bukadea: dorpspogramma in Kolir in samenwerking met
Share an Opportunity (2011-2017)
•	Abim: dorpsprogramma in Karamoja samenwerking met
Share an Opportunity (2017-2023)
•	Abim: Sinds 2017 doen we mee met het ‘Special
Partnership Convening and Convincing project’,
gericht op het vergroten van werkgelegenheid voor
vrouwen, jongeren en mensen met een beperking.
•	Arua: dorpsprogramma in Arivu in samenwerking met
African Evangelistic Enterprise (2016-2022)

Arua
Abim

Bukedea

Kyegonza

2 | Onze programma's

VERBETERING WELZIJN VAN KINDEREN
TUSSEN BEGIN EN EINDE PROJECT
In Oeganda zijn er dit jaar twee projecten afgerond. In beide
projecten zien we een duidelijke toename van het welzijn
van kinderen op de drie verschillende vlakken die we meten.
Kinderen zijn gezonder, beter opgeleid en staan sterker in
hun schoenen in omgang met anderen. Er is nog ruimte voor
verbetering, maar we verwachten dan ook dat na ons laatste
jaar (2017) veel verbetering zal blijven optreden, doordat de
dorpsgemeenschappen sterker zijn geworden en beter voor hun
kinderen zorgen.
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•	Het dorpsprogramma in Kolir werd afgerond!
Enkele belangrijke uitkomsten zijn dat de dorpsgemeenschappen nu het belang van kinderrechten inzien en dat jongeren en gezinnen dankzij
vaardigheidstrainingen duidelijk meer geld
verdienen
•	In Abim heeft partnerorganisatie Share an
Opportunity goede relaties opgebouwd met
de lokale leiders en departementen van de
overheid in het gebied. Dat is een belangrijke
voorwaarde voor het welslagen van het nieuwe
dorpsprogramma.
•	In Abim zijn al 30 zelfhulpgroepen, 8 jongerengroepen en 35 kinderclubs opgericht. Ze zijn
allemaal enthousiast van start gegaan met hun
activiteiten.
•	In Arivu zijn kinderen met een beperking
sponsorkind geworden. Dit hielp ouders om het
gesprek aan te gaan over de beperking van hun
kinderen.
•	De korte lijnen tussen de partnerorganisatie en
de lokale overheid zorgen in Arivu ervoor dat
de bevolking vertrouwen heeft in het nieuwe
project.

Plannen voor 2018
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Hoogtepunten in 2017
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•	We willen aandacht geven aan de gezondheid
van kinderen. Zo gaan we 1500 gezinnen informeren over hoe ze ziekte door slecht drinkwater
kunnen voorkomen. Gezondheidswerkers
worden getraind in kindervoeding en primaire
zorg. Ook zorgen we dat gezondheidsdiensten
bekend en beschikbaar worden in het gebied.
•	Kwetsbare kinderen moeten beschermd
worden. Daarom willen we volwassenen bewust
maken van de rechten die kinderen hebben en
we zetten een structuur op om deze rechten te
beschermen. Natuurlijk leren we kinderen ook
zelf welke rechten en plichten ze hebben. Dat
doen we via de kinderclubs.
•	1.500 huishoudens krijgen training over hun
landrechten en landbouwtechnieken. En 150
jongeren die niet meer op school zaten, krijgen
een vakopleiding.
•	In Arivu willen we drie peuter-/kleuterscholen
inrichten en de begeleiders krijgen training.
•	We willen de bestaande leerkracht-oudercomités in Arivu versterken, zodat ze in gesprek
kunnen gaan over het voedingsprogramma op
school.
•	We willen 100 jongeren in Arivu een vaktraining
geven.
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In 2017 werkten we met drie lokale
partners aan dorpsprogramma’s in deze
vijf gebieden:
•	Rulindo: in samenwerking met Bamporeze
(2011-2017)
•	Rubavu: samen met African Evangelistic
Enterprise (sinds 2010)
•	Rwamagana: met Eglise Presbyterie au Rwanda
(sinds 2013)
•	Bugesera: in samenwerking met African
Evangslistic Enterprise (sinds 2016)
•	Rusizi: samen met African Evangelistic
Enterprise (sinds 2016)

Rubavu
Rulindo

Rwamagana

Bugesera

Rusizi

LANDENKANTOOR RWANDA:
VELDPROGRAMMA'S:
Jean-Claude Nshimiyimana
Country Program Director (vanaf 2018)

Jean Bosco Nirere
Early Childhood Education Mentor

Telesphore Nizeyimana
Early Childhood Education Mentor

Emily Gilkinson
Program Manager
ECD

Ezekiel Rukema
Program Manager
Youth and Work

Jean Marie
Vianney
Habiyaremye
Finance Officer
(vanaf 2018)

Louis Pascal Habimpano
Early Childhood Education Mentor
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HET VERSTERKEN VAN DORPEN IN VIER
PROJECTEN IN RWANDA
In alle projecten in Rwanda waar we de kracht van
dorpsgemeenschappen meten, neemt jaarlijks de scores op bijna
alle aspecten toe. In de beginjaren van een project nemen met
name de kennis, betrokkenheid, eigenwaarde en eigenaarschap
toe. Later volgen dan ook de veerkracht, de netwerken
en de toegang tot publieke diensten. Hiermee zie je dat
dorpsgemeenschappen over de hele linie steeds sterker worden.
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•	In elf peuter- en kleuterscholen startten we met
trainingen voor ouders van kinderen tussen de
0 en 3 jaar. Vaders en moeders van 165 gezinnen
kwamen wekelijks bij elkaar en leerden meer over
goede voeding, gezondheid, het belang van liefde
en aandacht, spelen en onderwijs.
•	Red een Kind breidde de samenwerking met lerarenopleidingen uit om (aankomende) leerkrachten
te helpen bij het begeleiden van jonge kinderen.
Zo gaven we een driedaagse training, begeleidden we leerkrachten in de klas en stelden we drie
‘Early Childhood mentoren’ aan die studenten op
verschillende lerarenopleidingen gaan coachen.
•	In Bugesera, Rwamagana, en Rusizi brachten
we in kaart wat voor vormen van beperkingen
er voorkomen bij kinderen. Dit is de eerste stap
om deze kinderen maximaal te betrekken in onze
programma’s!
•	275 jongeren leerden uiteenlopende vaardigheden: van schoenen maken tot bijen houden en van
lassen tot timmeren. Deze jongeren staan nu veel
beter voorgesorteerd op de arbeidsmarkt.
•	We namen drie experts aan op het gebied van de
ontwikkeling van jonge kinderen. Zij zorgen ervoor
dat deze expertise in de programma's wordt
toegepast.

Plannen voor 2018
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Hoogtepunten in 2017

2016
2017

•	De trainingen voor ouders bleken een succes
en daarom gaan we die in 2018 geven aan 285
nieuwe ouders.
•	We willen standaarden ontwikkelen waaraan een
goede peuter-/kleuterschool aan moet voldoen. In
2018 worden er drie van deze scholen gebouwd.
•	Onze ‘Early Childhood’ mentoren gaan door
middel van trainingen alle lerarenopleidingen in
Rwanda ondersteunen met kennis op het gebied
van begeleiding van jonge kinderen.
•	In Rwamagana en Rusizi worden kinderclubs
opgericht, waar kinderen hun vaardigheden en
zelfvertrouwen kunnen vergroten. Ook kinderen
met een beperking gaan aan deze groepen deelnemen.
•	We gaan door met het geven van vaktrainingen in
acht verschillende richtingen, zodat kansarme jongeren worden klaargestoomd voor hun toekomst.
•	In Rwamagana en Rusizi gaan we onderzoeken
welke gewassen een groot marktpotentieel hebben. Op basis daarvan sluiten we samenwerkingsovereenkomsten met lokale bedrijven en brengen
kleinschalige boeren met hen in contact.
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Red een Kind werkt in Zambia aan het
verbeteren van de toegang tot goed
onderwijs voor kinderen en jongeren in:
•	Mbala: dorpsprogramma in samenwerking met
partnerorganisatie ROCS (2009-2018)

NAKONDE

Mbala

2 | Onze programma's

DE KWALITEIT VAN HET PEUTER- EN KLEUTER
OND ERW IJS IN ZAMBIA (SCHAAL VAN 1 TOT 4)
Jaarlijks wordt op 22 scholen in Mbala, samen met leraren en
ouders, een onderzoek gedaan naar de kwaliteit van het onderwijs.
Elk jaar gaat de kwaliteit iets omhoog.
1

1,5

2

2,5

3,5

2,4

gebouw en
materialen

3,4

kwaliteit
onderwijzers

schoolbestuur
en ouderraad

3

3,0
3,5

2,0
3,2

4

Hoogtepunten in 2017
•	Peuter- en kleutercentra zijn onderdeel van
de dorpsactiviteiten in Mwamba, Kalala,
Mutwizi en Ntenda. De dorpsgemeenschappen hebben deze aanpak echt omarmd.
•	23 leerkrachten zijn getraind in pedagogische vaardigheden en klasmanagement. De
scholen werken meer en meer samen met
de overheid. Zo zijn er door de overheid vier
extra getrainde leerkrachten aangesteld op
de scholen in Mutwizi en Ntenda.
•	Twintig boerengroepen zijn in verbinding
gebracht met het Ministerie van Landbouw
om aanspraak te kunnen maken op training.
Dit heeft hun geholpen om betere landbouwmethodes toe te passen. Daarnaast
ontvingen bijna alle zelfhulpgroepen training
om de opbrengst van hun land te verbeteren.
•	In Mutwizi is de gezondheidspost overgedragen aan het Ministerie van Gezondheid. Ongeveer 5000 inwoners uit dertien
gemeenschappen profiteren van deze
gezondheidspost.

Plannen voor 2018
2,3

lesmethoden
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•	2018 is het laatste jaar van on dorpsprogramma in Mbale. Samen met de dorpsgemeenschappen is toegewerkt naar de
afronding. Straks kunnen zij zelf de activiteiten gaan voortzetten!
•	Samen met verschillende comités in het gebied bereidt het projectteam de overname
van activiteiten voor. Na de overdracht zal
het projectteam langs de zijlijn betrokken
blijven om de comités te helpen groeien in
hun rol.
•	Om de economische groei van de zelfhulpgroepen en de boeren te vergroten zullen zij
in contact worden gebracht met bedrijven
die tomaten, uien en bonen opkopen. In
het kader daarvan worden ook trainingen
gegeven in samenwerking met SNV.
•	De leerkrachten worden verder begeleid
om de training goed toe te passen in hun
lessen. Er worden observaties gehouden in
de klas en er wordt een systeem opgezet
om de competenties van leerkrachten bij te
houden.
•	We zullen de resultaten en geleerde lessen
van de afgelopen tien jaar documenteren en
delen met sponsors en donors, de overheid
van Zambia en andere betrokkenen.
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Samen met verschillende andere
organisaties werkten we in ZuidSoedan in deze gebieden:
•	Rumbek East County: ‘What’s Up,
Girls?!’ (verbeteren van onderwijskansen
voor meisjes), in samenwerking met
ACROSS en met steun van UKAID
(2013-2017)
•	Rumbek East County: Noodhulpprogramma (2017)
•	Kajokeji County: Noodhulpprogramma (2017)

Rumbek

Kajo Keji
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AANTAL MEISJES OP SCHOOL
Het What’s Up, Girls?! programma in Zuid-Soedan heeft als voornaamste
doel dat meer meisjes naar school gaan. Veel meisjes kunnen niet naar school
of mogen niet naar school van hun ouders of broers. We meten daarom
hoeveel meisjes er naar school gaan (inschrijvingen).

AANTAL MEISJES OP SCHOOL

2013/
2014

1724

133%

2015/
2016

81%

1404

168%

2016/

2017

163%

2294

in het controlegebied

1998

116%

2316

145%

3361

in het projectgebied

Gift Thom Banda
Country Representive (vanaf 2018)

Lucy Osuo
Senior Protection Officer
(vanaf 2018)

Martino Gismalla
Protection Officer
(vanaf 2018)

Dut Agany
Protection Officer
(vanaf 2018)

Hoogtepunten in 2017
•	We kijken terug op een succesvolle afsluiting van het ‘What’s
Up, Girls?!’ project. Er gaan maar
liefst 3361 meisjes naar school!
Ze hebben meer zelfvertrouwen
gekregen en dankzij veranderde
inzichten worden ze nu gesteund
door hun ouders, hun leerkrachten
en de jongens in hun klas.
•	Er was veel onrust in Zuid-Soedan
en daardoor was noodhulp helaas
nodig. We zijn blij dat we in twee
gebieden de benodigde hulp
konden bieden. Duizenden kinderen en hun families kregen extra
voedsel.
•	Red een Kind is in 2017 lid geworden van de Dutch Relief Alliance
en was zodoende nauw betrokken
bij een aantal noodhulpprojecten
die in 2018 verder uitgerold zullen
worden.

Plannen voor 2018
•	Samen met Nederlandse en lokale
organisaties willen we een aantal
nieuwe (noodhulp)projecten starten: in Lainya (met nadruk op voeding en voedselzekerheid), in Wau
richten we ons op de bescherming
van kinderen en gezinnen en in
Aweil North werken we samen
met Dorcas in een vergelijkbaar
noodhulpprogramma.
•	We gaan een landencoördinator
voor Help a Child South Sudan
aanstellen en drie protection officers.
•	We willen Red een Kind als
organisatie in Zuid-Soedan laten
registreren. We verwachten dat
we op die manier de verschillende
projecten beter kunnen uitvoeren
en coördineren.
•	We wachten de uitkomst af van
een voorstel dat we hebben
ingediend bij UKAID. Als we die
krijgen toegekend, kunnen we een
nieuw programma opzetten voor
onderwijs gericht op meisjes, in
samenwerking met partnerorganisatie ACROSS.
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In de Democratische Republiek Congo werkten we
met twee partnerorganisaties samen in Zuid-Kivu:
•	Jongeren-en-werk-programma, in samenwerking met ADED
(2016-2018)
•	Jongeren en werk programma, in samenwerking met
Help Channel Congo (2016-2018)
•	Hulp in en rond een vluchtelingenkamp in Zuid-Kivu, in
samenwerking met ADED en Help Channel (2016-2017)

•	8 40 jongeren ontvingen training en
begeleiding voor het verbouwen van
verschillende gewassen.
•	Deze 840 jongeren vertegenwoordigen hun families in zelfhulpgroepen,
waar ze samen sparen en investeren.
•	100 jongeren in en rond het vluchtelingenkamp Lusenda vormen ook
zelfhulpgroepen en worden geholpen
bij het verbouwen van gewassen, of
het samen opzetten van een naaiatelier.
•	Ongeveer 830 jongeren ontvingen
leningen voor het oogsten van de
gewassen die ze samen verbouwd
hebben. 80% van hen kon de lening
na het verkopen van de oogst in zijn
geheel terugbetalen.

Plannen voor 2018

Zuid-Kivu

Kenze Ndamukenze
Country Representive (vanaf 2018)

•	Voortzetten van de twee jongeren en
werk programma’s. Daarmee willen
we 840 jongeren en hun families
helpen.
•	In het district Fizie in Zuid-Kivu willen
we nieuwe programma’s uitvoeren als
lid van de Dutch Relief Alliance. We
willen in zes maanden tijd voedselhulp, zaai- en pootgoed en landbouwgereedschap verstrekken aan 2.400
personen. Het gaat om een gebied
waar de nood erg hoog is en waar
kinderen dreigen te sterven van de
honger.
•	In datzelfde district Fizie willen we
ziektes voorkomen door hygiëne te
promoten en zeep en andere sanitaire
goederen uit te delen voor 8.640
mensen. Voor 5.760 mensen willen
we latrines laten opknappen en met
watertanks zorgen we dat 6.500
mensen over goed drinkwater kunnen
beschikken. We werken in het Fiziedistrict samen met ADED en Help
Channel Congo.
•	In de provincie Kasai heerst ook
ernstige hongersnood. Samen met
Medair willen we voedsel verstrekken
aan 1.500 kinderen, vanuit drie op te
zetten gezondheidscentra.
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In het Midden-Oosten werkt Red een Kind samen
met ZOA in twee programma’s waar moeders en
kinderen overdag worden opgevangen, de kinderen
kunnen spelen en onderwijs krijgen.
•	Noord-Irak, Mosul (noodhulpprogramma 2017,
samen met ZOA)
•	Syrië, rond Damascus, Homs en Hama (noodhulpprogramma
2017, samen met ZOA en MERATH)

Mosul

Hama
Homs

Damascus

•	In het oostelijk deel van Mosul zijn drie
Safe Centres (letterlijk: veilige plaatsen)
gerealiseerd. We boden daar moeders
en kinderen een plek waar ze zich veilig
kunnen voelen, gehoord en erkend voelen
en leren omgaan met de trauma’s die ze
hebben opgelopen.
•	Elk centrum in Mosul had drie psychologen in dienst, die één op één met de
kinderen praatten en groepssessies begeleidden. Ook de moeders zijn hartelijk
welkom om met de psychologen te praten
en zij maken daar veel gebruik van.
•	De centra in Mosul hadden ook leerkrachten en een sociaal werker in dienst. Veel
kinderen waren lange tijd niet naar school
geweest en leren nu wiskunde, Arabisch
en Engels.
•	In Mosul zijn in totaal 545 vrouwen en 772
kinderen bereikt met deze hulp.
•	In Syrië zijn drie Child Friendly Spaces
(letterlijk: kindvriendelijke plaatsen)
gerealiseerd. Dit zijn centra waar kinderen
in crisisgebieden elke dag naar toe kunnen
komen.
•	In de drie centra in Syrië komen elke week
minstens 720 kinderen tussen de 3 en 14
jaar. Ze kunnen spelen, worden geholpen
met hun trauma’s en er zijn geïmproviseerde schoollessen.
•	Vanwege de gevechten worden de Child
Friendly Spaces in Syrië soms gesloten.
Dat gebeurde bijvoorbeeld in maart 2017.
De werkers hervatten echter elke keer de
werkzaamheden zo snel mogelijk. Ze zijn
vastbesloten en geven alles om ondersteuning en rust te bieden aan kinderen
die letterlijk in de vuurlinie leven.

Plannen voor 2018
•	De bijdrage van Red een Kind aan de
centra in Noord-Irak en Syrië konden we
in 2017 realiseren vanuit de giften die we
ontvingen uit de noodhulpcampagnes in
de afgelopen jaren. Al vanaf 2015 voeren
we actie voor vluchtelingen uit Syrië en
eind 2016 startten we een actie voor
noodhulp voor de mensen in Mosul. In
2017 hebben we het resterende saldo aan
deze programma’s besteed. Voor 2018 zal
ZOA het programma weer zelf overnemen.

50 | 51

3 ONDERTUSSEN
IN NEDERLAND

3 | Ondertussen in Nederland

Ruim twintigduizend mensen in Nederland steunden in 2017 onze missie om
kinderen uit armoede te laten groeien. Hun gebeden en bijdragen zorgden
voor een grote impact op de kinderen binnen onze programma’s. Ook de
ondersteuning door bedrijven, kerken, scholen, stichtingen en overheden
maakten ons werk mogelijk.

3.1 | SPONSORING EN GIFTEN
Al sinds de oprichting is Red een Kind een sponsororganisatie. We hebben altijd veel belang gehecht aan de verbinding
tussen sponsor en sponsorkind.
Verreweg de meeste sponsorkinderen wonen in dorpen, bij
hun eigen familie. Dat is volgens ons ook de allerbeste plek
voor een kind om op te groeien. Daarom richt Red een Kind
zich tegenwoordig op het sponsoren van kinderen in de
eigen omgeving. Het ondersteunen van tehuizen hebben we
geleidelijk afgebouwd. Vanaf 2017 zijn alle sponsorkinderen
kinderen die in een dorp wonen. Hun sponsors dragen bij aan
het dorpsprogramma (dus aan alle kinderen in het dorp) en
corresponderen met één van hen.

In 2017 wilden we 400 nieuwe sponsors vinden. Dat hebben
we vooral rond het grote Pinksterevenement Opwekking
en tijdens concerten van onze ambassadeurs gedaan. De
doelstelling van 400 nieuwe sponsoringen is niet gehaald.
Een belangrijke reden hiervoor was dat we een concerttour
hebben moeten annuleren.
Tegelijkertijd moesten er 1147 bestaande sponsoringen
worden omgezet, omdat programma’s waren afgerond. We
vragen onze sponsors in zo’n geval om een nieuwe sponsoring
aan te gaan. Voor sommige sponsors is dat een moment
om niet door te gaan. Het percentage opzeggingen na deze
omzettingen was in 2017 20,7%.

Doel 2017

Resultaat 2017

400 nieuwe sponsors

314 nieuwe sponsors

2.000 omzettingen

1.147 omzettingen

Niet meer dan 20% opzeggingen na omzettingen

20,7%

1.500 nieuwe leads (gegevens van mensen die we voor
sponsoring of donaties kunnen benaderen)

2.696 nieuwe leads. 1.818 via het boek Professor Cool en
849 via Opwekking.

Noodhulpmailingen op basis van actualiteit

Drie noodhulpmailingen

Eindejaarscampagne Dierbaar Cadeau met als opbrengst
€ 200.000

De eindejaarscampagne bracht € 215.000 euro op

VERLOOP VAN HET AANTAL SPONSORS
Nieuwe sponsoringen

2017

2016

2015

2014

2013

314

344

387

340

409

Opzeggingen tussentijds*

240

357

379

326

533

Opzeggingen na vervanging*

306

316

542

434

363

Percentage opzeggingen na vervanging

21%

18%

22%

18%

41%

Totaal aantal vervangingen

1,147

1,797

2,412

2,312

896

Netto groei/daling

-232

-329

-534

-420

-487

* Met ‘opzeggingen tussentijds’ bedoelen we dat een sponsor zijn sponsorschap beëindigt vóórdat zijn sponsorkind of –gezin het sponsorprogramma
verlaten heeft. Voor de resterende tijd gaat Red een Kind dan op zoek naar vervangende financiering. ‘Opzegging na vervanging’ betekent dat een
sponsor een kind of gezin tot het einde van de sponsorperiode gesponsord heeft, maar daarna geen nieuw sponsorkind of -gezin gaat steunen.
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ONZE SPONSORPROGRAMMA’S
Via Red een Kind kun je een kind of gezin sponsoren. De hulp die
we geven, richt zich niet alleen op jouw sponsorkind of –gezin,
maar altijd op de hele omgeving van die kinderen en gezinnen.
Dat is het mooie van sponsoren via Red een Kind: niet alleen je
sponsorkind wordt er beter van, maar het hele dorp.
Dit zijn onze sponsorprogramma’s en de aantallen sponsoringen:
Correspondentie
mogelijk?

Bedrag per
maand

Aantal
gesponsorde
kinderen

Aantal
Sponsors

Sponsor een kind

Ja

26

7362

5737

Sponsor een gezin

Ja

40

2590

2163

Sponsor een kind
met een beperking

Soms

40

397

331

Ja

40

17

15

Programma

Sponsor een kind
in een tehuis

DANKWEEK

NOODHULPACTIES

In de week waarin dankdag voor gewas en arbeid valt, hebben we ook in 2017 een dankweek georganiseerd. Tijdens
deze week hebben we veel sponsors en donateurs persoonlijk kunnen bedanken. Dat waarderen veel donateurs zeer.
Tegelijkertijd geeft het ons de gelegenheid om in persoonlijke
gesprekken feedback te vragen op ons werk en onze programma’s.

In 2017 vroegen drie grote rampen in de wereld om snel en
accuraat handelen.
•	De hongersnood in Afrika. Red een Kind heeft binnen geld
geworven voor voedselhulp in Zuid-Soedan
•	De overstromingen en landverschuivingen in Azië. We
konden dankzij vele giften helpen in India, in gebieden waar
ook veel sponsorkinderen wonen.
•	De Rohingya, een bevolkingsgroep die werd verdreven uit
Myanmar en vluchtte naar Bangladesh. We zamelden geld in
voor onderdak en voedsel.

CAMPAGNES EN GIFTEN
Niet alleen door kind- of gezinsponsoring, maar ook door
eenmalige of structurele giften kunnen mensen bijdragen aan
een betere toekomst voor kinderen in ontwikkelingslanden.
Red een Kind wil zo veel mogelijk mensen wijzen op deze
manier van ondersteuning. We doen dat door middel van
campagnes, mailingen en onze online uitingen.

EVENEMENTEN
In 2017 organiseerden we twee grote concerttouren rondom
onze ambassadeurs Christian Verwoerd en Reyer. Helaas
moesten we het concert van Reyer annuleren. Het was de
bedoeling dat het concert samen met de Rwandese band
Beauty for Ashes zou worden gehouden. De bandleden
ontvingen echter geen visa voor hun verblijf in Nederland.
Daarnaast organiseerden we een eigen presentatie tijdens de
meerdaagse conferentie Opwekking.
Tijdens deze evenementen hebben we bezoekers benaderd
met de vraag of ze sponsor wilden worden of structureel een
gift voor onze programma’s te geven. Ook konden mensen
een gratis prentenboek aanvragen. Het prentenboek over
professor Cool is een uitgave van Red een Kind. In ruil voor
hun adresgegevens kunnen mensen het hele jaar door dit
boek gratis aanvragen.
Vanaf eind november brachten we onze eindejaarscampagne
‘Geef een dierbaar cadeau’ weer onder de aandacht van onze
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donateurs. Deze campagne voeren we sinds 2010 en wordt
zeer gewaardeerd door onze achterban.

MIDDLE DONORS
In 2017 hebben we voor het eerst een groep gevers die meer
geeft dan gemiddeld, met een aparte mailing benaderd. We
hebben ruim 5.000 mensen een brochure gestuurd over een
dorpsprogramma in Malawi en gevraagd om een concrete,
relatief hoge, bijdrage. Na een paar weken hebben we hier
nog een herinneringsmailing achter aan gestuurd. Dit bleek
deze groep donateurs goed aan te spreken: er kwam in totaal
€ 120.000 aan bijdragen binnen. Ook de informatiebijeenkomst voor deze groep was een succes; er kwamen ongeveer 30 mensen op af. In de komende jaren willen we deze
benadering voor middle donors voortzetten en verder op
deze doelgroep afstemmen. Overigens kwamen juist op deze
benadering ook enkele klachten binnen (17 in totaal), meer
dan op een gemiddelde mailing (zie ook bladzijde 65-67).

EVALUATIE EN ANALYSE
Onze inkomsten uit sponsoring staan al een aantal jaren
onder druk. Door de economische crisis waren sommige
sponsors genoodzaakt om te stoppen. Bovendien is de trend
dat mensen zich niet voor langere tijd willen binden. Tegelijkertijd zien we dat onze sponsors heel trouw zijn: zolang hun
sponsorkind in het programma zit, zeggen zij niet gauw hun
sponsoring op. Als het kind vervangen wordt door een nieuw
sponsorkind, blijkt die stap een stuk gemakkelijker.
We zien echter ook een andere trend: de afname van sponsoring staat tegenover een toename van andere giften, zowel
eenmalige giften als structurele giften. Bij het zoeken naar
nieuwe geefmodellen gaan we kijken waar op dit vlak nieuwe
mogelijkheden liggen.
Daar hebben we in 2017 een start mee gemaakt. Het nadenken over nieuwe vormen van sponsoring en nieuwe vormen
voor het betrekken van onze donateurs bij onze programma’s
krijgt in 2018 een vervolg. Daarbij willen we de huidige sponsors en donateurs nadrukkelijk bevragen en betrekken.
Het clusteren van giftvragen rond campagnes en evenementen blijkt een goed werkbare manier van werven. Werving is
daarbij altijd gekoppeld aan onze zichtbaarheid en presentatie. Evenementen geven de mogelijkheid om nieuwe doelgroepen op een laagdrempelige manier te bereiken.
Uit de evaluatie haalden we enkele belangrijke leerpunten:
•	Het organiseren van concerten is niet onze expertise.
Artiesten en hun management zijn daar veel ervarener in. Bij
het afblazen van een concert lopen wij bovendien ook financieel risico, een risico dat we moeilijk kunnen verantwoorden
richting onze donateurs. Op grond van dit leerpunt hebben

we besloten geen eigen evenementen meer te organiseren,
maar aan te haken op concerten of andere bijeenkomsten
die onze ambassadeurs zelf organiseren.
•	T ijdens Opwekking hebben we veel gelegenheid om met
mensen in gesprek te gaan over ons werk. We constateren
hierbij veel interesse en bereidwilligheid. Toch blijft de stap
naar de daadwerkelijke beslissing om sponsor te worden vrij
groot. Voor volgend jaar willen we de focus gaan verleggen naar naamsbekendheid en het werven van structurele
steun, waarbij sponsoring een van de mogelijkheden is.
•	De middle donor campagne spreekt mensen aan, gezien
het positieve resultaat. Tegelijkertijd is het zeer belangrijk
om de juiste toon te treffen en rekening te houden met
gevoeligheden. Er is duidelijk behoefte aan uitleg over
onze manier van fondsenwerven. Opvallend is dat we in de
gesprekken die naar aanleiding van de reacties ontstaan
veel waardering en begrip ontmoetten.
•	De belangstelling voor de eindejaarscampagne Dierbaar cadeau is nog altijd heel groot. Eerdere jaren wilden we vooral
door nieuwe campagnes verrassen; inmiddels weten we
dat het succes van een mooie campagne juist met de jaren
verder kan groeien. Dat is ook nog eens efficiënter. In 2017
hebben we veel minder geadverteerd voor Dierbaar Cadeau
en toch een heel mooi resultaat behaald.

ONZE PLANNEN VOOR 2018
•	Ontwikkeling van nieuwe geefmodellen. We gaan ons verder oriënteren op andere, nieuwe manieren van sponsoring
en structureel geven.
•	Sponsorwerving evenementen: concerten en het pinksterevenement Opwekking
•	Goede opvolging van de leadscampagnes.
•	Vernieuwen van de communicatie met onze sponsors en
donateurs: meer online en meer raadplegingen
•	Verder uitwerken van onze middle donor benadering
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3.2 | KERKEN, SCHOLEN, BEDRIJVEN
Veel kerken, scholen, bedrijven en stichtingen dragen ons werk een warm hart toe.
Dat zijn waardevolle relaties, waaraan we in 2016 met nieuwe concepten verder bouwden.

ONZE INKOMSTEN PER TYPE RELATIE (BEDRAGEN IN EURO’S)
2017

2016

2015

2014

2013

5.476.212

5.366.498

5.976.796

5.814.951

5.983.370

Kerken

549.093

552.505

574.657

403.072

498.238

Scholen

104.489

147.310

127.842

132.360

131.902

Bedrijven

503.138

395.033

369.277

255.963

281.106

400.805

786.934

714.744

658.089

625.261

0

0

0

0

3.176

Particulieren
(zonder nalatenschappen)

Stichtingen
Overig

AANTAL GEVERS EN GEMIDDELDE GIFT PER TYPE RELATIE (*BEDRAGEN IN EURO’S)
Aantal
2017

Gemiddelde
gift 2017

Aantal
2016

Gemiddelde
gift 2016

Aantal
2015

Gemiddelde
gift 2015*

19.647

279

20.067

267

20.936

285

Kerken

580

939

574

963

564

1.019

Scholen

127

847

139

1,060

145

882

Bedrijven

195

1.907

175

2,257

189

1.954

Stichtingen

43

9.321

29

27,136

36

19.854

Erflaters

17

16.934

21

42,488

24

37.495

Particulieren

ONZE RELATIE MET KERKEN
Sinds het begin van Red een Kind zijn kerken betrokken
bij ons werk. Red een Kind is bekend binnen verschillende
kerkgenootschappen (vooral bij de GKv, CGK, NGK en PKN),
maar we hebben ook veel contacten met andere kerken,
zoals evangelische kerken en een aantal reformatorische en
rooms-katholieke kerken. Red een Kind zelf is niet gebonden
aan een kerkelijke richting.
Vroeger hadden we vooral contact met ‘sponsorcomités’ die
vaak als tussenpersoon fungeerden voor sponsors uit verschillende kerken. Afgelopen jaren hebben een aantal kerken

deze sponsorcomités opgeheven. De kinderen die door deze
comités werden gesponsord, worden nu rechtstreeks door
gemeenteleden gesponsord. Deze inkomsten worden niet
meer bij kerken opgeteld, maar vallen nu onder particuliere
inkomsten. De warme contacten met verschillende kerken zijn
altijd gebleven.

THEMADIENSTEN ‘IK WIL JOU VAN HARTE DIENEN’
Kerken kunnen ons uitnodigen voor een themadienst. In 2017
boden we kerken een themadienst met als titel ‘Ik wil jou van
harte dienen’. In deze diensten spreekt collega Jenne Minnema over gerechtigheid. Christian Verwoerd zorgt voor de
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muzikale omlijsting. In 2017 vonden 12 themadiensten plaats.
Tijdens deze diensten wordt er voor het werk van Red een
Kind gecollecteerd, en krijgen de gemeenteleden de mogelijkheid om ons werk structureel te ondersteunen. Hoewel we
vrijmoedig vragen om steun voor ons werk (in de vorm van
geld en gebed), zijn we zeer terughoudend met directe werving tijdens erediensten. De themadiensten worden vooral
ingezet bij gemeenten die al nauw betrokken zijn bij het werk
van Red een Kind. Door middel van de themadiensten willen
we de banden met deze kerken intensiveren en bewustwording rondom diaconale thema’s vergrootten.

WERELDKERKEN
Kerken zijn steeds vaker geïnteresseerd in een meer inhoudelijke betrokkenheid bij ons werk. Speciaal voor deze kerken is
het diaconale programma ‘Wereldkerken’ ontwikkeld. Deelnemende kerken worden nauw betrokken bij het dorpsprogramma Rusizi in Malawi. Door ons te richten op 1 dorpsprogramma
wordt het eenvoudiger om kerken te begeleiden en kunnen
we de informatievoorziening uit het project naar kerken toe
optimaliseren. In 2017 waren er zeven wereldkerken actief. De
intentie was om het aantal Wereldkerken in 2017 verder uit
te breiden. Dat is wegens omstandigheden niet gelukt. Het
aantal Wereldkerken is in 2017 gelijk gebleven.

WERELDKERKENREIS
In 2017 is de eerste Wereldkerkenreis naar het projectgebied in
Rusizi voorbereid. Deze reis vond plaats in januari 2018. Vertegenwoordigers van drie kerken gingen mee op reis naar Rusizi
om het dorpsprogramma dat ze ondersteunden te bezoeken.
Ook werd het dorpsprogramma Bugesera bezocht. Hier ging
de groep op bezoek bij een aantal zelfhelpgroepen die inmiddels het programma hebben verlaten en nu zelfstandig verder
gaan. Op deze wijze kregen de deelnemers een goed beeld van
de impact van het werk van Red een Kind. Doel is om jaarlijks
één of twee van deze reizen te organiseren.

JONGERENREIS MET WORLD SERVANTS
NAAR RWANDA
Vanuit NGK De Ontmoeting in Voorthuizen/Barneveld zou
in de zomer van 2017 een jongerenreis naar Rusizi worden
georganiseerd in het kader van Wereldkerken. Deze reis zou
in samenwerking met World Servants worden georganiseerd.
Vanwege het samenvallen met de verkiezingen in Rwanda en
deze reis, kon de reis echter niet doorgaan. De verkiezingen
brachten teveel onzekerheden met zich mee om een goed
reisverloop te waarborgen. Verplaatsen van de reis bleek
niet haalbaar voor de deelnemers. Daarop is besloten de reis
met twee jaar uit te stellen en hebben de deelnemers in 2017
gekozen voor een andere bestemming. De samenwerking met
World Servants voor deze reis heeft erin geresulteerd dat het
de intentie is om jaarlijks een jongerenreis naar Rwanda aan
te bieden.

Onze plannen met kerken voor 2018
•	In totaal twaalf ‘Wereldkerken’ actief, waarvan zes nieuwe
•	Tien themadiensten
•	Een jongerenreis vanuit de Wereldkerken organiseren
naar Rwanda
•	Organisatie Wereldkerkenreis naar Rwanda
Onze doelen
met kerken voor 2017

Onze resultaten
met kerken in 2017

Totaal Twaalf ‘Wereldkerken’ Zeven wereldkerken
Vijftien themadiensten

Twaalf themadiensten

400 sponsoringen door
kerken

501 sponsoringen

Inkomsten uit kerken:
€ 600.000

Inkomsten uit kerken:
€ 549.093

SCHOLEN
Ons werk wordt ook al vele jaren gesteund door scholen,
vanouds via sponsoring. Scholen vinden het
waardevol om leerlingen op die manier te laten kennismaken
met verhalen van leeftijdsgenoten in andere landen. Tegenwoordig zien we steeds meer dat scholen vooral geïnteresseerd zijn in het houden van acties. Ook zijn zij op zoek naar
alternatieven voor kindsponsoring. Samen met scholen
denken we hierover na. In 2016 hebben we het actiemateriaal
voor basisscholen vernieuwd en aangeboden. Daarvan is in
2017 door verschillende scholen gebruik gemaakt.
Onze plannen voor 2018
•	Actiematerialen voor middelbare scholen herzien
•	High Five-acties bij 20 basisscholen
Onze doelen
met scholen voor 2017

Onze resultaten
met scholen in 2017

20 fondsenwervende acties
op scholen

21 acties

€ 180.000 aan financiële
steun van scholen

€ 104.489

ONZE RELATIE MET BEDRIJVEN:
GROEIPARTNERS EN BEDRIJFSKIDS
Ook in 2017 zijn we weer goed bedeeld door ondernemers.
De verwachting was dat er zo'n € 325.000 zou binnenkomen,
de werkelijkheid is dat er € 503.138 is ontvangen van bedrijven en aan bedrijven verwante stichtingen. Enkele bedrijven
gaven fors meer dan in eerdere jaren.
Waren het vorig jaar 189 ondernemers, dit jaar ontvingen
we van 197 ondernemers giften. Er waren 69 nieuwe gevers
in 2017.
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GROEIPARTNERS
Groeipartners zijn ondernemers die zich hebben verbonden
aan een programma in Burundi. Samen steunen zij dit programma financieel. Het aantal Groeipartners groeit gestaag
tot 37 dit jaar met een omzet van € 60.900. Ook voor 2018
is er al een aantal Groeipartners genoteerd, al moet erbij
worden gezegd dat de groei met name is gerealiseerd doordat
de gevers van het inmiddels afgeronde Kolir-Oeganda-programma overgestapt zijn naar Groeipartners.
De bijeenkomst in mei ‘Wind in de Zeilen’ werd erg gewaardeerd. Voor de geplande reis naar Rwanda/Burundi kregen
we echter maar enkele aanmeldingen. Dat kwam waarschijnlijk omdat er voor Burundi in 2017 nog steeds een negatief
reisadvies gold, waardoor de Groeipartners hun ‘eigen’
project niet konden bezoeken. In het voorjaar van 2019 willen
we een nieuwe poging wagen om het Groeipartnerprojectgebied te bezoeken.
Een andere ondernemersreis vond plaats naar Oeganda.
Hier gingen uiteindelijk acht ondernemers mee. Deze reis is
georganiseerd op aanvraag van enkele ondernemers die hun
project opnieuw wilden bezoeken.
Er zijn inmiddels drie jaar voorbij van het project. De verwachting is dat de meeste Groeipartners opnieuw voor minimaal
drie jaar verbonden willen blijven.

OVERIG
Er zijn ook zaken niet gerealiseerd, met name op het gebied
van communicatie- en marketingactiviteiten. Deze staan nu
met prioriteit gepland voor 2018, te beginnen met een marktonderzoek in de zakelijke markt.
Wat betreft netwerken was in 2017 een vrijwillige relatiebeheerder actief, die contacten onderhoudt binnen christelijke,
zakelijke netwerken.

3.3 | B
 EWUSTWORDING EN
CORPORATE COMMUNICATIE
Red een Kind gaat graag in gesprek over ontwikkelingswerk
en de kinderen die we daarmee helpen. Maar communiceren
is ook luisteren: wat beweegt onze donateurs? Hoe kunnen
wij hen meer betrekken bij de kinderen die zij ondersteunen?
En hoe maken wij mensen in Nederland nog meer bewust van
het onrecht in de wereld en de rol die wij daar in (kunnen)
hebben?

MAGAZINE KIND
In juni 2017 verscheen het magazine Kind, waarmee we op
een laagdrempelige manier laten zien hoe sterk ons leven

hier verbonden is met dat van kinderen ‘daar’. Ons doel is om
de lezer te inspireren en te laten nadenken over armoede en
rijkdom, geven en leven, klimaat en ‘goed doen’. Het magazine verscheen in een oplage van 22.000 stuks en is verspreid
in kerken, op campings, onder de lezers van het Nederlands
Dagblad en onder nieuwe sponsors. Daarnaast verscheen het
magazine in online vorm.

DRIE KEER OMARMEN
In 2017 verscheen ons informatiemagazine OmArmen drie
maal. Daarnaast benaderen we onze donateurs ook op andere
manieren – offline en online. In mei en september is OmArmen
kort en informatief, met veel verwijzingen naar de website of
social media. De novembereditie is een wat dikker ‘leesexemplaar’.

JAARVERSLAG
Net als andere jaren besteedden we in 2017 weer veel
aandacht aan ons jaarverslag. We zien het jaarverslag als een
manier om een totaaloverzicht te geven van ons werk, maar
vooral als een verantwoording van hoe we de ons toevertrouwde giften besteden en welke keuzes we daarin maken.
Dat doen we zo helder en compleet mogelijk.

ONLINE COMMUNICATIE
Online communicatie wordt steeds belangrijker. Het biedt
niet alleen veel mogelijkheden voor interactie, maar zorgt
daarbij ook voor meer zichtbaarheid en community-vorming.
Wat social media betreft, zijn we vooral actief op Facebook,
Instagram en Twitter. Dat levert naast directe interactie
ook meer verkeer naar onze website op. Met berichten op
social media ondersteunen we onder meer lopende acties en
campagnes.

IN GESPREK MET ONZE ACHTERBAN
Wij luisteren graag naar onze achterban. We willen weten wat
er bij hen leeft en leren van hun feedback. Daarom...
•	…besteden we veel aandacht aan het te woord staan van
mensen die ons bellen, aanspreken, mailen of benaderen via
sociale media;
•	…nemen we alle klachten serieus en reageren we persoonlijk
en uitgebreid (zie hoofdstuk vier);
•	…bellen we veel mensen die hun sponsoring opzeggen, op
om te horen waarom ze dat doen;
•	…vragen we actief om reacties op ons werk;
•	…doen we vaak mee in onderzoeken of houden we zelf
peilingen;
•	…blijven we zoeken naar manieren om onze communicatie te
verbeteren.
We merken dat donateurs en andere geïnteresseerden ons
steeds beter weten te vinden voor vragen, ideeën en eventuele klachten. We bieden hun dan ook alle gelegenheid
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om telefonisch, schriftelijk, online of persoonlijk met ons in
contact te komen.

3.4 | I NSTITUTIONELE RELATIES
& FONDSEN

GEDRAGSCODE

In 2017 is er wederom hard gewerkt aan het opbouwen en
versterken van relaties met institutionele donoren. Een
belangrijke ontwikkeling is het verkrijgen van een ‘Framework Partnership Agreement’ met ECHO (European Civilian
Protection and Humanitarian Aid Operations). Dankzij dit
partnership komt Red een Kind nu ook in aanmerking voor
noodhulpfondsen van de Europese Commissie. Daarnaast
heeft Red een Kind hiermee ook voldaan aan een belangrijke
voorwaarde voor lidmaatschap van de ‘Dutch Relief Alliance’.
De Dutch Relief Alliance is een samenwerkingsverband van
Nederlandse hulporganisaties die met financiering van het
Ministerie van Buitenlandse Zaken steun biedt in humanitaire crisissituaties. Nadat Red een Kind zich rond de zomer
van 2017 zich als lid had aangemeld, zijn we eind 2017 actief
betrokken geweest bij de ontwikkeling van een noodhulpprogramma in Zuid-Soedan en een programma in de Democratische Republiek Congo. We zijn blij en dankbaar dat als
een resultaat hiervan we als Red een Kind vanaf 2018 via de
Dutch Relief Alliance extra noodhulpgelden krijgen om deze
programma’s ten uitvoer te brengen.

Bij onze fondsenwerving houden we ons aan de gedragscode
van Goede Doelen Nederland. Hierin staan regels voor de manier waarop we omgaan met donateurs, vrijwilligers, andere
organisaties en de samenleving.
De gedragscode van Goede Doelen Nederland is te vinden op
www.goededoelennederland.nl.
Onze donateurs moeten erop kunnen vertrouwen dat zij
goede informatie krijgen over de bestemming van hun giften
en de manier waarop we werken. Zij moeten er zonder meer
van op aan kunnen dat hun geld goed besteed wordt. En wij
als organisatie willen daarover zo goed mogelijk verantwoording afleggen.
Bovendien willen we uitsluitend fondsen werven op een
manier die past bij onze christelijke identiteit, onze achterban
en de doeleinden waarvoor we het geld gebruiken.

ABIGAIL:

“Ik maak geen onderscheid,
maar help mensen ongeacht
wat ze geloven. In mijn daden
laat ik Gods liefde zien.”
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In 2017 kregen ook de nieuwe landenkantoren steeds meer
gestalte. Dit is ook terug te zien in de activiteiten op het
gebied van institutionele fondsenwerving. Met ondersteuning vanuit Nederland heeft een aantal lokale kantoren al
een eigen fondsenwervingsstrategie ontwikkeld. Ook een
toenemend aantal subsidieaanvragen is door, of in nauwe samenwerking met collega’s van de landenkantoren ontwikkeld.
We verwachten dat in 2018 de samenwerking van collega’s
uit binnen- en buitenland verder vorm zal krijgen en er een
groeiend aantal subsidieaanvragen door lokale kantoren zal
worden ingediend.
Uiteraard blijven we ook nauwlettend toezien op een accurate
besteding van bestaande subsidies en fondsen. In 2017 heeft
vooral het opstarten van het ‘Building Bridges in Burundi’
programma veel aandacht gekregen. Dit programma wordt
gefinancierd door het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken en wordt uitgevoerd in een consortium met
Mensen met een Missie, Cord en AFSC. Elk kwartaal worden
de resultaten gepubliceerd conform IATI richtlijnen (International Aid Transparency Initiative).
We hebben ook de nodige aandacht besteed aan andere
lopende projecten, zoals een meerjarige economisch project
dat in het westen van Kenia wordt uitgevoerd. Tot slot zijn
we blij en dankbaar dat we het ‘What’s Up, Girls?!’ naar volle
tevredenheid van de subsidieverstrekker, UKAID, af hebben
kunnen sluiten.

INKOMSTEN VAN INSTITUTIONELE DONOREN EN
(INTERNATIONALE) FONDSEN
De tabel hieronder biedt een overzicht van de institutionele
fondsen die Red een Kind heeft ontvangen.

AANVRAGEN IN 2017
Naast het opbouwen en versterken van relaties met institutionele relaties, hebben we ook in 2017 een aantal concrete
subsidievoorstellen ontwikkeld en ingediend. Evenals voorgaande jaren, zijn de meeste aanvragen samen met andere
organisaties, kennisinstituten en/of bedrijven ontwikkeld.
Naast de noodhulpvoorstellen die we via de Dutch Relief
Alliance hebben ingediend bij het Nederlandse ministerie van
Buitenlandse Zaken, hebben we ook meerdere aanvragen
ingediend voor verschillende ontwikkelingsprojecten bij
andere overheden en instellingen. Dit waren onder meer EU,
DANIDA, Unicef, de Belgische Ambassade in Burundi en de
Wereldbank. In 2016 hebben we in december een vijftal concepten ingediend bij UKAID onder de subsidieregeling ‘Leave
No Girl Behind’. Naar aanleiding hiervan zijn we uitgenodigd
om een tweetal volledige subsidieaanvragen in te dienen, één
voor een programma voor meisjesonderwijs in Zuid-Soedan
en één voor een programma in DRC. Bij beide aanvragen trad
Red een Kind op als penvoerder.
Institutionele fondsenwerving vraagt veelal om een lange
adem. Pas in 2018 verwachten we de vruchten te kunnen
plukken van de aanvragen die in 2017 succesvol zijn ingediend.
Wegens een tekort aan capaciteit heeft het fondsenwerven
bij stichtingen en vermogensfondsen in 2017 minder aandacht
gekregen dan voorgaande jaren. Eind 2017 zijn we echter
wel gestart met de voorbereiding van een aantal aanvragen
die begin 2018 bij een aantal grotere fondsen zullen worden
ingediend. We verwachten daarnaast om in 2018 weer meer
in te kunnen zetten op het werven van fondsen bij stichtingen
en (inter)nationale fondsen.
2017
(gerealiseerd)

2017 (begroot)

2016
(gerealiseerd)

Institutionele donoren (overheden)
Europese Unie
UKAid (Groot-Brittannië)

€ 67.200
€ 111.395

€ 375.000

€ 435.009

€ 150.000

€ 10.000

Buitenlandse Zaken:
* Adressing Root Causes"

€ 515.204

* Strategic Partnership (subcontract via ICCO/Prisma)

€ 40.000

Nieuwe subsidies
Totaal

€ 350.000
€ 666.599

€ 875.000

€ 512.209

(Inter)nationale fondsen
Positive Action for Children Fund Malawi/ViiV

€ 88.271

EO-Metterdaad

€ 154.167

ZOA

€ 35.000

Stichting Wees een kans

€ 100.000

Overige (anonieme) stichtingen

€ 220.000

Totaal

€ 597.438

€ 104.366

€ 713.411
€ 875.000

€ 817.777
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EVALUATIE

PLANNEN 2018

Het werven van subsidies bij institutionele donoren blijft
complex en uitdagend. De concurrentie is groot, er lijkt
steeds minder geld beschikbaar te komen voor ontwikkelingswerk, de fondsen die beschikbaar zijn, worden vooral lokaal
vergeven en donoren stellen steeds zwaardere voorwaarden
aan hun financiering. Het vereist teamwork en de inzet
van verschillende expertises om kwalitatief hoogwaardige
voorstellen te ontwikkelen en programma’s te implementeren
die impact hebben en voldoen aan de eisen van verschillende
donoren. Het decentralisatieproces dat we al eerder hebben ingezet, speelt hier op in. Daarnaast hebben we in 2017
in Nederland het team expertise en het team institutionele
relaties samengevoegd tot een nieuwe afdeling: Expertise
& Development. Aan dit team is ook nog een aantal andere
expertises toegevoegd, zoals internationale communicatie en
lobby & advocacy. De verwachting is dat dit ons nog beter
in staat zal stellen om het goede werk van Red een Kind bij
donoren onder de aandacht te brengen en hier gelden voor te
verkrijgen. Vanzelfsprekend blijft ook het accuraat managen
van verkregen subsidies en fondsen belangrijk.

•	Acquisitie van 1 miljoen euro aan additionele fondsen
voor noodhulp en efficiënt en effectief gebruik van
deze fondsen voor de implementatie van hoogwaardige
noodhulpprojecten.
•	Acquisitie van 0,3 miljoen euro aan additionele fondsen
voor programma’s op het gebied van jongeren & werk
en/of economische ontwikkeling en efficiënt en effectief
gebruik van deze gelden.
•	Acquisitie van 0,7 miljoen euro aan additionele fondsen
voor programma’s voor ‘Early Childhood Development’
of gerelateerde gebieden en een goede besteding van
deze fondsen.
•	Kwaliteit en impact van geïntegreerde kindgerichte dorpsprogramma’s is gewaarborgd.
•	Vergroten van zichtbaarheid van Red een Kind en het
ontwikkelen van track record van al onze programma’s.

DOELEN EN RESULTATEN 2017
Projectadministratie
• Onze administratie is volledig en ondersteunt de administratieve partner- en donorprocessen.

• Onze administratie is volledig en we zijn voortdurend bezig
met het verbeteren van de administratieve partner- en
donorprocessen.
• Informatie over programma’s gefinancierd door institutionele donoren worden gepubliceerd volgens IATI richtlijnen.

(Inter)nationale fondsen
• Acquisitie van minimaal € 600.000* van (inter)nationale
fondsen

Nog checken hoeveel het uiteindelijk precies was

• Minimaal 14 voorstellen ingediend, met slagingspercentage
van minimaal 60%

Minder voorstellen ingediend (10)

Institutionele fondsen
• Acquisitie van minimaal € 2.495.000* van institutionele
donoren (in nauwe samenwerking met lokale Help a Child
kantoren)

In 2017 zijn er nauwelijks nieuwe contracten afgesloten, maar
zijn er wel mooi resultaten geboekt die zich in 2018 zullen
uitbetalen (onder andere ruim een miljoen voor noodhulpprogramma’s in Zuid-Soedan en DRC).

• Fondsenwervingsstrategie voor Kenia, Rwanda en Malawi
ontwikkeld en geïmplementeerd, in samenwerking met
lokale Help a Child kantoren in deze landen

Fondsenwervingsstrategie is ontwikkeld voor Kenia en
Malawi. Rwanda volgt in 2018.

• Ontwikkeling en indiening van minimaal zes voorstellen, met In samenwerking met lokale Help a Child kantoren hebben
een slagingspercentage van minimaal 50%
we veel meer aanvragen ingediend dan gepland (11). Drie van
deze aanvragen waren succesvol, vier zijn er afgewezen en we
wachten nog op het resultaat van vier aanvragen.
Grant Management en donortevredenheid
• Huidige institutionele donoren worden minimaal één keer
bezocht

De huidige donoren zijn bezocht.

• Tien nieuwe potentiële donoren zijn geïdentificeerd en
bezocht

Er zijn een aantal nieuwe donoren geïdentificeerd, maar deze
zijn nog niet allemaal bezocht.

• 90% van de ingediende rapportages wordt goedgekeurd

Alle (100%) ingediende rapportages zijn goedgekeurd.

60 | 61

4 ONZE
ORGANISATIE

4 | Onze organisatie

Sponsors, donateurs en fondsen steunen via Red een Kind kinderen en
gezinnen in ontwikkelingsgebieden. Dat is een grote verantwoordelijkheid,
waarvoor we onze organisatie goed moeten inrichten.

4.1 | O NTWIKKELING VAN ONZE
ORGANISATIE
De afgelopen jaren kende onze sector, ontwikkelingssamenwerking, veel veranderingen. Deze hadden onder meer gevolgen voor de manier waarop we ons werk financieren. Nadat in
2016 de subsidie vanuit het medefinancieringsstelsel (MFS)
van het ministerie van Buitenlandse Zaken eindigde, waren
nieuwe vormen en wegen van financiering hard nodig.
Vanaf 2016 hebben we daarom belangrijke beslissingen genomen die nodig waren voor nieuwe groei in inkomsten.

DUIDELIJKER AANWEZIG IN ONZE
PROGRAMMALANDEN: DECENTRALISATIE
Subsidies en fondsen zijn meer en meer beschikbaar in
de landen waar we zelf werken. Om voor die subsidies in
aanmerking te komen is het belangrijk om als organisatie
ook daadwerkelijk in die landen gevestigd te zijn. Een andere
voorwaarde om subsidies te ontvangen is intensieve samenwerking met andere organisaties. Om dit te bereiken moesten
we onze aanwezigheid, zichtbaarheid en meerwaarde in programmalanden vergroten, zoveel mogelijk in samenwerking
met anderen. Dat betekent ook dat de rolverdeling tussen
ons en onze partnerorganisaties in de verschillende landen
anders wordt.
Eind 2016 hebben we de contouren uitgezet voor vier landenkantoren, in Burundi, Malawi, Kenia en Rwandi. In 2017 hebben we deze nieuwe organisatiestructuur geïmplementeerd,
personeel geworven en aangesteld, internationaal HRMbeleid ontwikkeld en een nieuwe, internationale strategie
voor onze zichtbaarheid en communicatie ontwikkeld. Dat
heeft geleid tot een grotere schaal, reikwijdte en aansluiting
op relevante netwerken.

ONZE WISSELENDE ROLLEN
Red een Kind verbindt mensen en organisaties wereldwijd
met elkaar. Zo vormen we een netwerk waarin we elkaar
helpen groeien. Binnen dit netwerk speelt Red een Kind zelf
meerdere rollen. We zijn afwisselend of gelijktijdig fondsenwerver, donor, partner, expert, ondersteuner, pleitbezorger,
beleidsbeïnvloeder en makelaar (die verschillende partijen
met elkaar verbindt).

We zien de laatste jaren verschuivende accenten. Aan onze
rol als donor (waarin we financiering toekennen aan programma’s) worden bijvoorbeeld steeds hogere kwaliteitseisen
gesteld. Fondsen en subsidieverstrekkers vragen ons garant
te staan voor partnerorganisaties. De rollen makelaar, pleitbezorger en beleidsbeïnvloeder worden belangrijker. En in onze
rol als expert bieden we steeds meer specialistische kennis.

FLEXIBELE TEAMS
In elke rol die we hebben, willen we onze meerwaarde laten
uitkomen. We moeten ons steeds kunnen aanpassen aan
wisselende vragen en omstandigheden. Daarom werken we
met geïntegreerde teams, waarin verschillende afdelingen en
kennisgebieden vertegenwoordigd zijn.
We werken meer en meer projectmatig. Elk kwartaal komen
we met de hele organisatie bijeen om dingen van gezamenlijk belang te bespreken. Uit evaluatie is gebleken dat deze
manier van werken veel rendement oplevert.

VIER LANDENKANTOREN;
TIEN PROGRAMMALANDEN
In Afrika hebben we zoals gezegd in vier landen een eigen
landenkantoor, namelijk in Burundi, Malawi, Kenia en Rwanda.
We gebruiken daar onze Engelse naam Help a Child.
Elk landenkantoor wordt aangestuurd door een Country
Program Director.
Tegelijkertijd zien we Zuid-Soedan en D.R. Congo als landen
waar we vanwege de grote nood en fragiliteit meer willen
doen. In 2017 hebben we hard gewerkt aan het versterken van
onze partners en het ontwikkelen van voorstellen en plannen
die mogelijk interessant zijn voor institutionele donoren. We
verwachten dat daardoor in 2018 financiering beschikbaar is
om het werk in deze landen verder uit te breiden. Begin 2018
starten we met het werven van een landencoördinator in deze
landen, zodat we ook daar een eigen vertegenwoordiging
hebben.
Tenslotte werken we in Afrika nog in Oeganda, Ethiopië en
in Zambia. De programma’s in Zambia zijn we geleidelijk aan
het afbouwen en monitoren we vanuit het landenkantoor
in Malawi. In Ethiopië zetten we een nog lopend dorpsprogramma nog een paar jaar voort. Dit monitoren we vanuit het
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kantoor in Nederland. Dat geldt voorlopig ook nog voor de
programma’s in Oeganda.
India neemt in onze organisatiestructuur een aparte plaats in.
Help a Child of India is een zelfstandige zusterorganisatie met
een eigen bestuur en eigenstandige bevoegdheden. Red een
Kind is vertegenwoordigd in het bestuur van Help a Child of
India.
In hoofdstuk twee staat per land beschreven welke programma’s we uitvoeren en met welke partnerorganisaties we
samenwerken.

COMPETENTE MEDEWERKERS
Onze focus op bepaalde gebieden en het werken in wisselende teams vereist een grote mate van zelfstandigheid van
onze medewerkers. Dat vraagt om een goede inrichting van
onze organisatie, competentieontwikkeling van medewerkers
en een goede afstemming van hun takenpakket. Ook het
ontwikkelen van leiderschap en ondernemerschap is een
belangrijk thema voor ons. We streven ernaar om de kracht
van elke medewerker zo goed mogelijk te benutten.

Ook in 2017 hebben we gewerkt met een flexibele schil, met
name binnen de afdeling Fondsenwerving & Bewustwording.
Niet alleen is (voor het opvangen van ziekte) meer dan andere
jaren gebruik gemaakt van tijdelijke inzet door zzp-ers, ook is
voor de opvang van pieken gekozen voor de inzet van drie medewerkers met een nulurencontract of een tijdelijk contract.
Het personeelsbestand van Red een Kind is, als we kijken
naar de leeftijden, een redelijk goede afspiegeling van de
Nederlandse beroepsbevolking. De man-vrouwverhouding
wijkt wel af van het gemiddelde: 2/3 van de medewerkers is
vrouw en 1/3 man. Dat is geen probleem, maar we streven
naar een iets evenwichtiger samenstelling. Ook mensen met
een beperking zijn welkom in ons team.

ZIEKTEVERZUIM
2016

2017

4,58%

2,17%

Het ziekteverzuim was in 2017 fors lager dan in 2016 en daarmee terug op een voor Red een Kind normaal niveau. We zijn
blij dat de langdurige zieke medewerkers uit 2016 grotendeels
hersteld zijn.

4.2 | MEDEWERKERS IN NEDERLAND

SALARIS VAN DE DIRECTIE

De ontwikkelingen en keuzes die we hebben gemaakt (zie
hierboven) leidden tot beslissingen en veranderingen die onze
medewerkers persoonlijk raakten. Sommige functies en rollen
wijzigden. Dat bracht soms onzekerheid met zich mee. De
werkdruk was hoog, de motivatie was groot.

De Raad van Toezicht bepaalt het inkomensbeleid voor onze
directeur. Dit beleid wordt op gezette tijden geëvalueerd, ook
in 2017. Red een Kind volgt daarbij de Adviesregeling Beloning
Directeuren van Goede Doelen van de brancheorganisatie
Goede Doelen Nederland en de Code Goed Bestuur (ook wel
Code Wijffels genoemd). Kijk voor meer informatie over deze
richtlijnen op www.goededoelennederland.nl.

Het afgelopen jaar hebben we veel aandacht besteed aan
samenwerking, teamgeest en acceptabele werkdruk. We
zoeken naar de balans om elkaar te kunnen blijven stimuleren
en positief kritisch naar elkaar te blijven. Met name tijdens
teamdagen maar ook binnen de verschillende teams in de
dagelijkse praktijk werken we hieraan. Op deze manier willen
we de resultaten van onze inzet verbeteren en innovatief
denken bevorderen.

ONS PERSONEELSBESTAND IN NEDERLAND
Eind 2017

Eind 2016

23,0 fte

23,4 fte

In 2017 vertrokken zes collega’s en kwamen zeven nieuwe
medewerkers bij ons in dienst. De meest ingrijpende verandering was het vertrek van algemeen directeur Leo Visser, per
1 januari 2017. Het relatief hoge verloop had in de helft van
de gevallen te maken met de lange reistijden voor woon-werk
verkeer van medewerkers die waren aangenomen in een
periode waarin we voorzagen te verhuizen naar het midden
van het land.

De Adviesregeling geeft criteria voor een maximuminkomen.
Red een Kind hanteert echter een norm van circa 80% van
deze richtlijn. De bezoldiging van de directie staat op bladzijde 100.

PERSONEELSVERTEGENWOORDIGING
Onze personeelsvertegenwoordiging (PVT) werkt volgens het
model van de Sociaal Economische Raad (SER). Vergaderingen met de directie (in 2017 waren dat er vier) zijn gepland op
de dagen waarop de Raad van Toezicht ook met de directie
vergadert. Daarnaast houdt de PVT vier maal per jaar vergaderingen zonder de directie.
De PVT bespreekt de voortgang van het beleid en agendapunten van de Raad van Toezicht die met het personeelsbeleid te maken hebben. In 2017 sprak zij zich uit over de
gevolgen van het vertrek van de voormalig directeur, aanpassingen van het handboek personeel en het arbeidscontract,
aanpassingen van het PVT-reglement voor ruimere zittingstermijnen, en de gevolgen voor het Nederlandse deel van de
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organisatie naar aanleiding van de decentralisatie. Daarnaast
heeft de PVT een enquete gehouden onder het personeel
over de wensen en meningen over de besteding van het
vitaliteitsbudget. De uitkomsten daarvan zijn besproken met
de directeur en een aantal voorstellen is overgenomen.

Het personeelsbeleid stond in 2017 vooral in het teken van
het vervangen van enkele zieke of vertrekkende collega’s,
het verplaatsen van taken en verantwoordelijkheden naar
de programmalanden en de daarbij behorende uitgebreide
recruteringsslag (negen posities).

VRIJWILLIGERS

Omdat we een kennisintensieve organisatie zijn heeft het
personeelsbeleid in dit jaar van veranderingen grote aandacht
gehad. Voor de internationale werving hebben we gebruik
gemaakt van extra HRM-capaciteit.

Red een Kind is altijd een vrijwilligersorganisatie geweest. In
de loop van de tijd is er wel veel veranderd. Tegenwoordig zijn
het vaak mensen met een bepaalde focus en/of bijzondere
vaardigheden die zich aan onze organisatie verbinden. Vrijwilligers die direct voor en met Red een Kind werken, doen dat
op basis van een vrijwilligerscontract. Daarin leggen we onze
wederzijdse verwachtingen vast. Werkzaamheden die bij uitstek geschikt zijn voor vrijwilligers zijn databeheer, bemensing
van stands en administratieve taken.
Op dit moment werken zes vrijwilligers op ons kantoor in
Zwolle, voor één dagdeel tot enkele dagen per week. Daarnaast zetten vele mensen in het land zich voor Red een Kind
in via comités, bij evenementen en binnen kerken en scholen.
Wij zijn erg blij met hun inzet. In 2017 hebben we een vrijwilliger als vrijwilligerscoördinator aangesteld om vraag en
aanbod van vrijwilligerswerk binnen de organisatie op elkaar
af te stemmen. Deze coördinator denkt mee met de directeur
over hoe de rol van vrijwilligers binnen de organisatie versterkt kan worden. Een belangrijk aandachtspunt in 2017 was
de bemensing van de geplande kringloopwinkel die de inzet
van veel vrijwilligers vraagt.

STAGIAIRES
Red een Kind maakt veel gebruik van de inzet van stagiaires
uit verschillende onderwijstypes. Ook functioneert Red een
Kind als werkervaringsplaats. Samen met de opleiding kijken
we welke werkzaamheden de stagiaires kunnen uitvoeren.
Ons uitgangspunt is dat zij gemotiveerd moeten zijn en de
organisatie iets te bieden hebben. Op onze beurt willen wij
hun een leerzame plek en goede begeleiding geven. Stagiaires
krijgen een stagevergoeding.

STAGIAIRES EN WERKERVARINGSPLAATSEN
IN 2016:
•	2 HBO-stagiaires Fondsenwerving & Bewustwording
•	3 HBO-stagiaires Youth and Work Desk
•	2 WO-stagaires en 5 HBO-stagiaires Child Development
Desk in Nederland

EVALUATIE VAN ONS PERSONEELSBELEID
Ons personeelsbeleid staat in het teken van goed werkgeverschap. Elk kwartaal bespreken we het beleid in ons managementteamoverleg. Bij de jaarlijkse evaluatie benoemen we
nieuwe speerpunten/aandachtsgebieden.

Het uitbreiden en opzetten van onze landenkantoren heeft
uiteraard veel gevolgen voor het personeelsbeleid. Het
handboek arbeidsvoorwaarden is vertaald in het Engels, en
aangepast aan de Afrikaanse context. De beloningsstructuur voor gedecentraliseerde vestigingen is uitgewerkt en
vastgesteld.

4.3 | EEN LERENDE ORGANISATIE
Red een Kind is een lerende organisatie. Dit komt ook naar
voren in verschillende aspecten van ons werk.

BREDE PROGRAMMA-EVALUATIE
In paragraaf 2.2 beschreven we al dat we in 2017 een brede
programma-evaluatie gestart zijn, om ook op langere termijn
de blijvende effecten van onze programma’s te meten. De
evaluatie loopt door tot begin 2018. De resultaten staan
beschreven in een bijlage bij dit jaarverslag en online op
www.redeenkind.nl/evaluatie.

KLACHTEN
Klantvriendelijkheid staat bij ons hoog in het vaandel. Daarom
nemen we klachten die we binnenkrijgen, altijd serieus en
zetten we ons in om deze zo goed mogelijk af te handelen en
ervan te leren.
In 2017 kregen we 64 klachten binnen, tegenover 79 in 2016.
De meeste klachten (33) gingen over mailingen die we verstuurd hadden. De mailing die de meeste klachten opleverde
was een mailing die we aan onze meest trouwe en betrokken
donateurs hebben gestuurd, over een programma in Malawi.
Het was voor het eerst dat we kozen voor een relatief uitgebreide mailing, met een brochure met uitgebreide informatie
over een van onze programma’s, en een verzoek om hieraan
bij te dragen. Die mailing viel op. Hoewel deze maar naar een
klein deel van ons donateursbestand is gestuurd, kwamen er
aan de ene kant meer dan gemiddeld klachten binnen (met
name omdat het een dure mailing is én omdat er ook een herinneringsmailing is gestuurd), anderzijds bleek het veel mensen uit deze groep zo aan te spreken dat er een veel hogere
opbrengst dan gemiddeld op binnenkwam. De belangrijkste
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conclusies die wij hieruit trokken is dat we nóg meer moeten
uitleggen aan onze donateurs waarom we bepaalde keuzes in
onze fondsenwerving maken.

WAAROVER KREGEN WE KLACHTEN IN 2017?
•	Sponsoring en databeheer: 3 klachten
•	Verstuurde mailingen: 33 klachten
•	Correspondentie sponsoring: 10 klachten
•	Incasso’s: 11 klachten
•	Telemarketing: 3 klachten
•	Overig: 5 klachten

SABINA:

“In mijn dorp zie ik dat er meer kennis komt over
zwangerschappen en hiv-preventie. Ik heb hiv,
maar ben er van overtuigd dat mijn baby straks
gezond geboren wordt.”
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MAATREGELEN NAAR AANLEIDING
VAN KLACHTEN
•	in de voortzetting van de campagne voor middle donors
extra aandacht voor communicatie
•	meer vooraf toetsen van campagnes en materialen
•	onderzoeken of we kunnen gaan splitsen in groepen die
liever wel of niet getutoyeerd willen worden. In officiële communicatie zoveel mogelijk de u-aanspreekvorm gebruiken
•	beperken van het aantal invulvelden bij online doneren

voorbereid op mogelijk bedreigende situaties. Incidenten
bespreken we in ons managementteam. We testen regelmatig ons noodtelefoonnummer en hebben elk jaar een veiligheidsaudit. Voor de landenkantoren is het veiligheidsbeleid
uitgebreid.
Er zijn in 2017 zes veiligheidsincident gemeld. Gelukkig brachten deze geen grote risico’s met zich mee.

CORRUPTIE EN FRAUDE
Wij delen klachten in naar zwaarte. Lichte klachten zijn opmerkingen van mensen over dingen die zij niet prettig vinden
of waar ze kritiek op hebben, zoals bijvoorbeeld het feit dat
ze bij online doneren zoveel gegevens moeten invullen, een
mailing die als te luxe wordt ervaren of het te snel aanbieden
van een nieuw sponsorkind als een vorig sponsorkind het
programma verlaat. Wij zien lichte klachten als signalen die
we altijd meenemen in onze evaluaties. Van de 64 klachten in
2017 waren er 35 licht.
Bij klachten van de categorie middelzwaar zijn er dingen niet
goed gegaan. Er is bijvoorbeeld een incasso te vroeg ingegaan of te laat stopgezet of een sponsor heeft al te lang niets
van een sponsorkind gehoord. In 2017 vielen 33 klachten in
deze categorie. Het zijn klachten die niet mogen voorkomen
en die we daarom stuk voor stuk oplossen en rechtzetten.
Zware klachten zijn grote of herhaalde fouten die ons, een
partner of een donateur schade (kunnen) toebrengen.
Het kan dan bijvoorbeeld gaan om onterecht geïncasseerd
sponsorgeld of verkeerd verstuurde post. In 2017 waren er
acht zware klachten. Deze klachten bespreken we altijd in
ons managementteam en met de directeur. Het oplossen en
rechtzetten ervan krijgt prioriteit. Hoewel het aantal zware
klachten in 2017 is afgenomen (van 14 in 2016 naar 8 in 2017),
vinden wij elke zware klacht onacceptabel. Onze doelstelling
is en blijft nul zware klachten.

VEILIGHEIDSBELEID
De afgelopen jaren is de veiligheidssituatie in veel landen
waar onze partners en wij actief zijn, verslechterd. Medewerkers van ontwikkelingsorganisaties hebben te maken met
intimidaties, berovingen, ontvoeringen en aanslagen. Met
name de ontwikkelingen in het Midden-Oosten en sommige
Afrikaanse landen baren ons zorgen.
Red een Kind voert een integraal veiligheidsbeleid: al onze
reizende medewerkers volgen een veiligheidstraining. In 2017
heeft ongeveer de helft van de organisatie een eendaagse
herhalingscursus gevolgd. Dit is voor alle reizende medewerkers eens in de drie jaar een verplichting . Daarnaast hebben
we met ons crisis management team een uitgebreide crisis
simulatie uitgevoerd, georganiseerd en begeleid door een
daarin gespecialiseerde organisatie . Daarmee zijn we goed

In 2016 heeft Red een Kind de procedures voor het melden
en onderzoeken van (vermoedens van) fraude en corruptie
vernieuwd. De procedures beschrijven meer uitgebreid en
explicieter welke preventieve en detectieve maatregelen Red
een Kind heeft om risico’s van fraude en corruptie te voorkomen of te ontdekken en welke maatregelen moeten worden
genomen als mogelijke corruptie of fraude wordt geconstateerd. In 2017 zijn er twee gevallen geconstateerd waarbij
sancties zijn toegepast.
Bij één van onze landenkantoor bleek een chauffeur bij een
leverancier om een compensatie te vragen voor diensten waar
de chauffeur geen recht op had. Onderzoek is ingesteld en
deze medewerker is geschorst en in zijn proeftijd is zijn arbeidscontract beëindigd. Naar aanleiding hiervan is besloten
om de bestaande gedragscode nog verder uit te breiden en
explicieter te maken wat niet is toegestaan. Bij de werving is
een referentiecheck gedaan en daaruit bleken geen bijzonderheden.
Bij een veldkantoor in India bleek een projectcoördinator geld
van het project zich te hebben toegeëigend. Dit is dankzij
interne controle en een aanvullende verrassingscontrole
geconstateerd. Na onderzoek en hoor en wederhoor is besloten om aangifte te doen bij de politie. Het geld is volledig
terugbetaald en de medewerker is ontslagen.

CHILD PROTECTIONBELEID
Kinderen zijn kwetsbaar en moeten beschermd worden tegen
hen die kwaad willen. Dit kan overal voorkomen, dus ook in
een organisatie als Red een Kind. Red een Kind wil er daarom
alles aan doen om te zorgen dat medewerkers, vrijwilligers
en anderen die namens Red een Kind handelen, kinderen ook
echt beschermen. Dit is vastgelegd in het Child Safeguarding
Beleid. Alle medewerkers, vrijwilligers, stagiaires en consultants hebben dit beleid ondertekend.
In 2017 hebben 14 internationale en nationale medewerkers
en zeven stagiaires een interne cursus over dit beleid gevolgd.
Het huidige beleid bestaat sinds 2015. Samen met het hele
team is er een zelfevaluatie gedaan om te meten of de kennis
nog adequaat is en waar het aangepast of aangevuld zou
moeten worden. De conclusies en aanbevelingen zullen in
2018 geïmplementeerd worden.
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Om ook bij de partnerorganisaties het belang van het naleven
van het beleid ter bescherming van kinderen te stimuleren,
is online materiaal beschikbaar via ons Kennisportaal (een
online toepassing). Alle partnerorganisaties hebben beleid
dat de bescherming van kinderen bevordert en misstanden
voorkomt. Het hebben en naleven van dit beleid is een van de
voorwaarden voor een partnerschap met Red een Kind.
In India zijn op verzoek van Red een Kind vijf partnerorganisaties getraind door een consultant van Keeping Children Safe,
een netwerkorganisatie die als doel heeft om met organisaties te werken om kinderen te beschermen tegen allerlei
vormen van misbruik en schendingen van hun rechten.
Er zijn in 2017 geen gevallen vastgesteld van misbruik van kinderen door staf, consultants of vrijwilligers van Red een Kind
en ook geen bewijzen gevonden dat er binnen de partnerorganisaties iets dergelijks heeft gespeeld.

ICT
Red een Kind werkt met Pluriform, een databeheersysteem
met veel analyse- en verwerkingsmogelijkheden. We gebruiken het voor onze financiële administratie, sponsor-, dona-

teurs- en giftenadministratie, personeelsadministratie, projectenadministratie en vele rapportagetoepassingen. In 2017
is veel energie gestoken in de inrichting van de administraties
van de landenkantoren. Daarbij blijkt opnieuw het grote
voordeel van Pluriform om processen en vastleggingen zowel
decentraal als vanuit Nederland goed te kunnen beheersen.
In 2017 is samen met andere ontwikkelingshulporganisaties
en softwareontwikkelaar Matthat gewerkt aan de implementatie van een nieuw webportaal (Project Connect). Dit wordt
de komende jaren verder uitgebreid, waardoor zowel Red
een Kind, landenkantoren en partnerorganisaties beter en
sneller inzicht krijgen in geldstromen en de resultaten in de
programma’s.
We willen ICT ook inzetten voor het vergroten van onze
transparantie. Zo werken we verder aan de mogelijkheden
om onze geldstromen en resultaten beschikbaar te stellen via
IATI (International Aid Transparancy Initiative), een wereldwijd
geaccepteerde digitale standaard. Donateurs, overheden,
collega-organisaties, etc. kunnen dan met één muisklik onze
activiteiten inzien. Dit maakt betere en snellere verantwoording mogelijk. Brede toepassing van IATI moet ook leiden tot
betere afstemming van ontwikkelingshulp. In 2017 hebben we
als één van de eerste organisaties in Nederland rechtstreeks

ANDREW:

“Rijst moet je planten in rijen, dat heb ik
geleerd door een landbouwtraining. Eerst
oogstte ik vijf zakken rijst van mijn land, nu
zijn het er veertig. Mijn leven is beter dan
vroeger: mijn kinderen kunnen naar school en
we hebben elke dag drie maaltijden.”
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vanuit ons systeem resultaten en bestedingen volgens de
IATI-standaard online kunnen publiceren.
In navolging op een eigen risico-analyse over de veiligheid
van privacygevoelige gegevens in onze databases en andere
ICT-omgevingen, hebben we in 2017 een externe consultant
ingehuurd die een scan heeft gedaan van de ICT-infrastructuur. Er bleken geen grote leemtes te zijn, maar de beveiliging
kan nog wel verder worden verbeterd. Daar wordt in 2018
opvolging aan gegeven. Verder is eind 2017 een gezamenlijk
traject met software-ontwikkelaar Matthat opgestart om in
mei 2018 volledig te kunnen voldoen aan Algemene Verordening Gegevensbescherming. We hebben hiervoor eerst een
risicoanalyse uitgevoerd en bewerkersverklaringen afgesloten
met onze leveranciers. Denk daarbij aan leveranciers die onze
adresbestanden verwerken bij mailingen, of leveranciers die
toegang hebben tot websitegegevens. In 2017 zijn er geen incidenten geconstateerd in verband met datalekken of andere
risico’s voor privacygevoelige gegevens.

bij de audit. Daarnaast is Red een Kind getoetst op de
sectorspecifieke Partosnorm. Bij de audit zijn geen tekortkomingen geconstateerd en ontvangt Red een Kind een nieuw
ISO9001:2015 certificaat voor de activiteiten in Nederland en
daarnaast het sectorspecifieke Partoscertificaat voor de activiteiten in zowel Nederland als in de landenkantoren in Afrika.

MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD
ONDERNEMEN (MVO)
We vinden het belangrijk om ons werk op een maatschappelijk
verantwoorde wijze te doen. Negatieve gevolgen van ons
handelen zijn niet altijd te voorkomen, maar we proberen dit
tot een minimum te beperken en onze bijdrage op het gebied
van duurzaamheid te vergroten. Om dit nog zichtbaarder
te maken hebben we beleid voor onze MVO-doelstellingen
vastgesteld en vertaald in acties. Deze richten zich op onze
activiteiten in programma’s, fondsenwerving, communicatie
en interne organisatie.

ISO-CERTIFICAAT

Een aantal keuzes geven we hierna weer. U mag ons erop
aanspreken.

Eind 2017 heeft KIWA als externe auditor een kwaliteitstoets
uitgevoerd in het kader van de driejaarlijkse hercertificering.
In 2017 zijn er voorbereidingen gedaan om te kunnen voldoen
aan de nieuwe ISO9001:2015 norm. Vanwege de decentralisatie zijn ook de landenkantoren in Afrika betrokken geweest

Het belangrijkste principe van MVO is ‘do no harm’ in al onze
keuzes: in onze programma’s en bedrijfsvoering willen we negatieve gevolgen voorkomen voor iedereen: mens en natuur.

ONZE ‘MVO-KEUZES’
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Daarnaast richten we ons specifiek op drie gebieden waarin
we positief willen bijdragen in hoe we ons werk doen, deze
zijn: people, planet en prosperity (mens, milieu en welvaart).
PEOPLE
•	Red een Kind straalt een heldere, christelijke identiteit uit.
We respecteren iedereen die bij ons werk betrokken is volop
in zijn of haar eigenheid.
•	Sponsors en donateurs zijn onze partners in het ondersteunen van kinderen en gezinnen. Wij respecteren hun mening
en stemmen onze communicatie zo veel mogelijk af op hun
wensen.
•	De inzet van vrijwilligers behoort tot het hart van onze
organisatie (zie pagina 65). We hebben ook oog voor de
mogelijkheid om mensen met meer afstand tot de arbeidsmarkt een plek binnen Red een Kind te bieden.
•	We communiceren eerlijk en transparant met alle belanghebbenden. Daarbij lopen we niet weg van onze fouten: we
weten dat dingen soms beter kunnen, en werken daaraan
(zie pagina 64).
•	Bescherming van kinderen en kinderrechten staan bij ons
centraal. Al onze partners en medewerkers worden getraind
in het beschermen van de kinderen waarmee we werken
en we stellen dit als eis aan iedereen die met en voor ons
werkt. Van communicatie over tot werken met kinderen,
hun belangen moeten worden beschermd.
•	In 2017 hebben we inclusie in onze programma’s verder
uitgebreid omdat we willen dat in onze programma’s ook
kinderen met een handicap moeten kunnen meedoen.
PLANET
•	In samenwerking met onze partners in het veld is er binnen
de programma’s aandacht voor het bewust omgaan met
het milieu. Zo hebben we in Malawi aandacht voor ‘Climate
Smart Agriculture’ in ons YACSMART programma dat
gericht is op jongeren.
•	We gaan verantwoordelijk om met hulpbronnen, compenseren de gevolgen van CO2-uitstoot bij vliegreizen en stimuleren het gebruik van openbaar vervoer. In 2017 compenseerden we voor een equivalent van 210 ton aan CO2 uitstoot.
•	Andere maatregelen om bewuster met het milieu om te
gaan zijn: papierbesparend werken, het scheiden van
afval, verantwoord gebruik van verpakkingsmaterialen en
e-learning. Ons magazine ‘Kind’ bijvoorbeeld hebben we in
2017 afgedrukt op duurzamer en gerecycled papier, en ook
online beschikbaar gesteld.
PROSPERITY
•	De campagnes waarmee we giften werven, zijn positief en
transparant. We willen recht doen aan de gevers en aan
de mensen die we met de giften ondersteunen. Giften
besteden wij aan de doelen waarvoor de gevers ze bestemd
hebben.

•	Ter bevordering van onze transparantie zijn we begonnen
met het online publiceren van gegevens via IATI (zie onder
‘ICT’). We gaan dit de komende jaren uitbreiden.
•	We hebben, naast onze bankrekening bij een systeembank,
ook een rekening bij een duurzame en ethisch verantwoorde
bank.
•	In 2017 zijn we verder gegaan met het doorvoeren van kosten- en energiebesparende maatregelen aan ons kantoorpand.
•	Bij contracten met derden, nemen we maatschappelijk
verantwoord ondernemen (MVO) altijd mee in onze afwegingen. Zo hebben we ook fair trade koffie en thee en
streven we naar het aanschaffen van duurzame en eerlijke
producten.

SAMENWERKING
Red een Kind onderschrijft de Partos Gedragscode en de
door brancheorganisatie Goede Doelen Nederland opgestelde
codes voor fondsenwerving, reservevorming en beloning
van directeuren. De Partos Norm, waaraan Red een Kind
voldoet, heeft een uitgebreide MVO-paragraaf. Daarnaast
onderstreept Red een Kind het belang van het maatschappelijk debat over verantwoord ondernemen dat ook samen
met christelijke collega-organisaties (Prisma), in de nationale
ontwikkelingsbranche (Partos) én in Europees verband (EUCord) wordt gevoerd. Ook in de lobby richting overheden
en andere belangrijke spelers benadrukt Red een Kind het
belang van Kinderen en hun bescherming en rechten en het
maatschappelijk verantwoord ondernemen in Afrika en India,
van organisaties en bedrijven.

HOOP & WAARDIGHEID
Skovian woont in Gwassi, Kenia. Ze werd geboren met een klompvoet, waardoor lopen pijnlijk en vermoeiend is. Gelukkig woont Skovian vlakbij school, zodat ze met wat hulp de lessen toch kan volgen. Direct na Skovians geboorte lieten
haar ouders haar in de steek. Jack, de broer van haar moeder, was bij de geboorte aanwezig en zorgt sinds die dag
als een vader voor haar. In Gwassi praten mensen niet gemakkelijk over handicaps. Er is veel schaamte en taboe. Dat
maakt het leven voor kinderen met een beperking niet eenvoudiger. Red een Kind besteedt in de dorpsprogramma’s
extra aandacht aan kinderen als Skovian.

“Dankzij jou voel ik me
bevoorrecht, omdat je heel goed voor me
zorgt en me naar school brengt. Bij jou
heb ik het goed.”
SKOVIAN (9):

“Voor mij ben je niet anders
door je beperking. Ik kijk er dwars
doorheen. Het hoort gewoon bij jou en je
gaat er heel goed mee om.”
JACK (42):

5 VERANT
WOORDINGS
VERKLARING
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Kwaliteit en transparantie is voor ons topprioriteit. De toekenning van de
laatste Transparantprijs in 2016 zien we dan ook als een kroon op ons werk.

Red een Kind is een ‘CBF-erkend Goed Doel’. Dit is de nieuwe
kwalificatie die het CBF (Centraal Bureau Fondsenwerving)
geeft aan goede doelen die hun bestuur, beleid, financiën en
verantwoording op orde hebben.
In 2016 is de vernieuwde erkenningsregeling van het CBF van
kracht geworden. Zij bestaat uit een uitgebreid stelsel van
voorwaarden, waaraan je als organisatie moet voldoen. Red
een Kind voldoet aan deze voorwaarden. Eén daarvan is de
jaarlijkse verantwoordingsverklaring die hier volgt. Daarin
moet een organisatie duidelijk maken hoe zij omgaat met drie
belangrijke principes.
Binnen de organisatie moeten de volgende taken gescheiden
zijn: besturen, uitvoeren en toezicht houden. De organisatie
moet haar (financiële) middelen zo effectief en efficiënt
mogelijk besteden. De organisatie moet zo veel mogelijk
rekening houden met de verschillende (groepen) mensen die
belang hebben bij het werk dat zij doet (de belanghebbenden
of ‘stakeholders’).

BESTUUR EN UITVOERING
Het bestuur van Red een Kind bestond in 2017 uit algemeen
directeur-bestuurder (statutair) Andries Schuttinga. Hij
leidde de organisatie op basis van een reglement, waarin
onder meer staat hoe hij belangenverstrengeling en functievermenging kan voorkomen.
Het bestuur is verantwoordelijk voor het beleid en de
uitvoering daarvan. Dit beleid maakt en bewaakt het bestuur
met de afdelingsmanagers. Samen vormen zij het managementteam (MT), dat in principe elke twee weken vergadert.
Het bestuur zorgt ervoor dat de Raad van Toezicht tijdig alle
nodige informatie krijgt om zijn taak als toezichthouder goed
te kunnen vervullen.

RAAD VAN TOEZICHT

Kijk voor meer informatie op www.cbf.nl.

De Raad van Toezicht bestaat uit zes leden. Ook zij werken
aan de hand van een reglement, waarin de verhouding tussen
raad en bestuur geregeld is en bepalingen zijn opgenomen om
belangenverstrengeling en functievermenging te voorkomen.
In paragraaf 5.4 vindt u de samenstelling van de Raad van
Toezicht per 31 december 2017.

5.1 | B
 ESTUUR, UITVOERING EN
TOEZICHT

Via verschillende raadscommissies laat de raad zich informeren over bepaalde aandachtsgebieden, zoals fondsenwerving,
programma’s en financiën.

Voor de scheiding van bestuur, uitvoering en toezicht maakt
Red een Kind gebruik van het Raad van Toezichtmodel. In
het Raad van Toezicht-model vormt de directie het bestuur,
dat verantwoordelijk is voor het beleid. De Raad van Toezicht
ziet hierop toe en heeft ook een belangrijke adviserende rol.
De uitvoering van het werk is in handen van leidinggevende
medewerkers.

TAAKVERDELING IN HET
RAAD VAN TOEZICHT-MODEL
TAAK

VERANTWOORDELIJKE

TOEZICHTHOUDEN

Raad van Toezicht

BESTUREN

Bestuur (directie)

UITVOEREN
(DAGELIJKSE LEIDING)

Leidinggevende
medewerkers

COMMISSIES VAN DE RAAD VAN TOEZICHT
De Raad van Toezicht kent de volgende commissies:

Commissie Fondsenwerving en Bewustwording:
3 leden – frequentie: 2 x per jaar
Commissie Partners en Programma’s:
3 leden – frequentie: 2 x per jaar
Commissie Financiën:
2 leden – frequentie: 4 x per jaar
Commissie Benoemingen en Remuneratie:
2 leden – frequentie: 1 x per jaar en ad-hoc
Agendacommissie:
2 leden – frequentie: 4 x per jaar
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TOEZICHT OP BELEID
Het uitgangspunt voor het beleid van Red een Kind is het
Strategisch Meerjarenbeleidsplan 2016-2020. Elk jaar werken
we dit beleid uit in een jaarplan met begroting én een meerjarenbegroting. Zo kunnen we de uitvoering van het beleid
bewaken (zie paragraaf 1.3).
Door middel van financiële en andere kwartaalrapportages
krijgen het MT en de Raad van Toezicht inzicht in de inkomsten en bestedingen en de voortgang van het beleid. De
financiële rapportages worden door de commissie Financiën
besproken met het bestuur en met de manager Financiën.
Het verslag van deze bespreking komt samen met de rapportage in de eerstvolgende vergadering van de Raad van
Toezicht aan de orde.
De begroting en de jaarrekening worden jaarlijks aan de Raad
van Toezicht voorgelegd, de begroting ter vaststelling en de
jaarrekening ter goedkeuring. In juni wordt steeds een raming
gemaakt van de vermoedelijke resultaten over het hele jaar,
zodat we waar nodig bijtijds kunnen bijsturen.

ACCOUNTANT
De Raad van Toezicht benoemt de externe accountant. Voor
2017 was dat EY. De accountant controleert de administratieve organisatie, interne controle en de cijfers, geeft een
controleverklaring af, stelt een managementletter en accountantsverslag op en is te gast in vergaderingen van de
financiële commissie en de Raad van Toezicht om bevindingen
te bespreken.

VERHOUDING TUSSEN RAAD VAN TOEZICHT EN
BESTUUR
De voorzitter en één ander lid van de Raad van Toezicht
voeren jaarlijks functioneringsgesprekken met de bestuurder.
Functieprofiel en bestuursreglement vormen het uitgangspunt. Men kijkt of de beleidsdoelstellingen zijn gerealiseerd
en hoe de verhoudingen tussen bestuur en raad zijn. Eind
2016 is in verband met het vertrek van toenmalig algemeen
directeur Leo Visser de toenmalig operationeel directeur
Andries Schuttinga voor 1 jaar als algemeen directeur aangesteld. In september heeft de Raad van Toezicht deze tijdelijke
aanstelling permanent gemaakt. De remuneratiecommissie
heeft de arbeidsvoorwaarden van de bestuurder in het licht
van een verandering van een tweehoofdig bestuur naar een
eenhoofdig bestuur opnieuw beoordeeld.
De verhouding tussen Raad van Toezicht en bestuur is open
en transparant. Het bestuur ziet het als zijn taak om de raad
mee te nemen in denkprocessen rond het bestuurswerk,
inzage te geven in besluitvormingstrajecten en uit te nodigen
voor commentaar. De rolopvatting van de Raad van Toezicht
is dat het bestuur bestuurt en de raad dit controleert, maar
dat de raad ook – gevraagd of ongevraagd – het bestuur kan
adviseren en bemoedigen.

VERGADERINGEN RAAD VAN TOEZICHT
De Raad van Toezicht kent een reguliere vergadercyclus van
vier bijeenkomsten per jaar. Daarnaast kunnen ‘buitengewone’ vergaderingen gehouden worden rond een bepaald
thema. Onder de buitengewone vergaderingen valt gewoon-
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lijk ook een heidag. Belangrijke beleidsonderwerpen worden
eerst in het MT besproken en vervolgens in de betreffende
raadscommissie, samen met het bestuur en een lid van
het MT. De stukken worden dan met een verslag van deze
bespreking, inclusief aandachtspunten, aan de voltallige Raad
van Toezicht voorgelegd. De raad zoomt in op de aandachtspunten.
Enkele weken voor elke raadsvergadering komt de Agendacommissie samen met het bestuur om de agenda te
bespreken. De commissie Benoemingen en Remuneratie
stelt jaarlijks de beloning van het bestuur vast en bespreekt
vacatures die onder verantwoordelijkheid van de Raad van
Toezicht vallen. Twee keer per jaar komen onze strategische
keuzes en de voortgang van ons beleid op fondsenwerving,

DE RAAD VAN TOEZICHT BOOG ZICH
IN 2017 OVER…
•	Jaarrekening en Jaarverslag 2016
Jaarrekening en Jaarverslag werden goedgekeurd.
•	Accountantsverslag over Jaarverslag 2016
De accountant gaf een ongekwalificeerde goedkeuring af.
•	Managementletter
Er waren geen bijzondere of zorgwekkende bevindingen.
Red een Kind wordt goed beheerd.
•	Voortgang Jaarplan 2017 en financiële rapportages
•	Mandaat vervreemding onroerende goederen bij legaten
•	Financiële benchmark voor kosten fondsenwerving
•	Jaarplan en begroting 2018
In september hebben we de hoofdlijnen van ons beleid voor
2018 doorgesproken. Deze zijn vervolgens vertaald in een
jaarplan en begroting die in november zijn goedgekeurd.
•	Strategische samenwerking in PerspActive
De voortgang binnen het samenwerkingsverband van
PerspActive werd regelmatig besproken.
•	Risicobeleid / ‘value management’
Met ‘integraal valuemanagement’ hebben raad en bestuur
een compleet beeld van de risico’s en kansen die we als
organisatie zien. Dit is besproken in de financiële commissie
en de voltallige Raad van Toezicht.
•	Evaluatie meerjarenbeleidsplan
De evaluatie van het meerjarenbeleidsplan is zowel in een
buitengewone vergadering als in de reguliere vergaderingen
besproken. Na diverse rondes is de evaluatie in november
vastgesteld (zie ook paragraaf 1.3).
•	Decentralisatie
De decentralisatie naar diverse landenkantoren en de
gevolgen voor de Nederlandse organisatie zijn in diverse
rondes besproken. Er was aandacht voor de verschuiving
van mandaten, het opzetten van een zo licht mogelijke organisatiestructuur en verder de invulling van de verschillende

communicatie en bewustwording uitgebreid aan de orde in de
commissie Fondsenwerving en Bewustwording. De uitkomsten van dit overleg worden vervolgens in de voltallige Raad
van Toezicht behandeld (zie hierna: Toezicht op beleid).
Normaliter vergadert de Raad van Toezicht met het bestuur,
behalve als het om de positie of het functioneren van bestuurders, dan wel het eigen functioneren gaat. Verder heeft de
manager Financiën rechtstreeks toegang tot de voorzitter van
de financiële commissie en wordt hij uitgenodigd bij de bespreking van de begroting, het risicobeleid en de jaarstukken.
De Raad van Toezicht had in 2017 vier reguliere en twee
buitengewone vergaderingen.

posities. Ook de huidige en toekomstige financierbaarheid
van de organisatie kwam aan de orde.
•	Red een Kind 50 jaar
In 2018 gedenkt Red een Kind haar 50 jarig bestaan. De
Raad van Toezicht heeft in zijn vergadering kennis genomen van de voorgenomen activiteiten in verband met dit
jubileum.
•	Vertrek bestuurder
In verband met het vertrek van de heer L.D. Visser per 1
januari 2017 heeft de raad, na consultatie van het MT en de
tijdelijk bestuurder, gesproken over een definitieve invulling
van deze positie. Dit resulteerde in de definitieve benoeming van de heer A.M. Schuttinga tot bestuurder van de
organisatie.
•	Vacatures in de Raad van Toezicht
Per 26 juni 2017 heeft de heer F.R. Witteveen het voorzitterschap van de heer Jac.G. van Oord overgenomen en
heeft de heer Jac.G. van Oord afscheid genomen van de
Raad van Toezicht. Na het aftreden van de heren L.N.
Rottier na één termijn en G.J. Veurink na twee termijnen, is
een profiel opgesteld en een sollicitatieprocedure opgestart
om beide posities met één persoon in te vullen. In december heeft de Raad van Toezicht de heer F.H. Slingerland
benoemd als lid.

IN BUITENGEWONE VERGADERINGEN WERD
GESPROKEN OVER…
•	Strategische scenario’s
In een tweetal sessies heeft de Raad van Toezicht zich
laten informeren over ontwikkelingen in de sector ontwikkelingssamenwerking. Daarbij hoorde ook de verkennende
bespreking van een potentiële strategische samenwerking.
Daarnaast heeft de raad samen met de bestuurder het strategisch meerjarenbeleidsplan geëvalueerd en aangescherpt.
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INTERN FUNCTIONEREN RAAD VAN TOEZICHT
In september 2017 heeft de Raad van Toezicht het eigen functioneren geëvalueerd. Daaruit kwamen de volgende punten:
In het afgelopen jaar hebben we afscheid genomen van de
voorzitter van de Raad van Toezicht de heer Ing. Jac. G. van
Oord wegens het aflopen van zijn tweede termijn. In verband
met het onverwachte vertrek van de toenmalige algemeen
directeur-bestuurder, de heer L.D. Visser eind 2016 , werd de
termijn van de heer Van Oord op verzoek van de raad verlengd met een half jaar tot 1 juli 2017. Vanaf die datum heeft
de heer F.R. Witteveen het voorzitterschap van de raad daadwerkelijk op zich genomen. De heer A.M. Schuttinga werd
met instemming van de raad per 1 januari 2017 voor de duur
van een jaar benoemd als algemeen directeur-bestuurder.
De heer drs. L.N. Rottier deelde mee dat hij in verband met
zijn primaire werkzaamheden heeft besloten zijn toezichthoudende taak bij Red een Kind neer te leggen. De voorzitter gaf
aan het begrijpelijk, maar ook jammer te vinden en dankte
hem voor zijn inzet en betrokkenheid bij Red een Kind. De
vicevoorzitter Mevr. dr. C. Touwen-Bouwsma stelde voor het
vicevoorzitterschap te laten vervallen en zelf als secretaris
van de raad verder te gaan. Laatstgenoemde functie neemt
zij over van de heer Rottier die per 1 oktober 2017 vertrekt.
De raad stemde in met dit voorstel. De raadsleden spraken
hun waardering uit voor het optreden van de voorzitter en
vicevoorzitter in het afgelopen jaar. De wisselingen van de
wacht zijn goed verlopen. De raad werd voldoende geïnformeerd over de financiën, de voortgang van het beleid en
het strategische meerjarenbeleidsplan. De raad vergaderde
het afgelopen jaar zesmaal, inclusief een heidag. Daarnaast
participeerden de raadsleden in verschillende commissies die
twee tot viermaal per jaar bijeenkwamen.

5.2 | BESTEDING VAN ONZE MIDDELEN
Red een Kind investeert veel in de kwaliteit van het werk.
Daarnaast willen we onze fondsen vergroten en de resultaten
van onze programma’s zo goed mogelijk vastleggen. Een
belangrijke vraag is steeds: bereiken we onze doelen met de
bestedingen die we doen?
Elke maand maken we een kort financieel overzicht en elk
kwartaal een volledig financieel overzicht en een voortgangsrapportage. Aan de hand van deze stukken kijken we naar de
ontwikkeling van onze inkomsten en bestedingen. Met behulp
van belangrijke indicatoren (zoals het aantal kinderen dat naar
school gaat of het aantal jongeren dat een vaktraining heeft
afgerond) controleren we of we op de goede weg zijn. Waar
nodig, nemen we maatregelen.

EIGEN KOSTEN
Een belangrijke graadmeter voor de efficiënte inzet van onze
middelen is de hoogte van de kosten van beheer, administratie en fondsenwerving. De standaarden die hiervoor bepaald
zijn, bewaken we. U kunt hier meer over lezen in hoofdstuk 6.
Zie pagina 83.

5.3 | O
 NZE RELATIE MET
BELANGHEBBENDEN
Red een Kind heeft met veel verschillende mensen en organisaties te maken. Van al die contacten zien we de kinderen,
jongeren en gezinnen waarvoor we ons werk doen, altijd als
onze belangrijkste stakeholders (belanghebbenden). Zij zijn
de reden van het bestaan van Red een Kind. Het recht van
ons bestaan zien wij in een andere belangrijke groep belanghebbenden: onze achterban. Onze sponsors en donateurs
namens wie we ons werk doen.

Onze belangrijkste stakeholders:
kinderen, jongeren, gezinnen
ONZE ACHTERBAN
Verwachting: transparantie; duidelijke antwoorden; inzicht
in ons beleid
Elk jaar hebben we vele gesprekken met onze achterban.
We hebben onze achterban ontmoet in onze opblaaskerk op
Opwekking. Ook hebben we weer een dankweek georganiseerd, waarbij alle medewerkers bellen met mensen uit onze
achterban om hen te bedanken voor de steun en hun gelegenheid te geven vragen te stellen en suggesties te doen.
Met de distributie van ons magazine Kind, maar ook via social
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media en in andere communicatiemiddelen hebben we breed
aandacht gevraagd en gekregen voor ons werk en de impact
daarvan.

kerkelijke gemeentes mee op reis en leggen zo de verbinding
tussen kerken wereldwijd.

PARTNERORGANISATIES

Verwachting: informatie over ons werk; leuke projecten;
verbinding
Scholen zijn voor ons natuurlijke plekken voor gesprekken
over ons werk. We nemen kinderen en jongeren mee in onze
vragen rond armoede en kansen, en praten met hen over onze
verantwoordelijkheid voor elkaar en een eerlijke levensstijl. Elk
jaar hebben we zo tientallen ontmoetingen met schoolklassen, onderwijzend personeel en ouders. Dit jaar hebben we
vernieuwde lesmaterialen ontwikkeld en geïntroduceerd.

SCHOLEN
Verwachting: duidelijkheid over (de continuïteit van) onze
ondersteuning en de eisen die we daaraan stellen
Ten minste één keer per jaar hebben we beleidsoverleg met
onze partners (groepsgewijs of individueel). In 2017 hielden
we daarvoor onder andere regionale bijeenkomsten. We
bespraken er het strategisch plan, de plannen per land voor
de komende jaren en de gevolgen van de decentralisatie.

KENNISINSTELLINGEN
Verwachting: duidelijkheid over de wederzijdse meerwaar
de van onze relaties
Met kennisinstellingen hebben we gesproken over onze
voorgenomen beleidskeuzes op het gebied van kennis voor de
periode tot 2020. We hebben samen onderzocht wat we voor
elkaar kunnen betekenen. Dat heeft geleid tot een nieuwe
initiatieven voor samenwerking, o.a. op het gebied van de
ontwikkeling van jonge kinderen, onze groepsgewijze aanpak
en jongeren en werk.

BEDRIJVEN
Verwachting: goede, tijdige informatie/rapportages; resul
taten; handelingsperspectief voor de onderneming
Bedrijven ontmoeten we in regionale platforms en bijeenkomsten rond een bepaald thema. We praten met hen over
mogelijke betrokkenheid bij projecten of andere vormen van
maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO), wat de
mensen in een bedrijf kan verenigen en motiveren. Regelmatig nemen we ondernemers mee op reis. Dit jaar hebben we
een ondernemersreis georganiseerd naar Oeganda.

OVERHEID
Verwachting: informatie over de maatschappelijke relevan
tie en onze meerwaarde voor het overheidsbeleid; goede en
tijdige rapportages (voor fondsen)
Met de overheid hebben we een voortgaande dialoog over
ons programma, via ambassades in programmalanden en
het ministerie van Buitenlandse Zaken (beleidsoverleg). In
2016 werd Red een Kind geselecteerd om een Addressing
Root Causes-programma (zie paragraaf 3.4) te gaan uitvoeren in Burundi. We leiden er een consortium van vier leden.
Vanwege onze ervaring met onderwijs aan meisjes in moeilijk
bereikbare gebieden werden we uitgenodigd voor workshops
van UKAID, het programma van het Britse ministerie van
Internationale Ontwikkeling. In 2017 traden we toe als lid
van de Dutch Relief Alliance, een coalitie van 16 Nederlandse
humanitaire hulporganisaties die gefinancierd worden door
het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken.

KERKEN
Verwachting: gesprek en bemoediging over zaken in de
gemeenschap die hen aan het hart gaan
Kerken in Nederland en in onze programmalanden zijn
belangrijke stakeholders voor ons. Geloofsgemeenschappen
in Afrika en Azië zijn vaak vitale partners in plaatsen waar
andere organisaties onvoldoende gezag of legitimiteit hebben. We praten met hen over leiderschap in de gemeenschap
en ethische kwesties. Ook in Nederland zijn we in gesprek
met kerken, over hun betrokkenheid bij ons werk en hun
stellingname in maatschappelijke debatten. Soms nemen we

FONDSEN
Verwachting: goede, tijdige informatie/rapportages; onze
meerwaarde
We spreken met allerlei fondsen om bruggen te slaan tussen
hun en onze opdracht. Soms bezoeken we samen projecten.

MEDEWERKERS (WERKNEMERS, STAGIAIRES EN
VRIJWILLIGERS)
Verwachting: betrokkenheid bij het werk en de besluit
vorming
Regelmatig overleggen we met medewerkers over ons beleid
en de keuzes die we moeten maken. Elk kwartaal organiseren
we een teamdag, waarop we alle voor Red een Kind relevante
onderwerpen bespreken en medewerkers hun mening kunnen
geven. Alle belangrijke keuzes op programmagebied worden
op die manier aangescherpt. Met de komst van vier landenkantoren is ons personeelsbestand een stuk internationaler
geworden. In 2017 is extra aandacht geweest voor de interne
communicatiestructuren, de mandaten en de rollen en verantwoordelijkheden.

COLLEGAORGANISATIES
Verwachting: samenwerking; onderlinge meerwaarde;
gezamenlijke belangen
We ontmoeten collega-organisaties in allerlei fora en verbanden (zie samenwerkingsverbanden in bijlage III) en bespreken
daar onderwerpen van gezamenlijk belang. Dit jaar werden we
lid van de Dutch Relief Alliance.
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5.4 | SAMENSTELLING RAAD VAN
TOEZICHT

Per 1 januari 2018 is toegetreden tot de Raad van Toezicht

Het bestuur van Red een Kind bestond per
31 december 2017 uit:

de heer F.H. Slingerland tot 31-12-2021, herbenoembaar
General Manager CRE & FM bij Royal FloraHolland
Relevante nevenfuncties: Lid van de Raad van Advies van
Pim Mulier in Arnhem

A.M. Schuttinga algemeen directeur bestuurder
Relevante nevenfuncties: bestuurslid Help a Child Africa,
Nairobi (Kenia), t/m maart 2017 • bestuurslid Help a Child US,
Oregon Wisconsin (Verenigde Staten van Amerika) vanaf mei
2017 • bestuurslid Radio Uzima, Dodoma (Tanzania)

Van de nevenfuncties noemen we hier alleen de functies die
voor Red een Kind relevant zijn in verband met onze achterban, ons werk of mogelijke risico’s, zoals het (mogelijk) risico
van belangenverstrengeling.

BESTUUR EN RAAD VAN TOEZICHT

De Raad van Toezicht bestond per 31 december 2017 uit:
F.R. Witteveen MBA voorzitter
(tot mei 2020, herbenoembaar)
Voormalig directeur/bestuurder Trias Jeugdhulp Zwolle.
Relevante nevenfuncties: Voorzitter van de Raad van Toezicht
van Stichting Kinderhulp Dominicaanse Republiek • Voorzitter
van de RvT ROC Graafschapcollege Doetinchem
Dr. C. Touwen-Bouwsma secretaris (tot juni 2019 – niet
herbenoembaar)
Voormalig directeur Collecties en Diensten NIOD, instituut
voor oorlogs-, holocaust- en genocidestudies
Relevante nevenfuncties: geen
Drs. B.P. Hidding RA voorzitter financiële commissie
(tot eind 2018 – herbenoembaar)
Voorzitter Raad van Bestuur Flynth adviseurs en accountants
Relevante nevenfuncties: voorzitter Raad van Commissarissen Rabobank Apeldoorn • lid Raad van Toezicht en voorzitter
auditcommissie Christelijke Hogeschool Ede
Mevr. G.W. Bastiaan MaNP (tot juli 2018 – herbenoembaar)
Verpleegkundig specialist GGZ, Therapeutisch Centrum
Flevoland • specialist passend onderwijs • levensloopregisseur
gemeenten • oprichter HouvASS
Relevante nevenfuncties: SAam, thuisfrontcommissie ZuidAfrika
Mr. drs. G.J. Veurink 31-12-2017 afgetreden (tot 2018 – niet
herbenoembaar)
Directeur Nedvest Capital bv
Relevante nevenfuncties: geen
C. van Weelie (tot 2020 - herbenoembaar)
Communicatietrainer/eigenaar Grow2Care
Relevante nevenfuncties: Voorzitter kerkenraad baptistengemeente Silo, Utrecht • Ambassadeur MedAir

NEVENFUNCTIES

De nevenfunctie van de heer Schuttinga bij Help a Child US
vloeit voort uit zijn functie bij Red een Kind. Het is belangrijk
om een goede verbinding tussen beide organisaties te waarborgen om mogelijke risico’s voor de onderlinge relatie snel te
kunnen onderkennen en tegengaan.
De nevenfunctie van de heer Schuttinga bij Stichting Radio
Uzima is een privéaangelegenheid. Er is geen reëel risico voor
Red een Kind.
De nevenfuncties van de leden van de Raad van Toezicht
vormen geen risico voor Red een Kind. De leden hebben
ook voldoende tijd om effectief toezicht op het bestuur en
de organisatie te houden. Een aantal nevenfuncties is van
toegevoegde waarde voor ons netwerk.

WERVING NIEUWE RAADSLEDEN
De secretaris neemt het initiatief voor de wervingsprocedure.
De Raad van Toezicht stelt in dat geval een vacatureprofiel
op, waarna de leden zich oriënteren op geschikte kandidaten.
De vacature wordt in meerdere dagbladen en op onze website
en socialmedia-kanalen gepubliceerd.
Met mogelijke kandidaten worden gesprekken gevoerd door
ten minste twee leden van de Raad van Toezicht. De benoeming geschiedt conform de statuten. Bij deze procedure
heeft het bestuur een adviserende rol.
Kandidaten dienen meelevend lid te zijn van een protestantschristelijke kerk. Verder streven we ernaar dat de Raad van
Toezicht een afspiegeling is van onze achterban, samengesteld uit diverse gezindten, met een evenwichtige verdeling in
leeftijd en geslacht. Ook is het van belang dat de leden over
verschillende soorten ervaring en kennis beschikken en elkaar
daarin aanvullen.

PROCEDURE VOOR HERBENOEMING
De voorzitter van de Raad van Toezicht voert een functioneringsgesprek met elk aftredend lid en doet eventueel
een voorstel tot herbenoeming. Daarna neemt de Raad van
Toezicht een besluit.

5 | Verantwoordingsverklaring

LILIANE:

“Als wees had ik nooit gedacht
dat ik iets kon bereiken. Maar
nu heb ik als kapster genoeg
inkomen. Het leven is een
kostbaar geschenk. Onthoud
goed: zolang je leeft is alles
mogelijk. Droom ervan en
werk ervoor!”
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6 | Financiën

De ingezette strategie op fondsenwerving wierp in 2017 nog onvoldoende
vruchten af. Inmiddels zien we dat het jaar 2018 een beduidend positiever beeld
zal geven. Het verlies in inkomsten door het wegvallen van MFS-subsidies na
2015 is dan weer voor een groot deel goedgemaakt.

6.1 | INLEIDING
De overheidssubsidies waren veel lager dan begroot en lager
dan vorig jaar. Belangrijkste reden daarvan is de manier
waarop de toekenning van de subsidie als bate wordt verantwoord. Verder vielen de inkomsten uit nalatenschappen en
inkomsten uit vermogensfondsen in 2017 tegen. Dat veroorzaakte een groter negatief saldo van baten en lasten.
De inkomsten uit sponsoring staan al langere tijd onder druk
en zijn in 2017 met € 0,2 miljoen gedaald in vergelijking met
2016. Giften anders dan sponsorgeld (inclusief giften voor
noodhulp) stegen vergeleken met 2016 en compenseerden de
lager dan begrote inkomsten uit giften van vermogensfondsen en stichtingen (€ 0,2 miljoen). We teerden in 2017 meer
in op reserves dan begroot, doordat inkomsten uit nalatenschappen tegenvielen (effect € 0,25 miljoen) en doordat we in
2017 extra geld hebben toegekend aan onze zusterorganisatie
Help a Child of India. We gaan namelijk stoppen met de steun
aan de tehuizen voor kinderen met een beperking en voor een
goede overgang naar andere donoren en het afronden van de
hulp was extra geld nodig (effect € 0,2 miljoen).
De baten uit overheidssubsidies zijn lager doordat een
subsidie van € 1,8 miljoen voor een groot programma in
Burundi (ARC) voor een belangrijk deel (€ 1,2 miljoen) al in

2016 volgens contract als inkomsten is verantwoord, terwijl
de implementatie grotendeels in 2017 plaats vond.
Er is verder geïnvesteerd in de opzet van de landenkantoren
zodat op termijn meer kansen kunnen worden benut voor
(lokale) fondsenwerving. Daarvoor waren reserves gevormd
die volgens plan nu benut worden. Voor 2018 is de verwachting dat met name de inkomsten uit subsidies minimaal € 3
miljoen hoger zijn dan 2017.
De bestedingen aan doelstellingen ten opzichte van de baten
zijn heel licht gedaald. Op basis van een driejarig gemiddelde (88,8%) ligt deze ratio net onder de interne norm van
minimaal 90%. Dit wordt met name veroorzaakt doordat in
2015 de ratio lager lag door relatief hoge baten uit nalatenschappen.
De kost gaat voor de baat uit voor wat betreft de landenkantoren. Lokale staf wordt ook ingezet op fondsenwerving en
‘beheer en administratie’ terwijl de inkomsten en bestedingen
nu nog niet op het niveau liggen in verhouding tot de organisatiegrootte. Op termijn moet het aandeel dat besteed wordt
aan doelstellingen ten opzichte van de totale lasten ook weer
gaan stijgen als er meer projectfinanciering wordt geworven
door de landenkantoren.
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VERSCHIL TUSSEN BEGROOT SALDO EN GEREALISEERD SALDO
In deze tabel geven we een analyse van het verschil tussen
het begrote saldo van baten en lasten en het werkelijke saldo.
De grootste verschillen lichten we hieronder toe.
Ontwikkeling van saldo baten en lasten ten opzichte
van begroting 2017 (bedragen in €1.000)
Begroot saldo van baten en lasten
Lagere baten uit eigen fondsenwerving
Hogere baten uit acties van derden
Lagere subsidies van overheden
Lagere rente en overige baten
Lagere bestedingen aan doelstellingen
Hogere kosten organisatie
Totaal verschillen
Gerealiseerd resultaat

-739
-724

1)

90
-1.678

2)

-8
2.401

3)

-66

4)

15
-724

1)	De baten uit eigen fondsenwerving zijn met name gedaald
door lagere sponsorinkomsten (€ 0,4 mln), lagere giften
van vermogensfondsen en stichtingen (€ 0,2 mln) en lager
inkomsten uit nalatenschappen (€ 0,25 mln) dan begroot.
Dit wordt gecompenseerd doordat inkomsten voor noodhulpprogramma’s (€ 0,4 mln) hoger zijn dan begroot.

2)	In december 2016 kreeg Red een Kind als penvoerder
van een consortium een subsidie toegekend van het
Ministerie van Buitenlandse Zaken voor het programma ‘Adressing Root Causes’ (ARC) in Burundi
voor jaarlijks circa € 1,8 mln. In de begroting van 2017
gingen we ervan uit dat de vijfjarige subsidie over
evenredige periodes verdeeld zou zijn. Later bleek dat
de 1e termijn 13 maanden betrof (1 december 2016 tot
en met 31 december 2017) in plaats van 12 maanden.
De subsidie was op basis daarvan voor een groot deel
(€ 1,2 miljoen) als inkomsten verantwoord in 2016 en
de volgende termijn zal over 2018 als subsidiebate
verantwoord worden.
3)	De lagere bestedingen aan doelstellingen worden
hoofdzakelijk veroorzaakt doordat in de begroting
rekening was gehouden met toekenningen aan consortiumpartners in verband met het ARC-programma
in Burundi, die vanwege de rapportageperiode pas in
2018 worden gerapporteerd. Verder zijn de bestedingen aan doelstellingen lager omdat deze gedeeltelijk
ook afgestemd zijn op de ontwikkeling van inkomsten.
4)	De hogere kosten in 2017 worden voornamelijk veroorzaakt door de opzet van de landenkantoren.

6 | Financiën

KERNCIJFERS
In deze tabel zijn onze kerncijfers opgenomen, inclusief een vergelijking
met de begroting en de cijfers van de vier voorgaande jaren.
Kerncijfers (bedragen in €1.000)

2017 Begroting

2016

2015

2014

2013

Baten uit eigen fondsenwerving
Baten uit acties van derden
Subsidies van overheden
Overige baten

7.406
190
667
5

8.130
100
2.345
0

8.266
106
1.767
57

8.889
48
3.774
4

7.709
4
3.516
4

7.944
17
3.220
3

Totaal baten

8.268

10.575

10.196

12.715

11.236

11.184

Besteed aan doelstellingen
Werving baten
Beheer en administratie

7.638
883
473

10.039
935
355

9.550
773
348

10.904
730
279

10.619
909
336

9.965
801
301

Totaal lasten

8.994

11.329

10.672

11.913

11.866

11.067

Saldo

-726

-754

-476

802

-628

116

Financiële baten en lasten
Saldo baten en lasten

2
-724

15
-739

6
-470

4
806

45
-583

37
153

Reserves en fondsen
* Bestemmingsreserves
* Bestemmingsfondsen

2.286
512

2.539
777

3.119
398

3.343
584

2.402
709

2.869
825

2.798

3.315

3.517

3.928

3.110

3.694

Kostenpercentages
Besteed aan doelstellingen

norm

t.o.v. totaal van de lasten

84,9%

90,0%

89,5%

91,5%

89,5%

90,0%

besteed aan doelstellingen
t.o.v. totaal van de baten

92,4%

90,0%

93,7%

85,7%

94,1%

89,1%

voortschrijdend gemiddelde over 3 jaren

88,8%

89,4%

89,7%

92,7%

89,1%

kosten fondsenwerving
t.o.v. baten
kosten beheer en administratie
t.o.v. totale lasten

10,7%

7% - 9%

7,6%

5,7%

8,1%

7,2%

5,3%

5,0%

3,3%

2,3%

2,8%

2,7%

Besteed aan doelstellingen
In 2017 hebben we 92,4% van de baten besteed aan onze
doelstellingen (2016: 93,7%). Het voortschrijdend gemiddelde over drie jaar is 88,8%. Dit ligt net onder de norm.
Kosten eigen fondsenwerving
In 2017 zijn de kosten voor fondsenwerving iets lager
uitgevallen ten opzichte van de begroting. Ondanks dat
is het percentage van kosten voor eigen fondsenwerving
ten opzichte van de baten uit eigen fondsenwerving fors
gestegen en ligt nu boven de norm. Dit wordt veroorzaakt
doordat in 2017 minder subsidie voor het ARC-programma is
verantwoord, anders zou de ratio op circa 9% uitkomen.

Kosten administratie en beheer
De kosten voor administratie en beheer liggen met 5,3%
net boven de norm van de Raad van Toezicht (5%). Dit
percentage is gestegen doordat de landenkantoren nu
zijn toegevoegd waarmee ook kosten voor administratie
en beheer gepaard gaan. De strategie is gericht op continue verbetering en automatisering van processen om de
processen zo efficiënt mogelijk uit te voeren en kosten voor
administratie en beheer acceptabel te houden. Op termijn
zal bij succesvolle fondsenwerving door ook de landenkantoren deze ratio weer beneden de 5% norm uitkomen.
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6.2 | G
 ECONSOLIDEERDE JAARREKENING
GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER 2017 (NA RESULTAATBESTEMMING)
ACTIVA

31-12-2017

Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa
Financiële vaste activa
Overige effecten (PerspActive / ICCO)
Overige vorderingen

bedragen in €

31-12-2016*
113.700

168.104

480.248

420.296

100.000
50.400

100.000
49.000
150.400

Vorderingen en overlopende activa
Te ontvangen nalatenschappen
Te ontvangen baten uit acties van derden
Te ontvangen subsidies van overheden
Vooruitbetaald aan (consortium)partners
Overige vorderingen
Overlopende posten

175.933
25.000
114.949
1.309.628
98.245
61.409

Liquide middelen

PASSIVA

149.000
409.925
10.000
396.358
228.926
125.535

1.785.164

1.170.744

3.446.774

3.970.659

5.976.286

5.878.803

31-12-2017

31-12-2016*

Reserves en fondsen:
Bestemmingsreserves:
Noodhulp
Organisatieontwikkeling
Transparantprijs
Programmaontwikkeling
Continuïteitsreserve

100.000

100.000

29.429

158.762

-

50.000

115.340

317.914

2.041.117

2.492.091
2.285.885

Bestemmingsfondsen
Totaal reserves en fondsen

3.118.767

511.626

398.476

2.797.512

3.517.243

11.275

11.275

Voorzieningen
Voorziening onderhoud pand
Langlopende schulden
Vooruit ontvangen bedragen
Te betalen inzake programma’s

5.100

6.800

270.869

256.055
275.969

262.855

Kortlopende schulden
Crediteuren
Vooruit ontvangen subsidies

95.167

107.346

1.817.445

610.718

Te betalen inzake programma’s

638.759

1.038.844

Overige schulden

338.459

328.822

1.700

1.700

Overlopende posten

2.891.530

2.087.430

5.976.286

5.878.803
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GECONSOLIDEERDE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2017
Baten:

2017

bedragen in €
Begroting 2017

2016

Baten uit fondsenwerving:
Baten van particulieren
Baten van bedrijven
Baten van subsidies van overheden

5.865.146

6.480.000

6.426.764

503.138

400.000

395.033

666.599

2.345.000

1.766.817

Baten van andere organisaties zonder
winststreven

1.227.836

1.350.000

1.550.084

Totaal baten fondsenwerving

8.262.719

10.575.000

10.138.698

5.405

-

57.401

8.268.124

10.575.000

10.196.099

Overige baten
Totaal baten

Lasten:

2017

Begroting 2017

2016

Besteed aan doelstellingen
- Opgeleid, klaar voor de toekomst

2.346.951

3.332.937

3.182.560

- Sociaal emotioneel ontwikkeld

2.338.324

2.223.140

2.460.267

1.576.112

2.538.140

1.915.569

- Gezond en sterk
- Hoop en waardigheid

237.369

-

-

6.498.756

8.094.217

7.558.396

91.811

1.328.000

1.228.798

- Noodhulp

674.265

330.000

481.781

- Voorlichting en bewustwording

372.897

286.803

280.772

7.637.729

10.039.020

9.549.747

Wervingskosten

883.274

935.203

773.392

Kosten beheer en administratie:

472.677

354.783

348.375

8.993.680

11.329.006

10.671.514

-725.556

-754.006

-475.414

1.857

15.000

5.683

-723.698

-739.006

-469.731

-454.941

-131.350

-59.231

113.150

-232.656

-192.176

-381.907

-375.000

-218.324

-723.698

-739.006

-469.731

- ARC-programma via consortiumpartners

Totaal lasten

Saldo voor financiële baten en lasten
Saldo financiële baten en lasten
Saldo van baten en lasten

Overschot/tekort toegevoegd/
onttrokken aan
- Continuïteitsreserve
- Bestemmingsfondsen
- Bestemmingsreserves
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GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT

bedragen in €

Kasstroom uit operationele activiteiten
Saldo van baten en lasten

2017

2016

-723.698

-469.731

Afschrijvingskosten

145.449

144.159

Mutaties vorderingen

-610.567

461.161

Aanpassingen:

Mutaties voorziening

-

-1.157

Mutaties langlopende schulden

13.114

56.060

Mutaties kortlopende schulden

804.100

857.152
-371.601

1.047.643

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Investeringen in materiële vaste activa

-107.076

-22.882

Investeringen in immateriële vaste activa

-44.561

-38.297

Koersverschillen vaste activa
Mutaties in financiële vaste activa

752
1.400

31.635

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten

-152.284

-29.544

(Af)/toename liquide middelen

-523.885

1.018.099

Liquide middelen per 1 januari

3.970.659

2.952.560

Liquide middelen per 31 december

3.446.774

3.970.659

Toelichting liquide middelen
De afname van de liquide middelen wordt voornamelijk
veroorzaakt doordat de opbouw van de landenkantoren
en programmaontwikkelingen voor een belangrijk deel zijn
betaald uit de daarvoor gevormde bestemmingsreserves
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TOELICHTING
BIJ DE GECONSOL ID EERDE
JAARREKENING 2017
ALGEMEEN
Voornaamste activiteiten
Red een Kind is een stichting (Kamer van Koophandel nr.
41022454), gevestigd te Zwolle. Onze activiteiten bestaan uit
het ondersteunen van kinderen in ontwikkelingslanden, die
weinig of geen kans hebben op een menswaardig bestaan.
Toegepaste standaarden
De geconsolideerde jaarrekening is opgesteld overeenkomstig
Titel 9, Boek 2 BW en in het bijzonder de voorschriften van de
Richtlijn 650 Fondsenwervende Organisaties. De jaarrekening
is opgemaakt op 16 april 2018.
In 2016 was de toekenning van het Ministerie van Buitenlandse Zaken voor het Adressing Root Causes programma in
Burundi voor de eerste periode van 1 december 2016 tot en
met 31 december 2017 volledig als bate verantwoord (€1,8
mln.). Het deel waar nog geen verplichting voor was aangegaan, was geplaatst in een bestemmingsfonds. Daarbij paste
Red een Kind de lijn toe zoals ook voorheen bij MFS (subsidie
van Min.v.BuZa) gebruikelijk was. Volgens de richtlijnen voor
jaarverslaggeving had alleen het deel van de toekenning als
bate mogen worden verantwoord, voor zover een verplichting
was aangegaan tot besteding van de subsidie. Voor het deel
dat via Red een Kind werd geïmplementeerd, was in december 2016 formeel nog geen verplichting aangegaan voor een
bedrag van € 610.717. Dat was formeel geen bate in 2016.
Vanwege de grootte van het bedrag betrof dit een materiele
fout in de presentatie van de baten. Daarom zijn de vergelijkende cijfers van 2016 aangepast. Deze wijziging heeft tot
gevolg dat de baten voor een bedrag van € 610.717 verschuiven van 2016 naar 2017 en dat het saldo van baten en lasten
voor 2016 wijzigt van €140.986 naar negatief € 469.731.
De aanpassingen zijn als volgt:
2016 voor
wijziging

Effect
'fout
2016 na
herstel' wijziging

2.377.535

-610.717 1.766.818

Staat van Baten en lasten
Baten van subsidies van
overheden
Balans credit
Bestemmingsfonds
ARC Burundi
Kortlopende schulden
(vooruitontvangen
bedragen)

610.717

-610.717

-

-

610.717

610.717

Geconsolideerde jaarrekening
In de geconsolideerde jaarrekening worden de financiële
gegevens opgenomen van stichting Red een Kind en de
separate juridische entiteiten in Afrika waar Red een Kind
doorslaggevende zeggenschap heeft. Dit zijn de volgende
entiteiten:
• Help a Child Africa, Nairobi (Kenia);
• Help a Child Burundi, Bujumbura (Burundi);
• Help a Child Malawi, Lilongwe (Malawi);
• Help a Child Rwanda, Kigali (Rwanda);
Vanwege onze decentralisatiestrategie is het belang van de
genoemde buitenlandse onderdelen groeiende. In 2017 is het
belang van deze onderdelen op het totaal dusdanig dat de
cijfers van deze landenkantoren geconsolideerd worden.
Er zijn geen verschillen in de grondslagen voor waardering en
resultaatbepaling tussen de Help a Child-entiteiten en Red
een Kind. Daarom zijn er geen afzonderlijke grondslagen voor
de enkelvoudige jaarrekening van Red een Kind opgenomen.
Beleggingsbeleid
In het beheer van onze reserves passen we zo veel mogelijk de
principes toe die beschreven zijn in de ‘Handreiking Verantwoord
Vermogensbeheer Fondsenwervende Instellingen’ van Goede
Doelen Nederland. Tijdelijk overtollige liquide middelen plaatsen
we op spaarrekeningen bij grootbanken. Deze banken bevragen
we via het samenwerkingsverband Partos op het duurzaam
beheer van dit vermogen. Een deel van het vermogen is bij de
Triodosbank geplaatst, de andere banken en met name ABN
AMRO heeft inmiddels ook een duidelijk duurzamer profiel.
Stelselwijziging
In oktober 2016 is door de Raad voor de Jaarverslaggeving
RJ-Uiting 2016-13 uitgebracht met als gevolg dat de Richtlijn 650 voor Fondsenwervende organisaties is aangepast.
Deze Richtlijn moet voor boekjaren die aanvangen op of na 1
januari 2017 worden toegepast. Stichting Red een Kind heeft
gekozen om de Richtlijn op het boekjaar 2017 toe te passen.
Door de introductie van deze Richtlijn is voornamelijk de
presentatie van de baten aangepast en zijn de cijfers opnieuw
gerubriceerd om vergelijking mogelijk te maken.
Als gevolg van de toepassing van deze Richtlijn is de waardering van vruchtgebruiken uit nalatenschappen aangepast.
Onder de oude Richtlijn was de waardering nihil.
Het effect van deze aanpassing is als volgt:
Effect
2016 voor
stelsel2016 na
wijziging wijziging wijziging
Balans debet
Vorderingen – te ontvangen nalatenschappen

409.925

49.000

458.925

3.069.767

49.000

3.118.767

Balans credit
Bestemmingsreserves
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GRONDSLAGEN ALGEMEEN
Tenzij anders vermeld zijn de activa en passiva gewaardeerd
tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele
waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is
vermeld, vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs.
Baten en lasten worden verantwoord in het jaar waarop zij
betrekking hebben. Alle bedragen zijn in euro’s.
Gebruik van schattingen
Voor het opstellen van de jaarrekening is het nodig dat de
directie oordelen vormt en schattingen en veronderstellingen
maakt, die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen
en de gerapporteerde waarde van activa, passiva, baten en
lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen van deze schattingen afwijken. Schattingen en de onderliggende veronderstellingen worden regelmatig beoordeeld. Als schattingen
herzien worden, nemen we dit op in de periode waarin dat
gebeurt en in toekomstige perioden waarvoor de herziening
gevolgen heeft.
Grondslagen voor valutaomrekening
Transacties in vreemde valuta worden gewaardeerd tegen
de koers die geldt op de transactiedatum. Liquide middelen,
vorderingen en schulden in vreemde valuta worden omgerekend tegen de valutakoers per balansdatum. Verschillen die
verband houden met wijzigingen van wisselkoersen, worden
in de staat van baten en lasten verwerkt en toegerekend aan
de bestedingen waarop zij betrekking hebben.
Kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld op basis van de indirecte
methode.

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING
VAN ACTIVA EN PASSIVA
Immateriële vaste activa
Immateriële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschafwaarde, verminderd met afschrijvingen. Op aankopen
tijdens het verslagjaar schrijven we naar tijdsgelang af.
Afschrijvingen berekenen we aan de hand van een percentage
van de aanschafwaarde volgens de lineaire methode op basis
van economische levensduur. We hanteren afschrijvingstermijnen van 3 tot 5 jaar voor geactiveerde software.
Materiële vaste activa
Materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschafwaarde, verminderd met afschrijvingen. Op investeringen
tijdens het verslagjaar schrijven we naar tijdsgelang af. Op
grond schrijven we niet af.
Afschrijvingen berekenen we aan de hand van een percentage
van de aanschafwaarde volgens de lineaire methode op basis

van economische levensduur.
We hanteren de volgende afschrijvingstermijnen:
• Gebouwen
• Verbouwingen
• Kantoorinventaris
• Vervoersmiddelen
• Apparatuur

: 30 jaar
: 10 jaar
: 5 jaar
: 5 jaar
: 3-5 jaar

Financiële vaste activa
Overige effecten worden gewaardeerd tegen aanschafwaarde.
Bijzondere waardeverminderingen
Vaste activa moeten worden beoordeeld op bijzondere
waardeverminderingen, wanneer we redenen hebben om aan
te nemen dat de marktwaarde lager is dan de boekwaarde.
Als de boekwaarde van een actief hoger is dan de geschatte
marktwaarde, worden bijzondere waardeverminderingen
verantwoord voor het verschil tussen de boekwaarde en de
realiseerbare waarde. In 2017 was er geen aanleiding om een
bijzondere waardevermindering toe te passen.
Vorderingen en overlopende posten
Vorderingen en overlopende posten worden initieel gewaardeerd tegen de reële waarde. Vervolgens worden deze
vorderingen gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs
onder aftrek van noodzakelijk geachte voorzieningen.
Reserves en fondsen
We maken onderscheid tussen bestemmingsreserves en
bestemmingsfondsen. Bij bestemmingsfondsen is de bestemming aangegeven door onze donoren. Bestemmingsreserves
zijn gelden die de directie voor een specifiek doel geoormerkt
heeft.
Continuïteitsreserve
Met onze partnerorganisaties hebben we duurzame relaties
opgebouwd, zodat we kinderen structureel kunnen helpen.
Goed rentmeesterschap brengt met zich mee dat we deze
hulp ook in financieel mindere tijden kunnen continueren. De
Raad van Toezicht toetst samen met de directie periodiek de
risicoanalyse. Met name negatieve effecten van valutaschommelingen, consequenties die verband houden met reputatierisico, het wegvallen van grotere donoren, mogelijke verkleining
van de achterban, landenrisico’s (zoals oorlog) en een eventuele nieuwe economische crisis worden gezien als risico’s
met mogelijk een financiële impact. Onze continuïteitsreserve
heeft tot doel deze risico’s op te vangen. Daarbij baseren we
ons op de richtlijn ‘Reserve Goede Doelen’ van Goede Doelen
Nederland. In deze richtlijn staat onder meer dat de continuïteitsreserve maximaal anderhalf maal de jaarlijkse kosten
van de werkorganisatie mag bedragen. De volgende kosten
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rekenen we tot de jaarlijkse kosten van de werkorganisatie:
•	Uitbesteed werk en kosten voor publicatie en communicatie. Deze kosten tellen we conform de richtlijn volledig mee,
behalve het gedeelte dat aan doelstellingen wordt toegerekend.
•	Personeels-, huisvestings-, kantoor- en algemene kosten,
inclusief afschrijvingen en rente. Deze kosten tellen we volledig mee, inclusief het gedeelte dat aan de doelstellingen
wordt toegerekend.
•	Programmakosten die een dusdanig structureel karakter
hebben dat het onwaarschijnlijk is dat deze binnen één jaar
kunnen worden afgebouwd. Deze programmakosten zijn
belangrijk voor de continuïteit van onze activiteiten.
Onze continuïteitsreserve bestaat deels uit de middelen
die bestemd zijn voor financiering van de bedrijfsruimte
(€ 378.939). De directie heeft bepaald dat de hoogte van de
continuïteitsreserve maximaal 100% van de jaarlijkse kosten
van de werkorganisatie mag zijn. De Raad van Toezicht heeft
hiermee ingestemd. Op basis van scenario- en risicoanalyses
wordt berekend of het weerstandsvermogen voldoende is om
eventuele tegenvallende inkomsten en/of hoger uitvallende
kosten op te vangen.
Overige reserves
In overeenstemming met de criteria voor het CBF-keurmerk
(artikel 4 lid 2f) worden eventuele overschotten toegevoegd
aan de ‘overige reserves’. De directie zorgt ervoor dat eventuele overige reserves binnen een redelijke termijn besteed
worden aan de doelstelling.
Voorzieningen
Voorzieningen worden gewaardeerd tegen de nominale
waarde van de uitgaven die naar verwachting nodig zijn
om onze verplichtingen en verliezen af te wikkelen. Voor de
verwachte kosten van het onderhoud van ons kantoorpand is
een voorziening gevormd die gebaseerd is op een meerjarenonderhoudsplan. Deze voorziening wordt afgebouwd.
Te betalen inzake programma’s
We nemen een verplichting inzake programma’s op als een
bedrag contractueel is toegekend en/of als een budget voor
een programma is goedgekeurd. Als een toekenning wordt
ingetrokken valt de verplichting vrij. Dat kan bijvoorbeeld
gebeuren als blijkt dat een partnerorganisatie het programma
niet kan uitvoeren zoals afgesproken of als er achteraf minder
activiteiten nodig blijken te zijn dan gepland.

GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING
Alle opbrengsten nemen we voor het brutobedrag onder de
baten op, tenzij anders vermeld. Kosten die nodig zijn om
bepaalde baten te realiseren, staan in de ‘Staat van baten en
lasten’ onder de lasten.

Baten uit fondsenwerving
Sponsorgelden, donaties, giften en schenkingen verantwoorden we in het jaar waarin we ze ontvangen. Gelden die in een
volgend boekjaar ontvangen worden, maar door donoren
specifiek bestemd zijn voor het verslagjaar, verantwoorden
we als baten van het verslagjaar.
Nalatenschappen
Nalatenschappen worden opgenomen in het boekjaar waarin
we de omvang betrouwbaar kunnen vaststellen. Voorlopige
uitbetalingen in de vorm van voorschotten verantwoorden we
als ‘Baten uit nalatenschappen’ in het boekjaar waarin we ze
ontvangen, voor zover deze niet al in een voorgaand boekjaar
zijn verantwoord.
Baten uit acties van derden
Bijdragen die we van andere (fondsenwervende) instellingen
ontvangen, worden als ‘Baten uit acties van derden’ verantwoord en verwerkt in het jaar waarin deze baten ontvangen
dan wel toegezegd zijn.
Subsidies van overheden
Onder baten subsidies van overheden worden uitsluitend
subsidies die zijn verkregen van een overheid, daaronder
begrepen de Europese Unie of vergelijkbare internationale
organisaties, overheidsinstellingen en publiekrechtelijke
organisaties verantwoord.
Indien sprake is van terugbetalingsverplichtingen bij het niet
besteden van de subsidie overeenkomstig de subsidievoorwaarden, verantwoordt Red een Kind pas een bate bij het
aangaan van een verplichting tot besteding overeenkomstig
de subsidievoorwaarden. Indien Red een Kind een subsidie
verkrijgt zonder terugbetalingsverplichting, verwerkt Red een
Kind een bate in het jaar van toekenning.
Lasten
Omdat we onze belanghebbenden inzicht willen geven in de
omvang en samenstelling van de lasten van Red een Kind,
hebben we een specificatie hiervan in de toelichting opgenomen volgens richtlijn 650 van de Raad voor de Jaarverslaggeving (www.rjnet.nl).
Bestedingen aan doelstellingen
Onder ‘Bestedingen aan doelstellingen’ verstaan we de in het
verslagjaar toegekende bedragen voor de programma’s waarmee we aan onze doelstellingen werken en de uitvoeringskosten die we aan hetzelfde jaar kunnen toerekenen. Voor
zover de toekenningen nog niet in het verslagjaar uitbetaald
zijn, zijn deze op de balans als ‘Te betalen inzake programma’s’
opgenomen. Indien bestedingen plaatsvinden via een consortium van partnerorganisaties, worden deze lasten apart
verantwoord in de staat van baten en lasten.
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Kosten werving baten
Alle kosten van activiteiten waarmee we mensen bewegen
geld te geven voor één of meer van onze doelstellingen, worden aangemerkt als ‘Kosten werving baten’. Dit houdt in dat
ook kosten voor publicatie en communicatie hieronder vallen,
tenzij het om bewustwordingsactiviteiten gaat. Regelmatig is
er bij activiteiten sprake van een combinatie van bewustwording en fondsenwerving. In die gevallen rekenen we de kosten
die betrekking hebben op bewustwording voor dat deel zo
nauwkeurig mogelijk toe.
Kosten beheer en administratie
‘Kosten beheer en administratie’ zijn kosten voor (interne)
beheersing en administratievoering, die niet worden toegerekend aan een doelstelling of de werving van baten.
Pensioenlasten
Red een Kind neemt deel aan de bedrijfstakpensioenregeling
ondergebracht in het Pensioenfonds Zorg & Welzijn. Omdat
Red een Kind geen verplichtingen heeft, bijvoorbeeld in
het geval van een tekort bij het pensioenfonds, brengen we
uitsluitend de over het boekjaar verschuldigde premie ten
laste van het resultaat. Te betalen premie of vooruitbetaalde
premie aan het einde van het jaar wordt als overlopend passief respectievelijk overlopende actief verantwoord.

TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS
IMMATERIËLE VASTE ACTIVA
Software

Nog niet in gebruik
genomen software

Totaal

Aanschafwaarde

387.947

3.252

391.199

Cumulatieve afschrijving

223.087

-

223.087

Boekwaarde

164.860

3.252

168.112

Investeringen

31.628

12.933

44.560

Afschrijvingen

-98.972

-

-98.972

3.252

-3.252

-

-64.092

9.681

-54.412

Aanschafwaarde

422.827

12.933

435.759

Cumulatieve afschrijving

322.059

-

322.059

Boekwaarde

100.768

12.933

113.700

Stand per 1 januari 2017:

Mutaties 2017

Ingebruikname activa
Totaal mutaties
Stand per 31 december 2017:

De geactiveerde software heeft
hoofdzakelijk betrekking op het
automatiseringssysteem Pluriform
en investeringen in de website. De
investeringen in deze software zijn
essentieel om een effectieve en
doelmatige bedrijfsvoering mogelijk
te maken.
Deze immateriële vaste activa worden aangewend voor onze bedrijfsvoering.
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MATERIËLE VASTE ACTIVA
Grond en
Gebouwen

Kantoorinventaris

Vervoermiddelen

Apparatuur

Totaal

Aanschafwaarde

869.912

169.599

-

92.760

1.132.271

Cumulatieve afschrijving

479.310

158.926

-

73.744

711.980

Boekwaarde

390.602

10.673

-

19.016

420.291

-

5.930

74.230

26.916

107.076

Stand per 1 januari 2017:

Mutaties 2017
Investeringen
Afschrijvingen

-24.226

-4.543

-3.578

-14.018

-46.365

Desinvesteringen aanschafwaarde

-

-17.963

-

-25.835

-43.798

Desinvesteringen cum. afschrijvingen

-

17.963

-

25.835

43.798

Koersverschillen

-

-982

282

-54

-753

-24.226

405

70.934

12.844

59.958

Aanschafwaarde

869.912

150.806

74.230

89.610

1.184.558

Cumulatieve afschrijving

503.536

139.728

3.296

57.750

704.310

Boekwaarde

366.376

11.078

70.934

31.860

480.248

Totaal mutaties
Stand per 31 december 2017:

De materiële vaste activa worden aangewend voor onze
bedrijfsvoering. De WOZ-waarde van de grond en gebouwen
is per 1 januari 2017 vastgesteld op € 462.000.

Fonds dat betrekking heeft op het jaar 2018 en in december
2017 van het Ministerie van Buitenlandse Zaken is ontvangen.
Het deel dat bestemd is voor de consortiumpartners, is ook in
december 2017 uitbetaald.

FINANCIËLE VASTE ACTIVA
Vorderingen ontstaan uit waardering van het erfdeel uit nalatenschappen in relatie tot onroerend goed met vruchtgebruik
worden gewaardeerd op basis van de fiscale waarde van het
vruchtgebruik.
Overige effecten
In september 2016 heeft Red een Kind samen met acht andere organisaties de Coöperatie PerspActive U.A. opgericht.
Daarvoor was Red een Kind als lid van de vereniging Co-Prisma via deze vereniging lid van de ICCO-coöperatie. Aangezien
Red een Kind geen invloed van betekenis heeft, is deze
investering verwerkt als ‘overige effecten’. Meer informatie
staat onder ‘Niet in de balans opgenomen verplichtingen’.

VORDERINGEN EN OVERLOPENDE ACTIVA
Vorderingen
Voor zover niet anders vermeld hebben de vorderingen een
looptijd van maximaal één jaar.
De ‘Te ontvangen nalatenschappen’ zijn gedaald door de
afwikkeling van diverse nalatenschappen en doordat in 2017
relatief weinig nieuwe nalatenschappen zijn ontvangen.
‘De vooruitbetaalde bedragen aan (consortium)partners’
betreft de subsidie vanuit het Addressing Root Causes (ARC)

‘Te ontvangen subsidies van overheden’ zijn als volgt:
31-12-2017 31-12-2016
UKAid “What’s up Girls project”
Zuid-Soedan

-

227.742

Europese Unie ENGINE programma Zambia

-

67.200

35.838

62.305

Min.van Buitenlandse Zaken ARC
Building Bridges Burundi
MFS subsidies - ICCO/Prisma
ICCO – Strategisch Partnership
C&C

39.111

39.111

40.000

-

114.949

396.358

De vordering op het Ministerie van Buitenlandse zaken is het
aandeel van de subsidie voor het ARC programma, dat na
afronding en goedkeuring in 2021 zal worden uitbetaald en
daarom een langlopend karakter heeft.
De ‘overige vorderingen’ betreffen met name te ontvangen
gelden van een stichting voor een programma in Malawi en
overige toegezegde giften.
‘Overlopende posten’ betreffen met name vooruitbetaalde
programmageld en kosten, te ontvangen sponsorgelden uit
het buitenland en te ontvangen rentebaten.
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LIQUIDE MIDDELEN
Een toelichting op de ontwikkeling van de liquide middelen
in 2017 staat in de toelichting op het kasstroomoverzicht. De
liquide middelen staan ter vrije beschikking van Red een Kind
en de Help a Child landenkantoren.
De specificatie is als volgt:
31-12-2017 31-12-2016
Kassen

5.030

3.511

3.294.372

3.891.508

Bankrekeningen Help a Child
Africa

68.344

63.530

Bankrekeningen Help a Child
Burundi

7.446

-

Bankrekeningen Help a Child
Malawi

20.001

-

Bankrekeningen Help a Child
Rwanda

51.581

12.110

3.446.774

3.970.659

Bankrekeningen Red een Kind

RESERVES EN FONDSEN
Bestemmingsreserves
OrganisatieNoodhulp ontwikkeling
Stand per 1 januari 2017

Ontwikkeling programma’s

Transparant
Prijs

Continuïteits
Reserve

Bestemmings
Fondsen

Totaal

100.000

158.762

317.914

50.000

2.492.091

398.476

3.517.243

Overige mutaties

-

-

-

-

3.967

-

-3.967

Verdeling saldo van baten
en lasten

-

-129.333

-202.574

-50.000

-454.941

-113.150

-723.698

100.000

29.429

115.340

2.041.117

511.626

2.797.512

Stand per 31 december 2017

Bestemmingsreserve Noodhulp
De ‘Bestemmingsreserve noodhulp’ is bedoeld om de eerste
kosten van een noodhulpprogramma op te vangen. In 2017
is een bedrag van € 50.610 van deze reserve gebruikt voor
noodhulp in Congo. Op basis van een directiebesluit is deze
reserve weer aangevuld tot € 100.000.

haar programma willen we de juiste randvoorwaarden creëren
om programma’s te vernieuwen en te verbeteren. Sommige
programma’s waar nog geen fondsen voor zijn willen we
voorlopig continueren. Hiervoor zijn gelden gereserveerd in
de bestemmingsreserve ‘Ontwikkeling programma’s’. Van
deze reserve is in 2017 € 202.574 gebruikt.

Bestemmingsreserve ‘Organisatieontwikkeling’
Op verschillende onderdelen wordt de organisatie van Red
een Kind aangepast om de strategische doelstellingen te
kunnen realiseren. Het gaat onder meer over een verschuiving
van werkzaamheden van Nederland naar de landenkantoren
en een grotere focus op versterking van lokale netwerken.
De kosten als gevolg van deze aanpassingen waren geschat
op € 310.000. In 2016 is ongeveer de helft van de reserve
gebruikt (€ 151.000) en in 2017 is € 129.333 van de reserve
aangewend.

Bestemmingsreserve ‘Transparantprijs’
In 2016 heeft Red een Kind de Transparantprijs gewonnen
voor het meest transparante jaarverslag in de goede doelensector. Aan deze prijs was een bedrag verbonden van
€ 50.000. Dit bedrag is ter beschikking gesteld door de Nationale Postcode Loterij. Dit bedrag is in 2017 gebruikt voor de
financiering van het dorpsprogramma in Gwassi, Kenia.

Bestemmingsreserve ‘Ontwikkeling programma’s’
Om de strategische doelstellingen te kunnen realiseren in

Continuïteitsreserve
De continuïteitsreserve bedraagt eind 2017 circa € 2,0 miljoen. In 2017 is opnieuw een scenarioanalyse gemaakt richting
2018. De laatste jaren is gebleken dat het realiseren van alternatieve inkomsten een lange periode in beslag neemt. Voor

6 | Financiën

het boekjaar 2017 heeft de Raad van Toezicht samen met de
directie de risicoanalyse opnieuw getoetst. Restrisico’s zijn
gekwantificeerd en er is vastgesteld dat de continuïteitsreserve voldoende is om de transitieperiode inclusief eventuele
tegenvallers op te vangen.

Bestemmingsfonds nalatenschappen
In 2012 kreeg Red een Kind gelden uit nalatenschappen met
specifieke meerjarige bestemmingen. Dit is in 2017 voor een
deel gebruikt ter financiering van scholing van kinderen in een
‘rescuehome’ in Kenia.

De directie heeft een klein deel dat betrekking heeft op
‘Gebouwen en grond’ laten vrijvallen. Het niveau van de
continuïteitsreserve per 31 december 2017 ligt 43% onder het
door de directie vastgestelde maximum van 100% van de totale kosten van de werkorganisatie. We blijven daarmee ruim
onder de maximumnorm van 150% die door Goede Doelen
Nederland is vastgesteld.
De overige mutatie op de continuïteitsreserve is een kleine
correctie uit vorige jaren.

Bestemmingsfonds UkAid Zuid-Soedan
Dit fonds betrof gelden die waren vrijgemaakt voor een eigen
bijdrage voor uitvoering van het ‘Girls Education Challenge’
programma in Zuid-Soedan. Dit programma is in 2017 afgerond.

Bestemmingsfondsen
Het verloop van de bestemmingsfondsen was in 2017 als
volgt:

Stand per 1 januari 2017

Fonds
nalatenschappen

Fonds UkAid
Zuid-Soedan

Economisch
programma
Gwassi

Fondsen
noodhulp

Overige
bestemde
fondsen

Totaal

34.061

14.969

70.511

179.075

99.859

398.476

Mutaties 2017:
- baten uit fondsenwerving
- besteed aan doelstelling
- Overige mutaties
Stand per 31 december 2017

-

111.395

-

667.778

569.048

1.348.221

-1.512

-89.603

-24.638

-680.207

-432.654

-228.614

-

-36.761

-

30.304

-

-6.457

32.549

-

45.873

196.950

236.253

511.626

92 | 93

Bestemmingsfondsen noodhulp
De bestemmingsfondsen voor noodhulp zijn als volgt samengesteld:
beschikbare
fondsen begin
Noodhulp 2017

giften

Herbestemming/
overboeking vanuit
bestedingen
reserve noodhulp

Boekjaar

Noodhulp Vluchtelingen Syrië

89.549

Noodhulp Congo
Noodhulp droogte Afrika

einde boekjaar
61.660

-146.050

-

5.159

4.983

131

-55.724

50.610

-

31.063

3.618

-109

-

34.572

-

108.983

-50.991

-20.306

37.686

Noodhulp overstroming India
Noodhulp Haïti

nog te besteden

775

-

-775

Noodhulp Mosul (Irak)

52.705

23.391

-52.202

-

23.894

Noodhulp Zuid-Soedan

-

403.029

-327.049

75

76.055

Noodhulp Rohingya

-

66.236

-47.307

30

18.959

Noodhulp Sint-Maarten

-

625

-

-

625

Noodhulp overig

-

105

-

-105

-

179.075

667.778

-680.207

30.304

196.950

Totaal

De bestedingen van noodhulpprogramma’s zijn gebaseerd op
toekenningen voor programma’s die ook in 2017 nog doorlopen. Het grootste deel van de noodhulpfondsen per jaareinde
zijn fondsen die volgens planning in 2017 worden gebruikt
voor hulp aan de Rohingya in Bangladesh, noodhulp na de
overstromingen in India, noodhulp na droogte in Oost-Afrika
en voedselhulp in Zuid-Soedan.
Overige bestemde fondsen
Voor een aantal programma’s en landen hebben wij bestemde
giften ontvangen waarvan bestedingen nog niet hebben
plaatsgevonden.
In 2017 is voor programma’s met een niet besteed saldo per
jaareinde € 569.048 aan bestemde giften ontvangen en is op
deze programma’s € 432.654 besteed.
In het volgende overzicht worden het verloop van de ‘Overige
bestemde fondsen’ weergegeven:
Saldo
inkomsten
en beste1-1-2017 dingen 2017 31-12-2017
Oeganda

62.677

73.283

135.960

-

46.785

46.785

IndiaReyes

13.470

-5.255

8.215

Challenge
Gwassi-Kenia

23.712

-2.184

21.528

Challenge Rwanda

-

19.968

19.968

Challenge Malawi

-

1.872

1.872

Challenge Oeganda

-

1.872

1.872

Greijdanus

-

53

53

99.859

136.394

236.253

Malawi

Totaal

-

Voorzieningen
In 2017 heeft er geen groot onderhoud aan het gebouw
plaatsgevonden. In 2018 zal dit wel plaatsvinden. In 2016 was
er € 1.157 onttrokken aan deze voorziening.

SCHULDEN
Langlopende schulden
Vooruit ontvangen bedragen
In 2012 hebben we van een donateur € 17.000 ontvangen dat
contractueel in de loop van tien jaar ten gunste van Red een
Kind mag komen. Jaarlijks komt € 1.700 als donatie vrij. Het
kortlopende deel dat in 2018 zal vrijvallen, is onder de overlopende posten van de kortlopende schulden verantwoord.
Te betalen inzake programma’s
In 2015 en deels ook nog in 2016 heeft Red een Kind afspraken gemaakt met een aantal partners om kinderen in India en
Kenia die met ingang van 2016 geen sponsor meer hadden,
nog een aantal jaren te blijven ondersteunen in hun scholing.
De langlopende verplichtingen die hieruit voortvloeien, hebben betrekking op de jaren 2019 en verder.
Kortlopende schulden
Kortlopende schulden worden naar verwachting binnen een
jaar afgewikkeld.
De vooruit ontvangen subsidies zijn reeds ontvangen subsidies voor het Adressing Root Causes programma in Burundi,
voor zover deze nog subsidies nog niet als bate voor het
betreffende boekjaar kunnen worden verantwoord.
De schuld ‘Te betalen inzake programma’s’ is per 31 december 2017 € 638.758 (2015 € 1.038.844). Dit zijn gelden die
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we hebben toegekend, maar nog niet zijn opgevraagd door
partnerorganisaties en/of samenwerkende organisaties.
Naar verwachting zullen deze gelden binnen een jaar worden
opgevraagd voor de uitvoering van lopende programma’s.
Het gedeelte van schulden met betrekking tot programma’s
die langer dan 1 jaar duren, staan onder langlopende schulden
verantwoord.
Onderstaande tabel geeft een uitsplitsing van de ‘Overige
schulden en overlopende posten’:
Overige schulden en
overlopende posten
Belastingen en sociale premies

31-12-2017 31-12-2016
92.016

93.373

Personeelskosten

102.242

95.396

Overige schulden

144.201

140.053

1.700

1.700

340.159

330.522

Overlopende posten

Onder de schulden voor personeelskosten vallen de reservering vakantietoeslag, vakantiedagen en nog te betalen
declaraties. De overige schulden zijn nog diverse te betalen
kosten.

NIET IN DE BALANS OPGENOMEN VORDERINGEN
EN VERPLICHTINGEN
Samenwerking met partners
We streven naar langdurige relaties met partnerorganisaties.
Met deze partnerorganisaties sluiten we jaarlijks programmaovereenkomsten. Eind 2017 waren de toekenningen voor 2018
nog niet definitief, maar op basis van meerjarige programma’s
hebben we het voornemen om ingediende plannen goed te
keuren voor een totaalbedrag van circa € 6,8 miljoen.
Consortium voor Myanmar
We nemen (passief) deel in een consortium dat tot doel heeft
noodhulp te verlenen en wederopbouw mogelijk te maken
in Myanmar. Aangezien we niet actief zijn in het huidige
programma is Red een Kind niet aansprakelijk voor eventuele
tekorten die ontstaan als gevolg van de programma-activiteiten in dit land. Er zijn geen toezeggingen gedaan voor nieuwe
programma’s.

De algemene vergadering kan op voorstel van het bestuur,
krachtens besluit met tweederde meerderheid, aan de leden
verplichtingen opleggen of verhogen tot het betalen van een
jaarlijkse bijdrage en/of de inbreng van eigen vermogen.
Ontwikkelingsprogramma’s gefinancierd door
institutionele fondsen
We hebben met de volgende organisaties contracten afgesloten voor de implementatie van meerjarige programma’s:
•	UKAid. Dit betrof een DFID-programma in samenwerking
met onze partner Across in Zuid-Soedan. Dit contract liep
van 16 augustus 2013 tot en met 30 april 2017 voor een bedrag van £ 1.111.668, waarvan Red een Kind voor de gehele
periode een eigen bijdrage van £ 119.838 op zich nam. Dit
programma is inmiddels succesvol afgerond.
•	Positive Act for Children Fund voor een programma in
Malawi. Dit is een programma in samenwerking met onze
partner LISAP in Malawi. Het contract loopt van 1 januari
2015 tot en met 31 december 2017. Het totale budget
bedraagt GBP 239.646 zonder eigen bijdrage.
•	Ministerie van Buitenlandse Zaken. Dit is het programma
‘Adressing Root Causes’ in Burundi dat 1 december 2016
is gestart en loopt tot 2021. Het programma wordt geïmplementeerd door een consortium van hulporganisaties,
waarbij Red een Kind de penvoerder is. Het budget is € 8,1
miljoen, waarvan 69% wordt besteed via consortiumpartners. In de bijlage op de jaarrekening zijn nadere details
opgenomen.
•	ICCO. Dit betreft het programma ‘Strategic Partnership
Convening & Convincing’ in Kenia en Oeganda. Het totale programma loopt van 2016 tot en met 2020. We namen in 2017 in
samenwerking met lokale partners deel aan dit project.
Red een Kind is als hoofdaanvrager eindverantwoordelijk
voor de goede uitvoering van de contractuele afspraken met
UKAID, Positive Act for Children Fund en voor het ARCprogramma het Ministerie van Buitenlandse zaken.

TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE STAAT
VAN BATEN EN LASTEN

Coöperatie
In 2016 heeft Red een Kind met acht andere organisaties de
Coöperatie PerspActive U.A. opgericht (zie ook de toelichting
op ‘Overige effecten’). We hebben € 100.000 ingelegd.

Het jaar 2017 is afgesloten met een negatief saldo van baten
en lasten van € 0,7 miljoen. In 2016 was het saldo van baten
en lasten € 0,5 miljoen negatief. In de begroting voor 2017
was een negatief saldo van € 0,7 miljoen begroot. De totale
baten liggen in 2017 22% onder de begroting en zijn 19% lager
in vergelijking met 2016. Hierna wordt aangegeven waardoor
de daling is ontstaan.

Als we op enig moment besluiten ons uit deze coöperatie
terug te trekken, dan kan het aandeel worden overgedragen
aan andere deelnemers. Indien andere deelnemers besluiten
terug te treden kan ons gevraagd worden om een aandeel
over te nemen. In 2017 was hier geen sprake van.

Baten uit fondsenwerving
De baten uit fondsenwerving zijn vergeleken met 2016 gedaald met 19% (€ 1,9 miljoen). De baten zijn ruim € 2,3 miljoen
lager uitgevallen dan begroot. Voor een groot deel wordt dit
veroorzaakt doordat de subsidie voor het ARC fonds voor
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Burundi in 2016 voor een belangrijk deel al verantwoord was
op basis van een rapportageperiode van 13 maanden. Dit
heeft een negatief effect van € 1,3 miljoen.
Het programma in Zuid-Soedan is vorig jaar afgerond. In de
begroting was rekening gehouden met nieuwe institutionele
fondsen, die voor 2017 niet zijn toegekend. Dit verklaart een
daling van € 0,4 miljoen. Daarnaast zijn met name giften uit
vermogensfondsen niet gerealiseerd (effect van € 0,3 miljoen). De inkomsten uit nalatenschappen lagen in 2016 relatief
hoog (verschil negatief € 0,6 miljoen), maar ook ten opzichte
van de begroting vielen deze inkomsten tegen (€ 0,25 miljoen
lager dan begroot). De daling in sponsorinkomsten van 3,7%
(€ 0,2 miljoen) werden grotendeels gecompenseerd door een
stijging van andere giften (exclusief giften voor noodhulp). Er
waren relatief veel noodhulpsituaties waardoor noodhulpgiften € 0,2 miljoen hoger waren ten opzichte van 2016. Zie ook
de tabel onderaan bladzijde 98.
Onder de baten van andere organisaties zonder winststreven
vallen ook de de ‘Baten uit acties van derden’:
Baten uit acties van derden

2017

2016

-

3.500

ZOA

35.500

-

Noodhulp via EO Metterdaad

154.167

102.778

Totaal

189.667

106.278

GZB / Health programma

Subsidies van overheden
In 2017 zijn de subsidies van overheden als volgt:
Overige subsidies

2017

Ministerie van BuZa - Adressing
Root Causes Burundi

2016

515.204 1.254.609

Europese Unie ENGINE programma Zambia

-

67.200

UKAid - ‘Girls Education Challenge’
-Zuid-Soedan

111.395

435.009

ICCO Strategisch Partnership C&C

40.000

10.000

666.599

1.766.817

Totaal

Red een Kind werkt samen in een consortium om in opdracht
van het Ministerie van Buitenlandse Zaken binnen het
programma ‘Addressing Root Causes’ subsidiegelden te
besteden voor ontwikkelingsprogramma’s in Burundi. Voor
meer informatie over de totale toekenning en de betreffende
bestedingen verwijzen we naar de tabel in de bijlagen op
bladzijde 110.

RENTEBATEN
De Rentebaten zijn rente op bedragen die op vrij beschikbare
spaarrekeningen staan.

Verdeling kosten naar bestemming
Lasten
Programmakosten (directe ondersteuning programma's)
Bestedingen via ARC consortium partners

Tot.kn

Goed
opgeleid

Sociaalemotioneel
ontwikkeld

Gezond &
sterk

5.328.527

1.687.920

1.688.475

1.134.924

91.811
5.420.338

Publiciteit en communicatie

180.446

-

-

Fondsenwerving

285.328

-

-

-

Personeelskosten

2.317.485

497.096

490.169

332.779

107.714

24.812

24.466

16.610

1.100

253

250

170

Reis- en verblijfkosten
Autokosten
Huisvestingskosten

66.171

14.122

13.925

9.454

Kantoor- en netwerkkosten

266.824

56.946

56.152

38.122

Algemene kosten

202.823

34.761

34.277

23.271

Afschrijvingskosten

Financiele baten en lasten

145.448

31.042

30.609

20.781

8.993.680

2.346.951

2.338.324

1.576.111

1.857

-

-

-

8.991.822
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VERDELING KOSTEN NAAR BESTEMMING

miljoen begroot, de kosten voor deze landenkantoren zijn in
2017 ruim € 0,1 lager uitgevallen dan begroot.

Besteed aan doelstellingen
De bestedingen aan doelstellingen zijn 20% lager vergeleken
met 2016 en 24% lager dan begroot.

Controle op bestedingen
Red een Kind beheerst operationele risico’s in de bedrijfsvoering door veel aandacht te besteden aan de kwaliteit van
de eigen organisatie en interne controle. In 2017 hebben we
organisatiewijzigingen doorgevoerd, waarbij landenkantoren
in Burundi, Kenia, Malawi en Rwanda een duidelijk mandaat
hebben gekregen om toe te zien op kwaliteit van de programma’s en controle van bestedingen. Op haar beurt controleert
Red een Kind de kwaliteit van het toezicht in de landen. In de
landen waar geen landenkantoor aanwezig is, is het toezicht
rechtstreeks vanuit Red een Kind georganiseerd. In India
speelt onze zusterorganisatie ‘Help a Child of India’ een centrale rol in de uitoefening van het toezicht op de projecten in
India. Bij elke partner vindt periodiek een interne audit plaats
door interne accountants of door externe auditors. Daarnaast
moet elke partner hun jaarcijfers door een externe accountant
laten controleren.
De landenkantoren zorgen voor directe ondersteuning van
partners waar dat nodig is zodat partners in staat worden
gesteld om te voldoen aan eisen van backdonoren. Voor
programma’s in de landen zonder landenkantoren hebben
we coördinatoren om de contractering met partners af te
handelen en toe te zien op naleving van contractvoorwaarden
en specifieke donoreisen. Bij complexere projecten is een
speciaal projectteam samengesteld waarbij specifieke taken
en verantwoordelijkheden duidelijk zijn vastgelegd.

De totale programmabestedingen zijn met € 2,5 miljoen
gedaald ten opzichte van vorig jaar. Dit wordt met name veroorzaakt doordat het ARC-programma toekenningen aan consortiumpartners reeds in 2016 was verantwoord (effect van
€ 1,2 miljoen). Daarnaast is het programma in Zuid-Soedan,
gefinancierd door UKAid in 2017 afgerond (effect circa € 0,4
miljoen) en konden we nog geen vervolg geven aan dit programma, terwijl deze wel was begroot. Daarnaast was 2016
het laatste jaar van implementatie van een EU-gefinancierde
programma in Zambia (effect circa € 0,2 miljoen). Verder
waren de programmabestedingen in 2016 hoger vanwege
de lasten van diverse oude programma’s in India, Kenia en
Ethiopië die gingen stoppen (effect circa € 0,3 miljoen).
In vergelijking met de begroting zijn de programmabestedingen ook lager omdat meer institutionele fondsen voor nieuwe
programma’s waren begroot (effect € 0,4 miljoen), daarnaast
was in de begroting 2017 een groot deel van de landenkantoren nog begroot onder ‘programma-bestedingen’, maar met
verdere verfijning van de administraties in 2017 konden kosten nauwkeuriger worden toegerekend aan de verschillende
kostensoorten in plaats van onder programmabestedingen
(verschuiving van circa € 0,6 miljoen). Voor de landenkantoren die onderdeel uitmaken van Red een Kind was circa € 1,1

Hoop &
waardigheid

Noodhulp

Voorlichting
en bewustwording

168.966

644.696

1.183

Fondsen
Beheer en
werving administratie
-

2.364

91.811

-

-

135.335

45.112

-

2017

Begroot
2017

2016

5.328.527

7.214.875

6.694.112

91.811

1.328.000

1.228.798

5.420.338

8.542.875

7.922.910

180.446

138.000

130.759

-

-

-

285.328

-

285.328

332.500

225.006

51.596

22.303

166.212

438.531

318.798

2.317.485

1.660.208

1.753.441

2.575

1.113

6.846

16.684

14.607

107.715

89.475

100.756

26

11

70

170

149

1.100

-

1.466

634

6.617

8.373

11.580

66.171

27.000

21.137

5.911

2.555

26.682

33.763

46.694

266.824

207.500

225.022

3.608

1.560

15.408

36.909

53.029

202.823

174.448

117.986

3.222

1.393

14.545

18.404

25.454

145.449

147.000

142.739

237.369

674.265

372.897

883.274

472.676

8.993.680

11.319.006

10.639.756

-

-

-

-

-

1.857

10.000

31.757

8.991.822

11.329.006

10.671.513
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Toerekening kosten
Bij de verdeling van de operationele kosten over de doelstellingen hanteren we de volgende uitgangspunten:
•	Personeelskosten zijn toegerekend naar rato van de bestede tijd.
•	Huisvestingskosten, reis- en verblijfkosten, kantoor- en
algemene kosten, afschrijvingskosten, financiële baten

afdeling

Doelstelling

en lasten zijn toegerekend in dezelfde verhouding als de
personeelskosten.
•	Kosten voor publiciteit, communicatie en fondsenwerving
zijn enerzijds aan ‘Voorlichting en bewustwording’ en anderzijds aan ‘kosten fondsenwerving’ toegerekend.
Onderstaand overzicht laat de verdeling van afdelingen over
de hoofdactiviteiten zien:
Werving
baten

Beheer &
Administratie

Totaal

FTE

Directie

50,0%

10,0%

40,0%

100%

0,9

Fondsenwerving en communicatie

45,0%

55,0%

0,0%

100%

7,0

Institutionele Fondsenwerving

55,0%

40,0%

5,0%

100%

2,5

Sponsoring

90,0%

-

10,0%

100%

4,8

Programma-ondersteuning

90,0%

7,5%

2,5%

100%

3,7

Overige staf

47,5%

10,0%

42,5%

100%

4,1

Totaal Nederland

23,0

Landendirecteuren

60,0%

25,0%

Sponsoring

90,0%

Programmaondersteuning

90,0%

7,5%

Overige staf

47,5%

10,0%

15,0%

100%

10,0%

100%

2,0

2,5%

100%

14,1

42,5%

100%

1,9

Totaal Landenkantoren

Specificatie baten eigen fondsenwerving

2,3

20,3

2017 Begroting 2017

2016

€

€

€

5.865.146

6.480.000

6.426.764

sponsorgelden

3.806.838

4.241.200

4.056.284

overige giften

Baten uit fondsenwerving:
Baten van particulieren

1.458.971

1.588.800

1.254.769

nalatenschappen

296.024

550.000

911.330

noodhulp

303.313

100.000

204.381

Baten van bedrijven

503.138

400.000

395.033

sponsorgelden

48.103

42.000

41.685

overige giften

381.995

358.000

339.248

noodhulp

73.040

-

14.100

1.227.836

1.350.000

1.550.084

295.645

299.000

289.649

sponsorgelden stichtingen

89.858

17.800

10.959

overige giften

142.637

303.200

45.639

noodhulp kerken en stichtingen

101.758

-

51.253

vermogensfondsen

408.271

630.000

1.046.306

acties derden

189.667

100.000

106.278

Baten van andere organisaties zonder winststreven
sponsorgelden kerken
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Kosten voor communicatie en fondsenwerving
De kosten voor communicatie en fondsenwerving zijn als
volgt samengesteld:

De totale personeelskosten zijn met name gestegen doordat
nieuwe medewerkers voor de landenkantoren zijn aangenomen.

2017

2016

Magazine Omarmen

73.522

79.238

Promotie en bewustwording

87.458

39.255

Online communicatie

12.246

10.146

7.220

2.120

180.446

130.759

Advertenties

11.150

6.389

Telemarketing

5.622

5.376

Sponsoring

42.118

89.442

Mailingen

75.849

Relatiemanagement en Institutionele
fondsenwerving
Noodhulp

Publiciteiten communicatie

Overige kosten
Totaal
Fondsenwerving

Evenementen en overige kosten
Totaal

2016

Directie

0,9

1,4

81.765

fondsenwerving en communicatie

9,5

9,3

70.969

29.908

sponsoring

4,8

4,0

programmaondersteuning

3,7

4,5

22.498

-

overige staf

4,1

4,2

57.122

33.278

285.328

246.158

De kosten voor fondsenwerving laat intensivering van relatiemanagement en institutionele fondsenwerving zien.
Personeelskosten
Onderstaande tabel geeft een uitsplitsing van de personeelskosten:
2017

2016

1.587.730

1.296.100

221.251

205.490

Pensioenlasten

122.982

111.603

Inhuurkrachten

184.231

98.328

9.997

11.762

Opleidingskosten

29.095

28.382

Kosten woon-werkverkeer

46.365

41.916

Sociale lasten

Kosten vrijwilligers en stagiaires

Externe ondersteuning
personeelsbeleid

23.470

9.923

Kosten i.v.m. personeelsbeheer

70.804

76.669

Overige personeelskosten

21.560

25.441

2.317.485

1.905.614

Totaal

Aantal FTE’s
De fte’s zijn op grond van aandachtsgebied als volgt onder te
verdelen:
2017

De externe kosten voor communicatie liggen met name
hoger door het uitbrengen van het eenmalige magazine Kind
om meer te laten zien van de programma’s en bijdraagt aan
bewustwording van de achterban.

Salarissen

De salarissen van de medewerkers van Red een Kind zijn
gebaseerd op de CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening. Ook maken we dankbaar gebruik van vrijwilligers (10
per 31 december 2017). In de landenkantoren worden de arbeidsvoorwaarden grotendeels gebaseerd op de arbeidsvoorwaarden voor vergelijkbare ontwikkelings-hulporganisaties in
de desbetreffende landen.

totaal Nederland

23,0

23,4

52.605

48.975

landendirecteuren

2,3

2,0

sponsoring

2,0

2,0

programmaondersteuning

14,1

2,8

1,9

1,0

20,3

7,8

18.651

19.161

gemiddeld salaris per fte

overige staf
totaal landenkantoren
Gemiddeld salaris per fte

Het gemiddelde van de salarissen per fte is in Nederland
gestegen met 7,4%. De stijging wordt deels veroorzaakt door
een cao verhoging van 1,65%. Daarnaast wordt de stijging
veroorzaakt doordat een deel van de functies zijn geherijkt en
bij een dele van de medewerkers een hogere trede is toegekend.
Het gemiddelde van de salarissen van de landenkantoren is
2,7% gedaald en wordt veroorzaakt door een andere samenstelling van de medewerkers, waarbij de meeste medewerkers
in directe programma-ondersteuning zijn aangenomen met
een relatief lager salaris.
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Bezoldiging directie
De bezoldiging van onze directie was in 2017 als volgt:

baar gesteld moet worden volgens de fiscale regelgeving.
•	De pensioenlast is het werkgeversdeel van de aan het
pensioenfonds verschuldigde premie.
•	De directeur heeft geen betaalde nevenfunctie.

Naam

A.M. Schuttinga

Functie

Algemeen directeur

Dienstverband
Aard (looptijd)

onbepaald

Uren

32

Contract

Parttime

periode

1/1-31/12

Bezoldiging (EUR)

2017

bruto salaris

70.158

vakantiegeld

4.784

Eindejaarsuitkering

5.856

Totaal jaarinkomen
Sociale verzekeringen
(werkgevers deel)
Belastbare vergoedingen
Pensioenlasten
(werkgevers deel)
Totaal bezoldiging directie
(incl.werkgeverslasten)
Bezoldiging (EUR)
Totaal bezoldiging directie
waarvan: dhr. L.D. Visser
dhr. A.M. Schuttinga

80.798
9.537
712
8.256
99.303
2016
188.103
103.567
84.536

Het totaal jaarinkomen van de directeur (omgerekend naar
fte € 90.794 blijft ruim binnen het maximum van € 114.247
(1 fte/12 maanden) die de Beloningsregeling van Goede
Doelen NL noemt.
Toelichting
•	De hogere bezoldiging wordt veroorzaakt doordat Andries
Schuttinga in 2017 is aangesteld als algemeen directeur, terwijl hij in 2016 nog operationeel directeur was. De directie
is met het vertrek van Leo Visser teruggebracht naar één
persoon.
•	Het jaarinkomen is in 2017 door de Raad van Toezicht van
Red een Kind vastgesteld en getoetst op basis van de
‘Adviesregeling beloning directeuren van goede doelen’. De
Raad van Toezicht hanteert een norm met een bandbreedte
van 80-90% van deze richtlijn van Goede Doelen Nederland.
Hierbij is rekening gehouden met de ontwikkeling die Red
een Kind de afgelopen jaren heeft doorgemaakt.
•	De belastbare vergoeding is de kilometervergoeding voor
voor het werk gemaakte kilometers, voor zover deze belast-

Leden van de Raad van Toezicht ontvangen geen beloning.
In 2017 is voor hen € 810 aan gedeclareerde kosten betaald
(2016: € 1.602). Dit waren met name kilometervergoedingen. Aan leden van de Raad van Toezicht en directieleden
zijn geen leningen, voorschotten en/of garanties verstrekt.
Financiële baten en lasten
De financiële baten en lasten zijn in 2017 lager met name
door de lagere rente.
Koersverschillen
Bij de financiering van programma’s zijn valutakoersverschillen een belangrijke risicofactor. We ontvangen giften en
sponsorbijdragen grotendeels in euro’s, terwijl de programma’s in lokale valuta worden betaald. De koersrisico’s
liggen voornamelijk bij de partnerorganisaties aangezien
het grootste deel van de contracten in euro’s worden
afgesloten. Doordat Red een Kind via de landenkantoren
nu ook kosten in lokale valuta heeft, loopt Red een Kind als
groep ook koersrisico over dat deel. In de toetsing van de
continuïteitsreserve wordt rekening gehouden met eventuele koersrisico’s. In totaal was er gedurende het boekjaar
een negatief effect van gerealiseerde koersresultaten van
€ 8.806.
In 2017 ontvingen we subsidies op twee programma’s in
Britse ponden. Deze zijn met de partnerorganisaties ook in
Britse ponden gecontracteerd. Formeel liggen de valutarisico’s daarom bij de partnerorganisatie. Voor zover er sprake
is van kosten van Red een Kind als onderdeel van deze
contracten lopen we wel koersrisico, maar de omvang van
deze kosten was in 2017 relatief beperkt. Aangezien deze
beide projecten zijn afgerond en betaald op het moment
van vaststelling van de jaarrekening, zijn er geen koersrisico’s meer aan verbonden.
Verbonden partijen
De richtlijnen van de Raad voor de Jaarverslaggeving stellen
eisen aan de jaarverslaggeving van organisaties die structureel met elkaar samenwerken. Verbonden partijen kunnen
namelijk bepaalde transacties aangaan, die de financiële
positie, resultaten, (toekomstige) kansen en risico’s van de
betrokken partijen beïnvloeden.
We zien onze zusterorganisatie ‘Help a Child of India’
(HACI), als verbonden partij. We financieren het belangrijkste deel van de activiteiten van deze organisatie. Afgelopen
jaar bedroegen de operationele kosten circa € 178.000.
Gebeurtenissen bij deze partij kan direct impact hebben op
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het saldo van baten en lasten en daarmee ook de financiële
positie van Red een Kind.
Bij de samenwerking met verbonden partijen eisen wij dat ze
een competitief en marktconform kostenniveau hebben. Dit
kostenniveau wordt regelmatig getoetst.

TOELICHTING OP HET KASSTROOMOVERZICHT

Deze zijn nader gespecificeerd in de staat van baten en lasten.
Uitgaande kasstromen zijn hoofdzakelijk betalingen voor de
programma’s in India en Afrika, zowel rechtstreeks aan de
uitvoerende partnerorganisatie als ook via de landenkantoren in Burundi (HAC Burundi), Kenia (HACA), Malawi (HAC
Malawi) en Rwanda (HAC Rwanda) en de verbonden partij in
India (HACI).

De belangrijkste kasstromen bestaan aan de inkomstenkant uit:
•	giften en sponsorontvangsten van particuliere donoren
•	subsidies
•	inkomsten van derden
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6.3 | ENKELVOUDIGE JAARREKENING
ENKELVOUDIGE BALANS
ACTIVA

31-12-2017
€

31-12-2016
€

€

€

Immateriële vaste activa
Software
Software in ontwikkeling

100.767

164.852

12.933

3.252
113.700

168.104

Materiële vaste activa
Grond en gebouwen

366.377

390.603

Kantoorinventaris

5.369

6.159

Apparatuur

17.467

13.856
389.213

410.618

Financiële vaste activa
Overige effecten (PerspActive/ICCO)
Overige vorderingen

100.000

100.000

50.400

49.000
150.400

149.000

Vorderingen en overlopende activa
Te ontvangen nalatenschappen

175.933

409.925

Te ontvangen baten uit acties van derden

25.000

10.000

Te ontvangen subsidies van overheden

114.949

396.358

Vooruitbetaald aan partners

1.309.628

-

Overige vorderingen

95.854

228.926

Overlopende posten

54.476

160.860
1.775.840

1.206.069

Liquide middelen
Banken, rekeningen-courant
Banken, spaarrekeningen
Kasgeld

160.506

98.334

3.133.866

3.793.174

3.316

3.511
3.297.688

3.895.019

5.726.841

5.828.810
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PASSIVA

31-12-2017
€

31-12-2016
€

€

€

Reserves en fondsen:
Bestemmingsreserves:
Noodhulp

100.000

100.000

Organisatieontwikkeling

29.429

158.762

Programmaontwikkeling

115.340

317.914

-

50.000

1.805.704

2.466.873

Transparantprijs
Continuïteitsreserve

Bestemmingsfondsen
Totaal reserves en fondsen

2.050.473

3.093.549

511.626

398.476

2.562.099

3.492.025

11.275

11.275

Voorzieningen
Voorziening onderhoud pand
Langlopende schulden
Vooruit ontvangen bedragen
Te betalen inzake programma’s

5.100

6.800

270.869

256.055
275.969

262.855

Kortlopende schulden
Vooruit ontvangen subsidies

1.817.445

610.717

86.351

107.346

Te betalen inzake programma’s

692.717

1.019.955

Overige schulden

279.285

322.937

1.700

1.700

Crediteuren

Overlopende posten

2.877.498

2.062.655

5.726.841

5.828.810
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ENKELVOUDIGE STAAT VAN BATEN EN LASTEN
Baten:

2017
€

Begroting 2017
€

€

2016
€

€

€

Baten uit fondsenwerving:
Baten van particulieren

5.865.146

6.480.000

6.426.764

Baten van bedrijven

503.138

400.000

395.033

Baten van subsidies en overheden

666.599

2.345.000

1.766.817

1.227.836

1.350.000

1.550.084

Baten van andere organisaties zonder
winststreven
Totaal baten fondsenwerving
Overige baten
Totaal baten

Lasten:

8.262.719

10.575.000

10.138.698

1.004

-

53.900

8.263.723

10.575.000

10.192.598

2017
€

Begroting 2017
€

€

2016
€

€

€

Besteed aan doelstellingen
- Opgeleid, klaar voor de toekomst

2.446.109

- Sociaal emotioneel ontwikkeld
- Gezond en sterk
- Hoop en waardigheid

3.332.937

3.182.560

2.466.954

2.223.140

2.460.267

1.615.591

2.538.140

1.915.569

338.733

-

-

6.867.387

8.094.217

7.558.396

91.811

1.328.000

1.228.798

- Noodhulp

677.809

330.000

481.781

- Voorlichting en bewustwording

320.973

286.803

280.772

7.957.980

10.039.020

9.549.747

Wervingskosten

867.400

935.204

773.392

Kosten Beheer en administratie:

368.763

354.783

348.375

Totaal lasten

9.194.144

11.329.007

10.671.513

Saldo voor financiële baten en lasten

-930.420

-754.006

-478.914

1.192

15.000

5.683

-929.228

-739.006

-473.231

-660.471

-131.350

-69.025

- Bestemmingsfondsen

113.150

-232.656

-185.882

- Bestemmingsreserves

-381.907

-375.000

-218.324

- 929.228

-739.006

-473.231

- ARC consortiumpartners

Saldo financiële baten en lasten
Saldo van baten en lasten

Overschot/tekort toegevoegd/
onttrokken aan
- Continuïteitsreserve
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Toelichting op de enkelvoudige balans
Als de enkelvoudige cijfers niet wezenlijk afwijken van de
geconsolideerde cijfers, volgt hieronder geen afzonderlijke
toelichting. Waar er wel een afwijking is volgt hieronder een
toelichting.

RESERVES EN FONDSEN
Bestemmingsreserves
OrganisatieNoodhulp ontwikkeling
Stand per 1 januari 2017

Ontwikkeling programma’s

Transparant
Prijs

Continuïteits
Reserve

Bestemmings
Fondsen

Totaal

100.000

158.762

317.914

50.000

2.466.873

398.476

3.492.025

Verdeling saldo van baten
en lasten

-

-129.133

-202.574

-50.000

-660.471

113.150

-929.228

Overige mutaties

-

-

-

-

-698

-

-698

100.000

29.429

115.340

1.805.704

511.626

2.562.099

Stand per 31 december 2017

Het verschil tussen het geconsolideerde vermogen en het
enkelvoudige vermogen wordt veroorzaakt door met namen
het saldo van baten en lasten van de landenkantoren, en is als
volgt te specificeren:
Continuiteitsreserve Red een Kind
enkelvoudig
Saldo baten en lasten HACA (Kenia)
Overige mutaties HACA (Kenia)
Saldo baten en lasten HAC Burundi
Saldo baten en lasten HAC Malawi
Saldo baten en lasten HAC Rwanda

1.805.704
54.401
52.091
86.309
664
22.006

Effect koersverschillen

11.591

Overige mutaties

8.350

Continuiteitsreserve Red een Kind
geconsolideerd

Toelichting op de enkelvoudige staat van baten en lasten
Het saldo van de geconsolideerde baten en lasten wijkt af
van het enkelvoudige saldo van baten en lasten. Dit wordt
voornamelijk veroorzaakt doordat Red een Kind diverse activa
(bijvoorbeeld een auto) aan enkele Help a Child kantoren
heeft geschonken om zo te investeren in de lokale organisaties ten gunste van de continuïteit van de programma’s en
lokale fondsenwerving.

2.041.116
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VICTOR:

“De naam van mijn zoontje is Delight, omdat hij het licht in mijn hart
is. Ik heb geleerd om te lobbyen bij de overheid voor onze rechten. We
brengen problemen die we zelf niet kunnen oplossen onder de aandacht van
het parlementslid voor ons gebied door de voor- en nadelen te vertellen.
We zeggen ook: als dit jouw kinderen waren, wat zou jij dan doen?”
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6.4 | OVERIGE GEGEVENS
CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT
Aan: de directie en raad van toezicht van Stichting Red een Kind

VERKLARING OVER DE IN HET JAARVERSLAG OPGENOMEN JAARREKENING 2017
Ons oordeel
Wij hebben de jaarrekening 2017 van Stichting Red een Kind te Zwolle gecontroleerd.
Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van
het vermogen van Stichting Red een Kind op 31 december 2017 van het resultaat over 2017 in overeenstemming met de Richtlijn
voor de Jaarverslaggeving 650 voor Fondsenwervende Organisaties.
De jaarrekening bestaat uit:
•	de geconsolideerde en enkelvoudige balans per 31 december 2017;
•	de geconsolideerde en enkelvoudige staat van baten en lasten over 2017;
•	de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.
De basis voor ons oordeel
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse controlestandaarden vallen.
Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de
jaarrekening.
Wij zijn onafhankelijk van Stichting Red een Kind zoals vereist in de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants
bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij
voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).
Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.

VERKLARING OVER DE IN HET JAARVERSLAG OPGENOMEN ANDERE INFORMATIE
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie, die onder andere bestaat uit:
•	de verantwoordingsverklaring van de directie;
•	het verslag van de activiteiten van de Raad van Toezicht;
•	de overige gegevens;
•	bijlagen.
Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie:
•	met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat;
•	alle informatie bevat die op grond van Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 650 voor Fondsenwervende Organisaties is vereist.
Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat. Met onze werkzaamheden hebben wij
voldaan aan de vereisten in Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 650 voor Fondsenwervende Organisaties en de Nederlandse
Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.
De directie is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het directieverslag en de overige gegevens in overeenstemming met Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 650 voor Fondsenwervende Organisaties.
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BESCHRIJVING VAN VERANTWOORDELIJKHEDEN VOOR DE JAARREKENING
Verantwoordelijkheden van de directie en de raad van toezicht voor de jaarrekening
De directie is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in overeenstemming met de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 650 voor Fondsenwervende Organisaties. In dit kader is de directie verantwoordelijk voor een
zodanige interne beheersing die de directie noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder
afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.
Bij het opmaken van de jaarrekening moet de directie afwegen of de onderneming in staat is om haar werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet de directie de jaarrekening opmaken op basis van de
continuïteitsveronderstelling, tenzij de directie het voornemen heeft om de stichting te liquideren of de bedrijfsactiviteiten te
beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is. De directie moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de stichting haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de
jaarrekening.
De raad van toezicht is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht over het proces van financiële verslaggeving van de
stichting.
Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.
Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij tijdens
onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.
Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat
deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van
het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.
Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele oordeelsvorming
toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen.
Onze controle bestond onder andere uit:
•	het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg van fouten
of fraude, het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controleinformatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang
niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk
nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing;
•	het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel controlewerkzaamheden te
selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken
over de effectiviteit van de interne beheersing van de entiteit;
•	het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door de directie en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan;
•	het vaststellen dat de door de directie gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de
verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen
bestaan of de onderneming haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid
van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde
toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies
zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een onderneming haar continuïteit niet langer kan handhaven;
•	het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen toelichtingen;
•	het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en gebeurtenissen.
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Gegeven onze eindverantwoordelijkheid voor het oordeel zijn wij verantwoordelijk voor de aansturing van, het toezicht op en
de uitvoering van de groepscontrole. In dit kader hebben wij de aard en omvang bepaald van de uit te voeren werkzaamheden
voor de groepsonderdelen. Bepalend hierbij zijn de omvang en/of het risicoprofiel van de groepsonderdelen of de activiteiten.
Op grond hiervan hebben wij de groepsonderdelen geselecteerd waarbij een controle of beoordeling van de volledige financiële
informatie of specifieke posten noodzakelijk was.
Wij communiceren met de raad van toezicht onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de controle en over de
significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de
interne beheersing.

Utrecht, 9 Mei 2018

Ernst & Young Accountants LLP

w.g. drs. M. Bruggeman RA
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6.5 | BIJLAGEN
GECONSOLIDEERDE BEGROTING 2018
Baten:

Begroting 2018

Uitkomst 2017

€

€

6.160.000

5.865.146

Baten uit fondsenwerving:
Baten van particulieren
Baten van bedrijven
Baten van subsidies en overheden
Baten van verbonden internationale organisaties

440.000

503.138

3.862.684

666.599

-

Baten van andere organisaties zonder winststreven

1.295.000

1.227.836

Totaal baten fondsenwerving

11.757.684

8.262.719

-

5.405

11.757.684

8.268.124

Begroting 2018

Uitkomst 2017

€

€

- Opgeleid, klaar voor de toekomst

2.704.459

2.346.951

- Sociaal emotioneel ontwikkeld

2.379.606

2.338.324

- Gezond en sterk

2.300.107

1.576.111

452.850

237.369

7.837.022

6.498.756

1.377.895

91.811

- Noodhulp

1.119.014

674.265

- Voorlichting en bewustwording

349.237

372.897

10.683.168

7.637.729

1.014.657

883.274

483.605

472.677

12.181.430

8.993.680

-423.746

-725.556

Overige baten
Totaal baten
Lasten:
Besteed aan doelstellingen

- Hoop en waardigheid

- ARC consortium partners

Wervingskosten
Kosten Beheer en administratie:
Totaal lasten
Saldo voor financiële baten en lasten
Saldo financiële baten en lasten

-10.023

1.857

-433.769

-723.698

- Continuïteitsreserve

-40.990

-454.941

- Bestemmingsfondsen

-242.779

113.150

- Bestemmingsreserves

-150.000

-381.907

Saldo van baten en lasten
Overschot/tekort toegevoegd/onttrokken aan

Toelichting begroting 2018
De begroting 2018 staat in het teken van de decentralisatie
van activiteiten naar Kenia, Rwanda, Burundi en Malawi, consolidatie van eigen fondsenwerving en uitbreiding van baten
uit institutionele fondsen.

De opgebouwde reserves in 2015 en de ontwikkelingen in
2016 en 2017 laten het toe om in 2018 een negatief resultaat
te begroten. Dat geeft ons de ruimte om te kunnen investeren in decentralisatie en groei van fondsenwerving.
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Vanuit de landenkantoren werken we er naar toe dat binnen
één à twee jaar de formatie kan worden gefinancierd uit fondsen die door de landenkantoren zelf zijn geworven. De staf
van het landenkantoor wordt ook als programmastaf ingezet
in bestaande programma’s. Daarmee kunnen de budgetten
voor de partnerorganisaties omlaag. Zo vergroten we de
zichtbaarheid van Help a Child en ons eigenaarschap van de
programma’s.

OVERZICHT SUBSIDIES EN OVERIGE
INSTITUTIONELE FONDSEN
Eind 2016 heeft Red een Kind als penvoerder van een consortium een toekenning van het Ministerie van Buitenlandse

Organisatie

Omschrijving

Land

zaken ontvangen voor een langdurig ontwikkelingsprogramma in Burundi. Een groot deel van dit programma wordt
geïmplementeerd samen met andere consortiumpartners.
De bedragen die hier betrekking hebben op hebben, worden
afzonderlijk in de jaarrekening gepresenteerd. De rapportageperiode zoals in de toekenning vermeld, is leidend voor de
verantwoording van een bate of last in de jaarrekening. In
december 2016 vond de toekenning plaats voor de rapportageperiode voor de daaropvolgende 13 maanden. In de jaarrekening van 2016 en 2017 zijn de inkomsten verantwoord die
ook besteed zijn. Eventuele fondsen die voor het programma
per jaareinde nog niet zijn besteed, worden opgenomen in
een apart bestemmingsfonds.
Contract
bedrag

Ontvangen

239.646

161.209

Nog te
ontvangen Valuta

Start
datum

Eind
datum

78.437 GBP

2015

2017

ViiV Healthcare/ Community Initiative for
Positive Action
an HIV free generation
for Children Fund

Malawi

Anoniem
vermogensfonds

Gwassi Integrated
Community Empowerment

Kenia

1.099.203

410.912

688.291 EUR

2016

2020

Anoniem
vermogensfonds

Gwassi - Social program

Kenia

860.000

860.000

- EUR

2015

2017

EO Metterdaad

Food security emergency
response

Malawi

100.000

90.000

10.000 EUR

2016

2016

EO Metterdaad

Kajo Keji Emergency
Response

ZuidSoedan

154.167

139.167

15.000 EUR

2017

2017

EU - Zambia

Engine

Zambia

672.009

672.009

- EUR

2013

2016

UKAID

What’s up Girls!?

ZuidSoedan

998.726

998.726

- GBP

2013

2017

8.100.000

3.527.418

4.572.582 EUR

2016

2020

35.500

35.500

- EUR

2017

2017

100.000

-

100.000 EUR

2016

2020

12.359.251

6.894.941

Min. BUZA – ARC Adressing Root Causes

Burundi

ZOA

Relief Syrian Refugees

Syrië

ICCO

ICCO Strategic partnership C&C

Oeganda
/Kenia

Totaal bedragen

5.464.310 EUR/GBP
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OVERZICHT SUBSIDIE MINISTERIE VAN
BUITENLANDSE ZAKEN
Adressing Root Causes Building Bridges Burundi
Consortium budget
Totaal budget

Totaal
budget

1 dec ‘16 31 dec. ‘17

2018

2019

2020

1 jan ‘21 30 nov. ‘21

8.100.000

1.814.860

1.898.212

1.697.132

1.543.307

1.146.489

waarvan budget consortiumpartner
CORD

1.864.250

436.701

430.888

357.297

367.647

271.717

American Friends Service Committee

1.864.250

455.973

461.698

455.666

332.853

158.060

Mensen met een Missie

1.864.250

427.938

447.608

360.730

332.548

295.426

Red een Kind (lead partner)

2.507.250

494.248

558.018

523.439

510.259

421.286

24.000

24.000

8.124.000

1.838.860

1.898.212

1.697.132

1.543.307

1.146.489

Adressing Root Causes Building Bridges
Burundi - opstart budget
Totaal

OVERZICHT OVERIGE BESTEDINGEN
INSTITUTIONELE FONDSEN
Bestedingen overige institutionele fondsen
Europese Unie - ENGINE programma Zambia

2017

2016

-

169.000

UKAid - ‘Girls Education Challenge’ - Zuid-Soedan

89.603

511.068

ViiV Healthcare/Positive Action for Children Fund - Malawi

82.718

90.009

172.321

770.077

Totaal

6 | Financiën

BIZUMUREMYI:

“Ik weet niet hoe ik in het
echt heet, maar iedereen
noemt me ‘Bizzi’. Mijn
lievelingseten is rijst.”
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MEERJARENBEGROTING 2018-2020
Baten:

2018

2019

2020

€

€

€

6.160.000

6.300.000

6.460.000

440.000

460.000

480.000

3.862.684

4.700.000

5.800.000

Baten van andere organisaties zonder
winststreven

1.295.000

1.350.000

1.400.000

Totaal baten uit eigen fondsenwerving

11.757.684

12.810.000

14.140.000

11.757.684

12.810.000

14.140.000

2018

2019

2020

€

€

€

- Opgeleid, klaar voor de toekomst

2.704.459

2.900.000

3.300.000

- Sociaal emotioneel ontwikkeld

2.379.606

2.600.000

2.800.000

- Gezond en sterk

2.300.107

2.500.000

2.800.000

452.850

450.000

600.000

Baten uit fondsenwerving:
Baten van particulieren
Baten van bedrijven
Baten van subsidies en overheden
Baten van verbonden internationale
organisaties

- Overige baten
Totaal baten
Lasten:
Te besteden aan doelstellingen:

- Hoop en waardigheid

1.377.895

1.350.000

1.350.000

- Noodhulp

- ARC consortiumpartners

1.119.014

1.350.000

1.450.000

- Voorlichting & Bewustwording

349.237

370.000

390.000

Totaal lasten
Wervingskosten
Kosten beheer en administratie
Totaal lasten
Saldo voor financiële baten en lasten

10.683.168

11.520.000 12.690.000

1.014.657

1.050.000

1.090.000

483.605

500.000

515.000

12.181.430

13.070.000 14.295.000

(423.746)

(260.000)

(155.000)

(10.023)

(11.110)

(11.920)

(433.769)

(271.110)

(166.920)

2018

2019

2020

- Continuïteitsreserve

(40.990)

-

- Fondsen noodhulp

(75.000)

(25.000)

Saldo financiële baten en lasten
Saldo van baten en lasten

Onttrekking aan:

- Fonds nalatenschappen
- Overige bestemde fondsen
-B
 estemde reserves programma- en
organisatieontwikkeling

-

(17.061)

-

-

(150.718)

(150.000)

(166.920)

(150.000)

(96.110)

-

(433.769)

(271.110)

(166.920)

Zoals in de meerjarenbegroting zichtbaar is, streven we naar groei in inkomsten, met name door meer subsidies te
werven via de lokale organisaties van
Red een Kind in Afrika. Zo kunnen we
meer kinderen en gemeenschappen
bereiken.
Met name in 2018 en 2019 is in het
negatief resultaat zichtbaar dat er in die
jaren nog geïnvesteerd wordt. Deze investeringen kunnen met name betaald
worden uit de aanwezige bestemmingsreserves. In 2019 zal blijken of deze
ingezette strategie ook haar vruchten
heeft afgeworpen. De ontwikkelingen
zullen we de komende jaren nauwgezet
volgen.

Bijlagen

BIJLAGEN
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I.	ORGANOGRAM
KANTOOR NEDERLAND
Andries Schuttinga
algemeen directeur

EXPERTISE & DEVELOPMENT:
Agnes Kroese
manager expertise en development

FINANCIËN:
Peter Veenstra
manager financiën

FONDSENWERVING & BEWUSTWORDING:
Anki van Bruggen
manager fondsenwerving
& bewustwording

Jesca van Dijk

Marga Baaijens
advisor
child development

Liesbeth Speelman
advisor
child development

Lineke Mook
adviseur internationale
communicatie

Pieter-Jan Bouw
program & sponsorship
advisor

Haike Haan
project
administrateur

Esther de Jong
grant writer /
security officer

Geert de Jonge
coördinator
PMEL

Jan Wolthers
advisor
agri business

Tiny Hoving
political advisor

Inge de Kroon
coördinator
knowledge portal

Saskia van het Ende
medewerker financiële administratie

Annemieke
Bossenbroek
teamleider sponsoring

Roelie Boxen
medewerker
sponsorcontacten

Ilse
Tharin
van Dommelen
Doornbos
communicatie adviseur online
medewerker
communicatie

Ard-Jan
Kok
relatie
manager

Hanna van Gemeren
medewerker
sponsoring

Klaasje Kooiker
assistent controller

Rita Hoekerd
medewerker
sponsorcontacten

Stagiaires & vrijwilligers

directiesecretaresse

Jeanine Zwiggelaar
medewerker
sponsorcontacten

Thijs
Aafke
Jenne
Henriet
Waardenburg
Mesu
Minnema
Seinen
communicatie relatiemanager relatiemanager communicatie
medewerker
adviseur
scholen en jeugd zakelijke markt
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II. BELANGRIJKSTE PARTNERS
BURUNDI
- Help Channel Burundi
- FECABU (Fraternité Évangélistique du Christ en
Afrique au Burundi)

D.R. CONGO
- ADED (Appui au Développement de l’Enfant en Détresse)
-H
 elp Channel Congo

ETHIOPIË
- EKHC (Ethiopian Kale Heywet Church)
- EKHC SWZ (Ethiopian Kale Heywet Church South West Zone)

INDIA
-	RPC NEI (Reformed Presbyterian Church North East India)
-	Bethel
- HACI (Help a Child of India)
- CNI (Church of North India)
-	V TRC (Vocational Training and Rehabilitation Centre)
- Anitha Methodist School

KENIA
- AICCAD (Africa Inland Church Child and Community
Development)
- Undugu Society of Kenya

MALAWI
-L
 ISAP (Livingstonia Synod Aids Programme;
Church of Central Africa Presbyterian)
-W
 ACRAD (Word Alive Commission for Relief and
Development)

OEGANDA
- SAO (Share An Opportunity)
- AEE (African Evangelistic Enterprise)

RWANDA
- AEE (African Evangelistic Enterprise)
- Bamporeze
-E
 PR (Église Presbytérienne au Rwanda)

ZAMBIA
-R
 OCS (Reformed Open Community Schools)

ZUID-SOEDAN
- Across

Bijlagen

III. SAMENWERKINGEN
Voor blijvende verbetering van onze organisatie werken we graag samen met
anderen. Onze belangrijkste partners en samenwerkingsverbanden zijn:
•	PerspActive
Samenwerkingsverband van negen Nederlandse ontwikkelingsorganisaties. Hoofddoel is het versterken van mensen
in ontwikkelingslanden.
•	Prisma
Prisma is een vereniging van christelijke organisaties rond
ontwikkelingssamenwerking. Zij werken samen op het
gebied van identiteit, lobby en pleitbezorging.
•	EU-Cord
Dit verband van 22 Europese ontwikkelingsorganisaties
werkt samen op het gebied van lobby, pleitbezorging,
fondsenwerving en programmatische consortia. (www.
eu-cord.org)

•	Partos
De brancheorganisatie van Nederlandse ontwikkelingsorganisaties, die zich onder meer richt op belangenbehartiging
bij de overheid en gezamenlijke kwaliteitsverbetering.
(www.partos.nl)
•	Goede Doelen Nederland
Deze vereniging richt zich op de algemene belangenbehartiging van landelijk wervende Nederlandse goede doelen.
(www.goededoelennederland.nl)
•	Dutch Relief Alliance (DRA)
De Dutch Relief Alliance is een coalitie van 16 Nederlandse
humanitaire hulp organisaties die gefinancierd worden door
het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken.

•	Christelijk Noodhulpcluster
Het Christelijk Noodhulpcluster bestaat uit de organisaties
Dorcas, Red een Kind, Tear, Woord en Daad en ZOA. We
werken samen bij de werving en besteding van fondsen
voor noodhulp bij rampen.

Postbus 40169 | 8004 DD Zwolle
t 038-4604648 | e info@redeenkind.nl
i www.redeenkind.nl

IBAN: NL77 ABNA 0377 3328 60
NL39 INGB 0001 5993 33

Marjan van der Lingen (p. 8, 11, 14, 21, 34, 36,
52, 59, 62, 72, 74, 79, 82, 105, 111, 115);
Qroost Beeldmakers (p. 19, 22, 42, 76);
Ramón Sánchez Orense (p. 32, 71, 80, 113);
Red een Kind (p. 6/7, 46, 48, 54);
Robbert Klein Obbink (p. 86, 90);
Steve Waguwa (p. 2/3, 4, 24, 27, 40, 66,
68/69, 81, 92/93, 101, 106, 116)
Foto voorzijde: Marjan van der Lingen
Vormgeving: idd.nu

Redactie: Red een Kind
Foto’s: Jaap Schuurman (p. 55);

Stichting Red een Kind is gecertificeerd
volgens de ISO 9001:2000 standaard.

www.facebook.com/stichtingredeenkind
www.twitter.com/redeenkind
www.youtube.com/user/redeenkind

SGS-COC-004399

Het certificaatnummer is
KSC-K40399/03
In 2017 ontvingen we onder meer
fondsen via:
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Bezoekadres
G. Stephensonstraat 11
8013 NL Zwolle
Postadres
Postbus 40169
8004 DD Zwolle
t 038 - 460 46 48
e info@redeenkind.nl
i www.redeenkind.nl
Bankrekening
NL77 ABNA 0377 3328 60
NL39 INGB 0001 5993 33

