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Voorwoord 
 
 
De stichting Needs For Children is klein opgezet omdat we de lokale bevolking in groepen 

maar ook individueel willen helpen. De stichting helpt daar waar er op dat moment hulp nodig 
is. Met behulp van een team in Kameroen hebben we veel projecten kunnen verwezenlijken. 
Daarnaast zijn er ook twee vrijwilligsters vanuit Nederland geweest die het team kwamen 
versterken. Het was een jaar met hoogtepunten maar ook enkele dieptepunten. Er zijn veel 
nieuwe projecten opgestart en nieuwe samenwerkingsverbanden aangegaan. Helaas 
hebben we tussen alle mooie dingen door ook afscheid moeten nemen van twee van onze 
kinderen. 
 
De projecten hadden we niet kunnen doen zonder alle donaties die we hebben gekregen. 
Naast vele individuen zijn er ook bedrijven geweest die zich voor de stichting ingezet hebben 
en ook vele waar we in de toekomst ook nog van op aan kunnen. Natuurlijk kwam dit alles 
niet aanwaaien en hebben we in Nederland veel publiciteit moeten maken. Zo heeft de 

stichting regelmatig in de krant gestaan en acties opgezet. Het team in Nederland, onder 
leiding van Liesbeth van Elderen, heeft gezorgd voor de actieve fondsenwerving door middel 
van vlooienmarkten, braderie’s, presentaties etc. Dit alles heeft de stichting een 
naamsbekendheid gegeven. 
 
In dit jaarverslag willen we een overzicht geven van wat de stichting dit jaar heeft 
doorgemaakt op het gebied van de doelen, projecten, fondsenwerving en natuurlijk de 
financiën.  
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Needs For Children 
 
 

De stichting is 17 oktober 2011 opgericht, te Best. Het idee is afkomstig van Kim van 
Elderen. Zij gaat sinds 2009 regelmatig naar Kameroen om er als vrijwilligster te werken als 

verpleegkundige in de Ejed Medical foundation, gelegen in Kumba – Kameroen. Haar 
ervaring heeft haar laten inzien dat de kinderen nog veel hulp kunnen gebruiken. Voor dat de 
stichting opgericht was hielp zij ook al kinderen financieel door het geven van materiaal aan 
een weeshuis en het verbeteren van de faciliteiten van de Ejed Medical Foundation. Maar 
het was niet gemakkelijk om dit alles te doen als individu en vandaar dat Kim de stichting 
heeft opgezet om de kinderen nog meer te helpen en een kans te bieden. 
 
KvK-nummer: 53767853, deze inschrijving valt onder beheer van Kamer van Koophandel 
Brabant 
 

Doel van de stichting 
* Het verbeteren van de kwaliteit van het leven van kinderen in Kameroen * 
Het doel is wat globaal omdat de organisatie wil helpen op verschillende gebieden zoals 

gezondheidszorg, onderwijs en in de eerste levensbehoeften. 
 

 

Organisatie in Nederland 
Kim Jacqueline Maria van Elderen    - voorzitter 
Elisabeth Wilhelmina Josephina van Elderen - secretaris en penningmeester  
Adriana Maria Henderickx – Zwambag   - lid 
 
 
Organisatie in Kameroen 
Atemawoh Michael Nguatem   - coördinator en vertegenwoordiger  
    van de stichting. ‘Laborant’ 
Eric Bruya Wasi (Zackary Longmope)  - animator en komiek 
Egbe Yvonne Ako   - vertegenwoordiger in het 

     Franstalige Kameroen 
Fonba Christina Ngwe   - vertegenwoordiger van de 
    gehandicapte kinderen 
Ndokuo Denis   -  vertegenwoordiger van de  
    dove kinderen  
 
 
Samenwerkende organisaties in Kameroen 
1) Ejed Medical Foundation. Het ziekenhuis staat onder leiding van de Medical Officer 
Nzume Gilbert Nkwelle. Hier kunnen we terecht met de zieke kinderen. 
2) Presbyterian Rehabilitation Community Services. Zij gaan de dorpen in op zoek naar 
kinderen met een handicap. 
3) Key Farmers. Deze organisatie is gericht op het helpen van vrouwen met een startend 

bedrijfje. Tijdens het project met Abigail hebben we hun hulp gekregen. 
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Doelenevaluatie 2013 

 
 
Korte termijndoel 
1. We willen eind 2013 drie vaste donateurs (zoals bedrijven of stichtingen) hebben welke de 
stichting ieder jaar een vast bedrag zal doneren, dit om een financiële zekerheid te creëren.  
NIET GELUKT. Helaas is het niet gelukt om drie vaste donateurs te vinden die ons ieder jaar 
een vast bedrag doneren. Echter is er wel één bedrijf, genaamd Ron’s bandencentrale, die 

ieder jaar een bedrag stort. Hiervoor zijn we erg dankbaar. Dit doel zal dus wederom een 
doel worden in 2014 
 
2. Eind dit jaar is de coördinator van de stichting in Kameroen in staat om nieuwe vrijwilligers 
te begeleiden in hun functie in de stichting.  
GELUKT. Dit jaar heeft de coördinator een test gehad door de vrijwilligsters uit Nederland 
mee te begeleiden. Hij zal dit het komend jaar, wanneer er nieuwe vrijwilligers komen, alleen 
kunnen doen.   
 
3. Tussen nu en eind 2013 willen we twee samenwerkingverbanden creëren met andere 
stichtingen in Kameroen. 
GELUKT. Needs For Children heeft het afgelopen jaar nauw samen gewerkt met 

verschillende stichtingen en organisaties in Kameroen. Dit om projecten meer kwaliteit te 
geven en de beste zorg aan de kinderen. Presbyterian Rehabilitation Community Services is 
een organisatie die kinderen met een handicap opsporen in de dorpen. Wanneer er een kind 
gevonden word die extra hulp nodig heeft komen zij bij Needs For Children aankloppen. 
PRCS helpt bij het gedeelte van de revalidatie. Samen hebben we al wat kinderen kunnen 
helpen. Een andere organisatie is Key Farmers, zij helpen vrouwen bij het opstarten van een 
kleine onderneming. Needs For Children helpt kinderen uit arme gezinnen. Wanneer onze 
hulp ophoud moeten  we er vanuit kunnen gaan dat de moeder het over kan nemen. Soms 
betekent dit dat we de moeder een kleine onderneming moeten geven waardoor ze 
financieel onafhankelijk word. Key Farmers helpt de stichting hierbij om de moeder hierin te 
begeleiden. 
 

Lange termijndoel 
1.Binnen twee jaar zal Needs For Children in bezit zijn van een Toyota Landcruiser waarmee 
de projecten in de afgelegen gebieden beter bereikt kunnen worden en de veiligheid van de 
leden van de stichting gewaarborgd word. Hiervoor zal een bedrag van 7000 euro 
vrijgegeven worden.  
NOG NIET VOLDAAN 
 
2. Binnen twee jaar is er een continuïteit van het verschepen van spullen naar Kameroen per 
container/per schip op naam van de stichting.  
NOG NIET VOLDAAN
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Fondsenwerving 
 
 
Het afgelopen jaar heeft het Team van Needs For Children in Nederland een actieve rol 

gespeeld op het gebied van fondsenwerving. Naast het aanspreken van individuen en 
bedrijven voor een sponsering heeft het team zelf ook deelgenomen aan markten en acties 
om om zo geld op te halen. 
 
Vlooienmarkt bij OVS 
Koninginnenmarkt 
Braderie Wilhelmina dorp 
Vlooienmarkt SKV 
Vlooienmarkt bij de Manage 
Statiegeldacties Albert Heijn (maart en november/december) 
     Plus Ton Henst (augustus/september) 
Kerststal De Vleut 

 
Daarnaast zijn vele vrijwilligers erg creatief met het breien en maken van spulletjes om te 
verkopen maar ook zeker om uit te delen aan de kinderen in Kameroen. Needs For Children 
is hen zeer dankbaar voor alle inzet. 
 
 
De stichting zelf heeft dus veel gedaan om zoveel mogelijk geld op te halen. Echter mogen 
we ook trots zijn op de vele bedrijven die ons dit jaar weer gesteund hebben, zowel 
financieel als met materiaal: 
 

 
* Ron's Bandencentrale is leverancier van alle gerenommeerde merken zomerbanden, 
winterbanden en all season banden en deze worden natuurlijk vakkundig met de modernste 
machines gemonteerd op uw voertuig.  

 
 

 
 
 
 
 

* Parfumerie Jacqueline helpt Needs For Children heel regelmatig met doneren van spullen 
uit de winkel. Hiermee kunnen we vele jonge meiden blij mee maken. 
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Schoenen winkel van Ballekom heeft al meerdere malen 
schoenen gedoneerd voor de kinderen van Needs For Children. 
 
 
 

 
 
 
 

 

Sinds een half jaar werken Needs For Children en Foudraine Optiek 
nauw samen om kinderen die slecht zien te voorzien van een bril. 
Foudraine Optiek heeft in 2013 een start gemaakt door het doneren 

van drie brilletjes. Op naar 2014! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Wereld Winkel in Best heeft dit jaar het geld uit het fooienpotje geschonken aan Needs For 
Children. De Wereldwinkel verkoopt originele cadeaus en (h)eerlijke levensmiddelen uit 
andere culturen. De producten zijn gemaakt met respect voor mens en milieu. Omdat de 
producenten- zoals zilversmeden, pottenbakkers en koffieboeren – er een rechtvaardige prijs 
voor krijgen, kunnen ze een menswaardig bestaan opbouwen.  
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Projecten  
 
 
Het was een druk jaar met vele nieuwe projecten en samenwerkingsverbanden, maar ook 
het verder ontwikkelen van bestaande projecten. Hieronder een beknopte beschrijving van 
de verschillende projecten met illustratie en kosten. 

 
1) Kantoor 
Needs For Children kan met trots bekend maken dat het nu officieel een kantoor heeft in het 
plaatsje Kumba in Kameroen.                                                  1.608.900 cfa = € 2.456,34 

 
 
2) Womensday 
Op 8 maart 2013 was het Nationale Vrouwendag. In samenwerking met Ejed Medical 
Foundation stond Needs For Children met een stand in het dorpje Tombel om daar vrouwen 
voorlichting te geven over hoe te zorgen voor hun kinderen. Enkele gezondheidsvoorlichting 
maar ook demonstraties en check up voor de vrouwen.           Gesponsord door Ejed MEF 
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3) Medische hulp bieden aan kinderen 
De stichting is een plek geworden waar andere organisaties komen als zij de middelen niet 

meer hebben om het kind te helpen. Met het gehele team wordt er naar de situatie van het 
kind gekeken en een plan gemaakt. Helaas lopen niet alle plannen zoals men gedacht had. 
Hieronder de kinderen die we hebben geholpen met een korte beschrijving. 
 
* Obang Vanine, Atowah Neres, Obang Nela zijn kinderen die het team tijdens het 
Outreachprogramma in Ikiliwindi zijn opgevallen. Allen hadden ze de huidziekte ‘Scabies’. 
Hiervoor zijn ze behandeld in de Ejed Medical Foundation.            38 940 cfa = € 59,44 
 

* Elangwe Amina is een meisje van 13 jaar oud die Kim op straat tegen kwam en smeekte 
om hulp. Ze woonde bij haar oom die regelmatig dronken was en die ze moest verzorgen. Ze 
vertelde verder geen contact met haar ouders te hebben, wat achteraf anders bleek. De 
stichting heeft haar geholpen met het betalen van haar ziekenhuisrekening en het op gang 

helpen van haar leven. Verder kon er niks gedaan worden aangezien ze voldoende familie 
heeft die capabel zijn om voor haar te zorgen.               25 000 cfa = € 38,17 
 

* Lydia Arrey is een meisje van 10 jaar. Samen met haar zus kwamen ze op het kantoor van 
Needs For Children om hulp vragen, nadat ze verschillende dingen geprobeerd hadden. 
Lydia was opgezwollen van top tot teen en had moeite met lopen en ademhalen. Het was zo 
ernstig dat ze door de stichting onmiddellijk naar het ziekenhuis is gebracht en daar 
opgenomen is. Later bleek dat ze nierfalen had. Ze heeft twee weken in het ziekenhuis 
gelegen en bij ontslag was het verschil al zichtbaar. De medicijnen moeten langzaam 
afgebouwd worden zodat de nieren het weer over kunnen nemen.      120 675 cfa = € 184,24 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          24-09-2013        18-10-2013 
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* Rhema Niek Marvelous is geboren op 4 maart 2013. 

Nadat de moeder thuis was bevallen onder barre 
omstandigheden kwamen moeder en kind, gebracht door 
de Ministry of Social Affairs, in de Ejed Clinic terecht. 
Doordat niemand zich verantwoordelijk voelde is Needs 
For Children op de voorgrond gekomen. De baby werd 
geboren met bloedarmoede, malaria en koorts. De 
stichting heeft de baby kunnen helpen in de start van zijn 
leven. Needs For Children blijft de familie observeren en 
adviseren aangezien de moeder er alleen voor staat met 
6 kinderen.            391 250 cfa = € 597,33 

 
 

* Che Abigail Lum is een meisje van 4 jaar. Ze is blind en kan niet lopen of praten. Bij de 
eerste ontmoeting in juni was ze ondervoed en erg ziek. Abigail word verzorgt door haar 
moeder en woont samen met haar kleine broertje en oma in een houten huisje. Het was 
duidelijk dat er niet genoeg middelen waren om het huishouden te onderhouden. Needs For 
Children stelde samen met de Presbyterian Rehabilitation Center een plan op. NFC zou zich 
inzetten voor een wekelijkse bijdrage voor het eten voor het gezin totdat Abigail sterk genoeg 
zou zijn om aan de dagbehandeling mee te doen. Twee maanden later was Abigail al een 
stuk opgeknapt en sterk genoeg om te leren lopen. Daarnaast was het ook een vrolijker 
meisje dat leerde omgaan met andere kinderen. Na 4 maanden besloten we de moeder een 
winkeltje te geven zodat ze financieel onafhankelijk zou worden en wij na 6 maanden met 
een gerust hart het achter konden laten. Helaas bleek de moeder niet  in staat te zijn en het 
winkeltje liep op niks uit en Abigail vermagerde weer flink. Helaas is de medewerking van de 

moeder niet voldoende om met dit project door te gaan. Wel zullen we door gaan met de dag 
behandeling en iemand heeft aangeboden Abigail daar eten te geven.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
460 100 cfa  
= € 702,44 
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* Dabrack Fey (Princess) is een meisje van 8 jaar die bij haar oma woont. Samen kwamen zij 

in het kantoor om hulp vragen. Het meisje was erg verzwakt en vermagert en er is verder 
geen familie om zorg te dragen. Needs For Children nam de verantwoordelijkheid en liet 
haar verschillende labtesten doen in de General Hospital. Daar kwam uit dat ze HIV positief 
is. Inmiddels is ze op ARV medicijnen en gaat het goed met haar. Wel moet er gecheckt 
blijven worden of de behandeling voldoende opgevolgd word.           68 945 cfa = € 105,26 

 
 
* Tambeh Alleh Roniqueen is een meisje van 6 jaar. Drie jaar geleden liep ze door een 
ongeluk een verlamming op en daarbij is haar gezichtsvermogen verslechterd. Doordat ze 
niet kan lopen zit ze veel en daardoor heeft ze doorligplekken. Op dit moment is de Stichting 
bezig haar wonden te behandelen. Wordt vervolgd in 2014.   8 150 cfa = € 12,44 
 

 
Helaas hebben we dit  jaar afscheid moeten nemen van twee van onze kinderen.  
 
 

  Ebane Mary is overleden op 9 jarig leeftijd. 
 

Ebane was het eerste meisje dat Needs For     
Children hielp. Regelmatig behandelde we haar 
voor haar ontstekingen. Elke keer kwam ze er 
boven op. Dit jaar vertelde haar moeder in 
tranen dat Ebane HIV positief is maar dat ze 
nooit geld had om het op te volgen. 

Onmiddellijk zijn we het gaan opvolgen en ze is 
zelfs op ARV medicijnen geplaatst. Het ging 
beter met haar maar af en toe kwamen de 
ontstekingen weer opzetten. Daarbij at ze in het 
dorpje waar ze woonde erg eenzijdig. Op 4 
augustus kregen we het treurige nieuws. 

100 960 cfa = € 154,14 

 
Fali Bate is overleden op 5 jarig leeftijd. 
 
Fali is gezond geboren maar raakte plotseling  
verlamd en enkele weken later ook blind. Er  

moest een scan van zijn hoofd gemaakt worden 
maar er was geen geld. Op dit moment kwam  
Needs For Children en in Douala werd de scan  
gemaakt. Er kwam uit dat dit kleine jongetje  
kanker had in zijn gehele lichaam. Vervolgens is 
hij in Fondation Chantal Biya in Yaoundé  
behandeld. Hij reageerde er goed op. Helaas  
heeft de vader na een maand de behandeling  
gestopt omdat hij er geen toekomst in zag. Fali  
is enkele weken later in Kumba overleden.                                      
                                                                                                         1.006.640 cfa = € 1.536,85 
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4) Outreachprogramma’s  

Net als vorig jaar zet Needs For Children zich in voor de kinderen in de dorpen. Hier geven 
we hen voorlichting over hygiëne, malaria en hiv/aids. Dit word gedaan aan de hand van 
posters en stukjes drama. Naast een leerzame dag is het ook een dag waar een kind een 
kind mag zijn. Een dag met plezier.  
 
08-04-2013, Ikiliwindi                  58 650 cfa = € 89,54 

 
 

 
11-04-2013, Weme                                      23-08-2013, Mondame 

48 500 cfa = € 74,05      47 000 cfa = € 71,76 
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5) Weeshuizen 

Needs For Children bezoekt de weeshuizen in Kumba regelmatig. Tijdens de bezoekjes 
wordt er met de kinderen gespeeld en gekeken waar het weeshuis hulp bij kan gebruiken. Zo 
heeft de Stichting dit afgelopen jaar het schoolgeld van de kinderen van Azi Orphange 
betaald. Ieder jaar vieren de weeshuizen samen kerst en hier heeft Needs For Children aan 
bijgedragen. 
 
Bezoekjes aan de verschillende weeshuizen:  10 700 cfa = €16,33 
Schoolgeld Azi Orphange:     93 300 cfa = € 142,44, 
Kerst voor de kinderen:    34 000 cfa = € 51,91 
 

 
 
 
6) Gevangenis 
Dit jaar was het eerste jaar dat Needs For Children samen werkte met de gevangenis. De 

gevangenis kent ongeveer zo’n 600 gevangenen waarvan 70 jongeren tussen de 12 en 20 
jaar. Ze leven daar in barre omstandigheden op een hoop. Met onze bezoekjes aan de 
gevangenis willen we ze advies en kennis meegegeven. Aan het eind worden er altijd 
etenswaren verdeeld die de stichting gegeven heeft. 
Er word door het team ook aandacht besteed aan de zieken gevangenen.  
 
21-08-2013 Eerste kennismaking   21 500 cfa = € 32,82 
02-10-2013 Bezoek, hiv/aids voorlichting  Gesponsord door Fam van Elderen 
19-12-2013 Bezoek, samen kerst vieren  61 300 cfa = € 93,59 

 

 

7) School voor dove kinderen 
Er is een eerste kennismaking geweest met de school voor dove kinderen, genaamd 
Ephphatha Insitute, in Kumba. Dit is een project waar in 2014 veel aandacht aan besteed zal 
gaan worden.                                                                                                 4 000 cfa = € 6,11 
 
 

8) Dag van de gehandicapte kinderen 
Op 10 december werd de dag van de gehandicapte kinderen gevierd in de Presbyterian 
Community Rehabilitation Center. Needs For Children was hiervoor ook uitgenodigd en heeft 
daarom ook een bijdrage gedaan.                24 900 cfa = € 38,02 
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9) Educative Multi Talent Event 
Op 10 augustus 2013 heeft Needs For Children haar Stichting officieel gelanceerd in Kumba. 

Dit aan de hand van een groot openbaar event voor kinderen. Iedereen was uitgenodigd en 
de advertentie was te zien en te horen op MBS tv en Kumba radio. Verder werd het nieuws 
verspreid door middel van folders, brieven en posters.  
Op de dag zelf waren er ruim 500 kinderen waaronder weeskinderen en gehandicapte 
kinderen. Het was een dag dat alle kinderen, ongeacht de handicap, samen waren. Het 
programma zat vol entertainment en games. Zo was er een modeshow, zingwedstrijd, 
danswedstrijd, zaklopen en optredens. Het was een dag om trots op te zijn.  
 
 
 
 
 

 
 
*  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

                                                                                                                                  720 050 cfa  
                                                                                                                                = € 1.099,31 
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10) Brillen uitdelen 
Foudraine Optiek heeft Needs For Children laten weten brilletjes te willen sponsoren aan 

kinderen in Kameroen. Eind dit jaar is de stichting hiermee van start gegaan door drie kindjes 
van een school, die eruit gehaald waren door een Presbyterian Community Worker na een 
oog check up gedaan te hebben, een brilletje te geven. Dit was nog maar het begin van een 
enorm project die in 2014 meer vorm zal krijgen. Hierbij nogmaals Foudraine Optiek, enorm 
bedankt! 
 

 
 

 
 

   6 200 cfa = € 9,47 
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Financiën  
 
 
 
INKOMEN 2013 
Prive donaties:  €   1960,94 
Bedrijf donaties:  €     401,22 

Braderie en Vlooienmarkten: €   2114,75 
Acties Supermarkten:  €     806,10 
Kerstacties:   €     500,00 
    €  5.783,01 
 
 
UITGAVEN 2013 
Projecten in Kameroen: €   7575,- 
Overig uitgave in Kameroen: €   3115,- 
Overig uitgave in Nederland: €   1835,78 
    € 12.525,78 
 

 
INKOMEN – UITGAVEN = BALANS 2013 

€ 5.783,01 –  € 12.525,78 = - € 6.742,77 
 
 
START 2012 + BALANS 2013 = START 2014 
€ 23.718,60 +  - € 6.742,77 = € 16.975,83
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Vooruitblik 2014 
 
 
Verwachte aankomende projecten 
* Doorgaan met de Outreach Programma’s naar de afgelegen dorpen rondom Kumba. Er 

word dan voorlichting gegeven aan kinderen over hygiëne, malaria en HIV/Aids. Dit wordt 
gedaan op afwisselende manier door voorlichting te mengen met comedy. Dit om de 
kinderen een leuke en leerzame dag te laten hebben.  
In 2014 zullen we dit programma nog verder ontwikkelen en eventueel uitbreiden. 
 
* Doorgaan met het bieden van medische hulp aan kinderen. Tijdens onze projecten komen 
we regelmatig kinderen tegen die ernstig ziek zijn en zelf de middelen niet hebben om naar 
een ziekenhuis te gaan. Hiervoor zullen wij onze verantwoordelijkheid nemen. Daarnaast 
zullen we dit nog meer in samenwerking gaan doen met ander stichtingen en organisaties. 
 
* Kinderen met problemen aan de ogen zoals het niet goed zien, worden geholpen aan een 
brilletje door Foudraine Optiek. Hiervoor zullen dagprogramma’s gemaakt worden om 

kinderen te zien. 
 
* Meer gezondheidsvoorlichting aan kinderen in en rondom Kumba. En dan met name in de 
weeshuizen.  
 
* Samen gaan werken met de school voor dove kinderen. Needs For Children zal gaan 
kijken waar ze hulp bij nodig hebben en indien mogelijk helpen. 
 
* Nog meer gehandicapte kinderen ontdekken samen met PCRS en hiervoor een plan op 
gaan stellen en uitvoeren. 
 
* Deelname aan de World Aids Day door het verstrekken van gratis testen aan kinderen en 

jong volwassen. Een vroegtijdige ontdekking van het hiv virus is belangrijk. In deze tijd komt 
het steeds vaker voor dat ook al kinderen hiv/aids hebben.  
 
* Naast deze projecten geeft Stichting Needs For Children ook spullen aan kinderen die het 
nodig hebben. Dit varieert van kleding tot speelgoed etc. De spullen die we van mensen uit 
Nederland krijgen proberen we dan ook zo veel mogelijk op te sturen naar Kameroen, waar 
Kim het dan uitdeelt.   
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Naast deze projecten zijn er nog veel meer projecten die we kunnen doen maar we kijken 
waar er op dat moment welke hulp nodig is. Needs For Children staat voor kleinschalige 
projecten! 
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Korte termijndoel 
1. Eind 2014 zal de stichting drie vaste donateurs (zoals bedrijven of stichtingen) hebben 

welke de stichting ieder jaar een vast bedrag zal doneren, dit om een financiële zekerheid te 
creëren.  
2. Over 6 maanden zullen ten minste 3 kinderen gekoppeld zijn aan een persoonlijke 
donateur die de verantwoordelijk neemt voor de gemaakte kosten voor het kind. 
3. Over 6 maanden zal er een samenwerkingsverband zijn gelegd met de organisatie 
‘Peacekorps’ uit Amerika. 
4. Eind 2014 zal de stichting 10 Outreach programma’s hebben uitgevoerd in de kleine 
dorpjes rondom Kumba. 
5. Iedere maand zal het team van Needs For Children de kinderen in de gevangenis 
bezoeken en voorlichten. 
6. Eind 2014 kan Needs For Children 75 % van de kosten afdekken met de inkomsten. 
 

 
Lange termijndoel 
1. December 2015 zal Needs For Children in bezit zijn van een Toyota Landcruiser waarmee 
de projecten in de afgelegen gebieden beter bereikt kunnen worden en de veiligheid van de 
leden van de stichting gewaarborgd word. Hiervoor zal een bedrag van 7000 euro 
vrijgegeven worden.  
2. December 2015 is er een continuïteit van het verschepen van spullen naar Kameroen per 
container/per schip op naam van de stichting.  
3. Eind 2015 kan Needs For Children haar projecten kostendekkend uitvoeren. Dit wil 
zeggen dat 100% van de uitgaven afgedekt zal kunnen worden met de inkomsten. 
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Voor meer gedetailleerde informatie over de projecten, kinderen of financiële situatie, mail 
dan gerust naar needsforchildren@hotmail.com 
 
 


