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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 heeft de Stichting een samenwerkingsverband opgestart met Peace Corps 
America. Het was een jaar met hoogtepunten maar ook enkele dieptepunten. Er is een heel 
nieuw project opgestart en nieuwe samenwerkingsverbanden aangegaan. Helaas hebben 
we tussen alle mooie dingen door ook afscheid moeten nemen van een 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. Door dit alles heeft de stichting 
naamsbekendheid gehouden. 
 
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. Daarnaast blikken we alvast vooruit op 2015. 
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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 
Kim Jacqueline Maria van Elderen - Executive Director, Treasurer,   

Chairman, Office Manager  
Atemawoh Michael Nguatem  - Coordinator, Assistant 

representative of the NGO,  
Deputy Chairman 

Layne Anderson     - Financial Sectary,  
Assistant Office Manager 

Eric Bruya Wasi     - Comedian; entertainer.  
          Publicity manager PR #1 
Fonba Christina Ngwe    - Community Worker;  
           Representative of the  
          Handicap Children, PR #2 
Ndokuo Denis      - Representative of the  

Deaf Children, PR #3 
Egbe Yvonne Ako     - Member; French Translator 
Nzume Gilbert Nkwelle    - Medical Advisor 
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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) US Peace Corps. Een organisatie uit America die voor twee jaar vrijwilligers uitzend naar 
ontwikkelingslanden om daar een samenwerkingsverband te creëren met de lokale bevolking 
voor beter levensomstandigheden.  
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Doelenevaluatie 2014 
 
 
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.  
Het is nog steeds NIET GELUKT om drie bedrijven of stichtingen als ‘vaste donateurs’ te 
hebben. Alleen Ron’s Bandencentrale doneert ieder jaar een vast bedrag. Naast dit bedrijf 
zijn er nog wel enkele individuele donateurs die iedere maand een vast bedrag storten.  
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. 
NIET GELUKT. Er zijn twee individuele donateurs die geïnteresseerd zijn in het steunen van 
specifieke kinderen. Over het algemeen is gebleken dat het donateurs niet uitmaakt waar of 
aan welke kind het geld besteed word, als men maar feedback erover krijgt. 
3. Over 6 maanden zal er een samenwerkingsverband zijn gelegd met de organisatie ‘Peace 
Corps’ uit Amerika. 
GELUKT. Het afgelopen jaar hebben we Layne Anderson mogen verwelkomen in het team, 
zij is een vrijwilligster van de organisatie Peace Corps.  
4. Eind 2014 zal de stichting 10 Outreach programma’s hebben uitgevoerd in de kleine 
dorpjes rondom Kumba. 
NIET GELUKT. Wegens omstandigheden heeft de stichting 6 dorpjes kunnen bezoeken in 
plaats van 10 dorpjes. 
5. Iedere maand zal het team van Needs For Children de kinderen in de gevangenis 
bezoeken en voorlichten. 
GELUKT. Het bezoeken van de kinderen in de gevangenis is een groot succes. We zullen 
het komend jaar de projecten nog meer uitbreiden.  
6. Eind 2014 kan Needs For Children 75 % van de kosten afdekken met de inkomsten. 
GELUKT. Dit komt door een grote donatie van Stichting Handmelken.  
 
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.  
NOG NIET VOLDAAN. Eventueel dit doel aanpassen voor het komend jaar. 
2. December 2015 is er een continuïteit van het verschepen van spullen naar Kameroen per 
container/per schip op naam van de stichting.  
NOG NIET VOLDAAN. Tot op heden is de stichting nog niet officieel erkend door Kameroen. 
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. 
NOG IN UITVOERING. 
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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 zo geld op te halen. 
 
Vlooienmarkt bij OVS 
Braderie Wilhelmina dorp 
Vlooienmarkt SKV 
Vlooienmarkt bij de Manage 
Statiegeldactie bij de Albert Heijn  
SamSam kleding acties 
M25, kerstbenefietconcert 
 
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. Dit is een vaste donateur van Needs For Children.  

 
 
 
 
 
 
 

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

 

Foudraine Optiek werkt nauw samen met Needs For Children om 
kinderen die slecht zien te voorzien van een bril.  
 
 
 
 
 
 
Verder heeft Needs For Children spaarpotten mogen neerzetten bij: 

 
 
 
 

Naast deze bedrijven zijn er ook vele individuele donateurs die de stichting financieel 
en met spullen helpen. Heel erg bedankt!!  
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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) 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. Dit jaar zijn we naar de volgende dorpjes geweest: 
 
13-03-2014 Koto Barombi                   54 400 cfa = € 83,05 
11-04-2014 Mambanda Camp                          46 500 cfa = € 70,99 

14-06-2014 Bakossi Camp                            62 000 cfa = € 94,66 
11-07-2014 Clephic Orphanage                          37 000 cfa = € 56,49 
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18-09-2014 Diongo                                                                                 50 000 cfa = € 76,33 
15-10-2014 Small Ekombe                50 000 cfa = € 76,33

                            

 
2) 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. 
Afgelopen jaar hebben er veel projecten plaatsgevonden: 
 
* Bezoekjes aan weeshuizen                 20 600 cfa = € 31,45 
* Operatie weeskindje Mah Di’s Orphanage               30 000 cfa = € 45,80 

* 3 Matrassen aan Azi Orphanage:                        134 500 cfa = € 205,34 
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* Income Generating Project: 

Weeskinderen hebben vaak minder kansen in het leven. Daarnaast is het voor de 
verzorgster vaak moeilijk om financieel het hoofd boven water te houden. Daarom heeft 
Needs For Children in samenwerking met Peace Corps een ‘income generating project’ 
opgezet. Hiermee word de kinderen geleerd hoe ze sieraden van papier kunnen maken. Dit 
kunnen ze daarna verkopen. Het project was een groot succes en bij Mah Di’s Orphanage 
hebben de kinderen veel geld binnengehaald. Ieder kind kreeg persoonlijk het geld van de 
zelfgemaakte sieraad. Hiervan kochten zijn spullen voor school.              22 450 cfa = € 34,27 
 

 
* Donatie voor een put aan Mah Di’s Orphanage: 
Dit project was opgezet door Layne Anderson van de Peace Corps. Zij heeft een 
fondsenwerving gehouden en zo geld binnengehaald. Echter is het een regel dat de lokale 
gemeenschap ook een bijdrage levert. Echter kan Mah Di’s Orphanage zelf geen bijdrage 
leveren omdat ze het moeilijk rondkomen hebben. Daarom heeft Needs For Children deze 
kosten op zich genomen zodat de waterput gerealiseerd kon worden. 500 000 cfa = € 763,36 
       

 

       Voor ↑                        Na → 
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3) Medische hulp bieden aan kinderen 
De stichting helpt kinderen die medische hulp nodig hebben of wanneer een kind een 
hulpmiddel nodig heeft om de kwaliteit van het leven te verbeteren. Tevens is de stichting 
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. Hieronder de kinderen die we hebben geholpen met een korte 
beschrijving. 
 
* Che Abigail Lum  
Dit meisje van 5 jaar kennen we nog van vorig 
jaar. Het ondervoede blinde meisje dat Needs 
For Children maanden geholpen heeft en dat 
weer opkrabbelde en zelfs leerde lopen. Haar 
moeder kreeg een klein winkeltje van de 
stichting om zo financieel onafhankelijk te 
worden. Helaas moesten we deze hulp eind 
2013 stop zetten omdat de moeder niks in 
stand kon houden en Abigail weer terug bij af 
was. Toch hebben we ook in 2014 Abigail 
regelmatig bezocht en in de gaten gehouden. 
Het is en blijft toch één van onze kinderen 
waar we onze hart aan verloren hebben.  
          26 300 cfa = € 40,15 

 
 
 

 
* 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. Echter hield het daar niet bij op! Familie van Elderen 
heeft in 2014 maandelijks een bijdrage gegeven om Rhema Niek 
te kunnen blijven helpen.                           100 000 cfa = € 152,67 

 

 
* Twin: Meshouk Ngo and Abenego Chick 
Twee kinderen uit een drieling (helaas één kindje overleden) 
gevonden door een lid van Needs For Children. Ze waren 
ernstig ondervoed en ziek. Aangezien de moeder niet voor 
rede vatbaar was en zij de kinderen regelmatig ineens naar 
een onbekende plek meenam konden we geen voedingsplan 
opstellen. Needs For Children heeft toen eenmalig de 
kinderen mee naar de Ejed Clinic genomen en hen daar 
behandeld voor de verschillende klachten zoals huiduitslag.
                                 32 120 cfa = € 49,04 
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* Efuetlesong Nerville   
Een negenjarig jongetje met verschillende botbreuken aan de benen wat vergroeiingen heeft 
veroorzaakt. Nerville kan niet lopen of staan en is afhankelijk van zijn ouders die hem overal 
heen dragen. Needs For Children heeft gezorgd voor een rolstoel waardoor hij minder 
afhankelijk is en hij door zijn vriendjes naar school gebracht kan worden!   

       125 700 cfa = € 191,91 
            
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Makane Brenda Mbenda  
Een vijftien jarig meisje met verlamming aan de rechterhand en –been vanaf de geboorte. 
Brenda kan niet lopen of staan en verplaatst zichzelf via het schuiven met haar billen over de 
grond. Needs For Children regelde voor haar een rolstoel en nu hoeft ze niet meer op de 
vieze vloer te zitten en kan ze ook mee naar de kerk!              125 700 cfa = € 191,91 
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Helaas hebben we dit  jaar afscheid moeten nemen van een van onze kinderen.  
 
* Tambe Alleh Roniqueen  
In 2013 leerde we dit zesjarig meisje kennen tijdens een bijeenkomst bij de Presbyterian 
Rehabilitation Center. Enkele jaren geleden liep ze door een ongeluk een verlamming op en 
daarbij is haar gezichtsvermogen verslechterd. Doordat ze niet kon lopen zat ze veel en 
daardoor had ze doorligplekken ontwikkeld. In 2013 begonnen we met het behandelen van 
de doorligwonden. We hadden niet kunnen bedenken dat 2014 zo zou gaan lopen voor haar. 
Begin 2014 waren er plannen voor een korset zodat ze rechtop leerde zitten. Helaas zijn er 
van die plannen niks gekomen. Roniqueen kreeg opeens een hele dikke buik wat later een 
tumor bleek te zijn. Needs For Children hielp financieel om de operatie te bekostigen en uit 
te zoeken of het goed- of kwaadaardig zou zijn. Nog voor dat die uitslagen bekend waren 
groeide de tumor binnen twee weken weer terug. Roniqueen moest dus naar Fondation 
Chantal Biya in Yaoundé om de kanker te laten behandelen. Na een week kwamen ze echter 
weer terug omdat het uitzichtloos was. Roniqueen overleed enkele dagen later.  
                          371 925 cfa = € 567,82 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
We zullen je altijd blijven herinneren als die lieve grappige Alleh. RIP. 
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4) Gevangenis 
Ook dit jaar was het gevangenis project een groot succes. De gevangenis kent ongeveer 
zo’n 600 gevangenen waarvan ongeveer 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 of medicijnen 
verdeeld die de stichting gegeven heeft. Er word door het team ook aandacht besteed aan 
de zieken gevangenen. Daarnaast heeft de stichting de gevangenen dit jaar gemotiveerd 
door regelmatig zelfgemaakte tassen van hen te kopen.  
Hieronder een overzicht van het afgelopen jaar: 
 
24-03-2014 Voorlichting over huidziektes – Uitdelen medisch zeep      22 000 cfa = € 33,95 
15-04-2014 Tassen gekocht                          10 200 cfa = € 15,57 
29-04-2014 Voorlichting over malaria – Uitdelen etenswaren              22 500 cfa = € 34,35 
24-06-2014 Voorlichting over veilig eten en drink water - medicijnen    20 000 cfa = € 30,53 
31-07-2014 Voorlichting over mondhygiëne – Tandenborstel en pasta 20 000 cfa = € 30,53 
26-08-2014 Observatie – Uitdelen slippers                22 000 cfa = € 33,95 
23-09-2014 Voorlichting over voeding – Uitdelen beddengoed             22 000 cfa = € 33,95 
25-09-2014 Tassen gekocht                                                                 14 000 cfa = € 21,37 
03-10-2014 Tassen gekocht                            19 000 cfa = € 29,00 
21-10-2014 Tassen gekocht                 20 000 cfa = € 30,53 
21-10-2014 Observatie & hygiëne  - Uitdelen beddengoed                    22 000 cfa = € 33,95 
18-11-2014 Voorlichting over hygiëne – Uitdelen etenswaren               22 000 cfa = € 33,95 

 
 

5) Kraamafdeling, Ejed Clinic     
De Ejed Clinic kent al een kraamafdeling maar deze is al enkele jaren gesloten in verband 
met een tekort aan verloskundigen en het achterstallig onderhoud van de kraamafdeling. 
Needs For Children heeft besloten dit opnieuw te gaan openen, met als doel het 
laagdrempelig te maken zodat het ook toegang bied voor vrouwen die het financieel niet aan 
kunnen. Dit jaar is er een start mee gemaakt en in 2015 zal dit verder vorm gaan krijgen. 
                  498 000 cfa = € 760,30 
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6) Presbyterian Rehabilitation Center 
Iedere maand is er een bijeenkomst voor ouders met gehandicapten kinderen. Needs For 
Children is daar regelmatig bij en houd dan ook een praatje. Naast de bijeenkomsten gaat er 
af en toe ook iemand van het team mee met teamgenoot Christina om naar gehandicapte 
kinderen te kijken die gevonden zijn en hulp van de stichting nodig hebben.  
                                                             27 100 cfa = € 41,37 

26 november was het ‘Disability Day’. Een dag waar de gehandicapte kinderen zich mogen 
laten zien. Dit ook om te laten zien dat ze er gewoon bij horen. Needs For Children vind het 
belangrijk dat dit onder de aandacht komt en droeg hier dan ook een bijdrage aan.       

                     20 000 cfa =  € 30,53 
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7) Brillen project 
Foudraine Optiek heeft brilletjes vrijgesteld voor kinderen die het nodig hebben in Kameroen. 
Dit jaar heeft het team een grote screening gedaan in de dove school en bij alle weeshuizen. 
Er kwamen maar twee meisjes uit die echt een brilletje nodig hadden. Foudraine Optiek heeft 
hiervoor gezorgd en daar zijn we enorm dankbaar voor!  

Dove School  21 100 cfa = € 32,21 
Weeshuizen 13 000 cfa = € 19,84 

 

 
8) World AIDS Day 
1 december is het Wereld Aids Dag. Net als in 2012 heeft Needs For Children ook dit jaar 
een grote screening gehouden. Dit in samenwerking met Ejed Medical Foundation. Naast 
kinderen hebben we dit jaar ook zwangere vrouwen getest. Uit ruim 200 testen is er maar 1 
positief getest. Dit word opgevolgd.                     450 000 cfa  = € 687,02 

 
9) One time support 
Af en toe komt er een individueel persoon het kantoor binnen smekend om hulp. Als het gaat 
om volwassenen moeten we dit altijd afwijzen. Echter hebben onderstaand twee personen 
een kleine hulp gekregen omdat dit ten goede kwam van hun kinderen. 

       Dove man: 5 000 cfa =  € 7,63 
     Blinde vrouw: 2 000 cfa = € 3,05 
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10) Youthday 
11 februari: de dag van de kinderen! En zo ook voor onze speciale kinderen! Die dag zijn er 
twee leden van het team alle kinderen langs geweest die Needs For Children helpt of in het 
verleden geholpen heeft. Dit om hen in het zonnetje te zetten met een tasje vol lekkere 
dingen.                   36 650 cfa = € 55,95 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Al deze projecten kunnen niet uitgevoerd worden als er geen goed team achter stond! Dit 
jaar hebben we besloten hen dan ook te belonen voor het goede werk dat ze doen met een 
maandelijkse tegemoetkoming.             390 000 cfa = € 595,41 
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Financiën  
 
 
 
INKOMEN 2014 
Prive donaties:  €   3691,-- 
Bedrijf donaties:  €   1401,22 
Braderie en Vlooienmarkten: €   2800,-- 
Acties Supermarkten:  €     104,40 
Kerstacties:   €     400,-- 
Handmelken:   €   7300,-- 
    €15.696,62 
 
 
UITGAVEN 2014 
Projecten in Kameroen: €   5324,80 
Overig uitgave in Kameroen: €   1589,20 
Overig uitgave in Nederland: €       58,45 
    €   6972,45 
 
 
INKOMEN – UITGAVEN = BALANS 2014 

€15.696,62–  € 6972,45  = € 8.724,17 
 
 
START 2014 + BALANS 2014 = START 2015 
€ 16.975,83  +  € 8.724,17       = € 25.700,--
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Vooruitblik 2015 
 
 
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 2015 zullen we dit programma nog verder ontwikkelen en eventueel uitbreiden. 
 
* Het blijven steunen van de weeshuizen in en rondom Kumba, op welke gebied dan ook.  
 
* 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 jaar nog meer samenwerkingsverbanden aangaan met andere stichtingen en 
organisaties. 
 
* Maandelijks de gevangenis bezoeken om hen voorlichting en hulp te bieden. Daarnaast 
willen we dit jaar ook helpen met spullen voor de school in de gevangenis. Dit om de jeugd te 
motiveren deel te nemen aan de schoolactiviteiten. 
 
* Het verder uitbreiden van de kraamafdeling in de Ejed Clinic via een strategisch plan, dit 
om het laagdrempelig te maken voor vrouwen die het financieel niet aan kunnen.  
 
* Nog meer gehandicapte kinderen ontdekken samen met PCRS en hiervoor een plan op 
gaan stellen en uitvoeren. 
 
* 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 testen. 
 
* Voorlichting over hoe ondervoeding te voorkomen linken aan alle bestaande projecten.  
 
* Deelname aan de World Aids Day door het verstrekken van gratis testen aan kinderen, 
jong volwassen en zwangere vrouwen. 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 2015 zal de stichting vaste individuele donateurs hebben die de stichting iedere 
maand een vast bedrag doneren, dit om een financiële zekerheid te creëren.  
2. Eind 2015 zal de stichting 10 Outreach programma’s hebben uitgevoerd in de kleine 
dorpjes rondom Kumba.  
3. Eind 2015 zal Needs For Children 15 individuele kinderen geholpen hebben om de 
kwaliteit van leven te verbeteren.  
4. Iedere maand zal het team van Needs For Children de kinderen in de gevangenis 
bezoeken en voorlichten. 
5. Eind 2015 zal de kraamafdeling iedere maand een aantal van 10 bevallingen per maand 
behalen. 
6. Eind 2015 zal Needs For Children 50 kinderen geholpen hebben aan een bril met behulp 
van Foudraine Optiek 
7. Eind 2015 zullen alle vaste projecten (Outreach Programma, gevangenis, kraamafdeling, 
medische hulp bieden aan kinderen) gelinkt zijn aan een programma dat ondervoeding moet 
gaan terugdringen.  
8. Eind 2015 kan Needs For Children 75 % van de kosten afdekken met de inkomsten. 
9. Eind 2015 zal Needs For Children in bezit zijn van een vervoersmiddel waarmee de 
projecten in de afgelegen gebieden beter bereikt kunnen worden en de veiligheid van de 
leden van de stichting gewaarborgd word.  
10. Eind 2015 zal Needs For Children een teammember bij het vaste team hebben om de 
continuïteit binnen de stichting te waarborgen.  
 
Lange termijndoel 
1. December 2016 is er een continuïteit van het verschepen van spullen naar Kameroen per 
container/per schip op naam van de stichting.  
3. Eind 2016 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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Budgetplan 
 

Project Budget Uitleg vaste kosten +  
extra 

Gedekt budget 

 
Outreach Program 
 

 
€ 1 000,-  

= 655 000 cfa 
              

 
Maandelijks project: 
10 X 50 000 = 500 000 cfa 
Extra: 155 000 cfa 

 
Privé donaties. 
Handmelken donatie 
voor ondervoeding 
(gedeeltelijk). 

 
Weeshuizen 
 

 
€ 2 000,- 

= 1 310 000 cfa 
 

 
Nog geen directe 
besteding 

 
Privé donaties. 

 
Medische Hulp 
 

 
€ 4 000,- 

= 2 620 000 cfa 
 

 
Nog geen directe 
besteding 

 
Privé donaties voor 
een specifiek kind. 
Handmelken donatie 
voor ondervoeding 
(gedeeltelijk). 

 
Gevangenis 
 

 
€ 1 000,- 

= 655 000 cfa 
 

 
Maandelijks project: 
12 x 22 000 = 264 000 cfa 
Extra: 391 000 cfa 

 
Privé donaties. 
Handmelken donatie 
voor ondervoeding 
(gedeeltelijk). 

 
Kraamafdeling 
 

 
€ 2 000,- 

= 1 310 000 cfa 
 

 
Maandelijkse salary: 
12 x 30 000 = 360 000 cfa 
Extra: 950 000 cfa 

 
Privé donatie voor de 
salaris. 
Handmelken donatie 
voor ondervoeding 
(gedeeltelijk). 
M25  € 750,- 

 
Ondervoedings- 
programma bij 
P.C.R.S  
voor ouders met 
gehandicapte 
kinderen 
 

 
€ 750,- 

491 250 cfa 

 
Maandelijks meeting: 
11 x 20 000 = 220 000 cfa 
Maandelijks in de dorpen: 
10 x 20 000 = 200 000 cfa 
Extra: 71 250 cfa 

 
Handmelken donatie 
voor ondervoeding. 

 
Brillen Project 
 

 
€ 250,- 

= 163 750 cfa 
 

 
Word besteed aan de 
oogcontroles. Onkosten 
voor het bereiken van de 
kinderen. 

 
Het brillen project 
word gesponsord 
door FOUNDRAINE 
OPTIEK. 

 
Vrijwilligers 
 

 
€ 1 500,- 

= 982 500 cfa 
 

 
Maandelijkse 
tegemoetkoming (4 pers.): 
12 x 80 000 = 960 000 cfa 

 

 
TOTAL 
 

 
€ 12 500 ,- 

= 8 187 500 cfa 
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Voor meer gedetailleerde informatie over de projecten, kinderen of financiële situatie, stuur 
een mailtje naar needsforchildren@hotmail.com. 
 
 


