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Voorwoord 
 
 
Het zesde jaar van het bestaan van Needs For Children was een moeizaam maar succesvol 
jaar. Needs For Children is eindelijk erkent als stichting in Kameroen!! 
Nog steeds is de stichting klein opgezet zodat we de directe lokale bevolking in groepen 
maar ook individueel kunnen helpen. We helpen een kind daar waar er op dat moment hulp 
nodig is. Op deze manier kunnen we een band op bouwen met het kind en familie. Dit om de 
kwaliteit van de zorg en hulp die we geven optimaal te laten zijn. Ook nadat er hulp gegeven 
is blijven we contact houden, dit om ons doel bij dat kind te waarborgen.  
 
Met een team in Kameroen verwezenlijken we veel projecten. Echter kunnen deze projecten 
niet plaatsvinden zonder alle hulp die we krijgen van vrijwilligers en donateurs vanuit 
Nederland. 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, kleding party’s etc. 
 
Afgelopen jaar was een stressvol jaar aangezien er gebieden in het zuid westen van 
Kameroen gevaarlijk zijn vanwege de opstanden die plaatsvinden. Om deze reden heeft de 
oprichtster van de stichting, Kim van Elderen, dit jaar niet naar Kameroen kunnen gaan. Het 
team in Kameroen is wel constant in contact met Nederland geweest waardoor de oprichtster 
nauw betrokken kon zijn. Er is veel individuele hulp geboden dit jaar. Echter was er ook één 
groot project, namelijk het bouwen van een weeshuis voor de kinderen van Azi Orphanage. 
 
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 2018. Needs For Children houd van 
openheid en daarom zijn alle financiën ook in detail terug te lezen.  
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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   
Ingrid Martens   - Vrijwilligster 
Eric Bruya Wasi    -  Komiek, entertainer 
 

 
Organisatie in Kameroen 
Atemawoh Michael Nguatem  - Coördinator 

    Assistent vertegenwoordiger    
   Voorzitter 

 
Kenji Marie Epiphanie    - Secretaresse 
         Penningmeester 
Mbu Clara      - Gemeenschap werknemer 
        -  Publiciteit manager  
Ndokuo Denis      - Vertegenwoordiger van de dove 
         kinderen 
 
Egbe Yvonne Ako     - Member; French Translator 
Nzume Gilbert Nkwelle    - Algemeen medisch adviseur 
Tatah Lambeth     -  Kinderarts medisch adviseur 
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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) Kumba General Hospital. Het overheidsziekenhuis in Kumba. Zij bellen wanneer ze zieke 
kinderen hebben die aan hun lot over gelaten zijn. In samenwerking met hen kijken we hoe 
we kunnen helpen en ook het ziekenhuis helpt met een percentage van 50% mee. 
 
3) Kumba Central Prison. De gevangenis in Kumba werkt nauw samen met de stichting. 
Samen zorgen we voor kwaliteit van zorg in de gevangenis voor minderjarige gevangenen. 
Daar waar de overheid geen hulp bied, doen wij dit.  
 
4) Ministry of Social Affairs. Zij zijn onze steunpilaar. Zij worden op de hoogte gehouden van 
de projecten die we doen en kijken waar zij hulp kunnen bieden. En andersom. 
 
5) DGRE. Zij beschermen de stichting waar nodig. Ook zorgen zijn voor de verslagen van de 
stichting die naar de overheid in Yaoundé gaan. Dit om Needs For Children op de kaart te 
houden. 
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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 
Kinderkleding party 
Sis-co Second Hand 
 
Daarnaast stellen vele vrijwilligers zich ieder jaar weer beschikbaar om te helpen met acties 
en markten om geld in te zamelen voor 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: 
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Naast deze bedrijven zijn er ook vele individuele donateurs die de stichting financieel 
en met spullen helpen. Heel erg bedankt!!  
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Evaluatie 2017 
 
1) Doelen 
Korte termijndoel 
1. Eind 2017 zal de stichting 10 extra vaste individuele donateurs hebben die de stichting 
iedere maand een vast bedrag doneren, dit om een financiële zekerheid te creëren.  
× De stichting kent enkele vaste individuele donateurs, maar niet genoeg om een financiële 
zekerheid te creëren die toereikend is voor de projecten die gedaan worden in Kameroen. 
2. Eind 2017 zal er een nieuw weeshuis staan voor de kinderen van Azi Orphanage.  
√ Gelukt. We zijn hier erg trots op! 
3. Eind 2017 zal Needs For Children 25 individuele kinderen geholpen hebben om de 
kwaliteit van leven te verbeteren.  
× Niet gelukt. We hebben 12 individuele kinderen geholpen. Dit komt vanwege de onrust in 
het gebied en het grote weeshuis project.  
4. Iedere maand zal het team van Needs For Children de kinderen in de gevangenis 
bezoeken en voorlichten. 
× Niet gelukt. Needs For Children heeft de gevangenis 9 maanden bezocht. Echter hebben 
we een extra project gehad daar, namelijk een operatie geregeld voor een jongen met een 
abces. 
5. Eind 2017 zal Needs For Children erkent zijn door de Kameroense regering. 
√ Gelukt. We hebben er 5 jaar op moeten wachten maar eindelijk is de stichting erkent! 
6. Eind 2017 zullen er geen teamleden Needs For Children verlaten hebben. 
√ Gelukt. De enigste verandering dat heeft plaatsgevonden is dat Zackary naar Nederland is 
verhuist en dus een andere rol heeft moeten aannemen.  
 
Lange termijndoel 
1. December 2018 is er een continuïteit van het verschepen van spullen naar Kameroen per 
container/per schip op naam van de stichting.  
De erkenning is binnen waardoor er gratis verscheept kan worden. Hoe dit precies in elkaar 
steekt zal in 2018 uitgezocht worden. 
2. Eind 2018 kan Needs For Children haar projecten kostendekkend uitvoeren. Dit wil 
zeggen dat 100% van de uitgaven afgedekt zal kunnen worden met de inkomsten.  
Dit is al het geval maar nog niet met vaste inkomsten. 
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2) Budget 
Er was een budget opgesteld voor de verschillende projecten. Hieronder kijken we in 
hoeverre we deze overschreden hebben of binnen het budget zijn gebleven. 

Project Budget opgesteld voor 
2017 

Totaal uitgeven in 2017 

 
Outreach Program 
 

 
€ 1 000,- = 655 000 cfa 

              

 

€ 183,21 = 120 000 cfa 

 
Weeshuizen 
 

 
€ 10 000,- = 6 550 000 cfa 

 

 

€ 14 977,18 = 9 810 050 cfa 

 
Medische Hulp 
 

 
€ 4 000,- = 2 620 000 cfa 

 

 
€ 722,10 = 505 725 cfa 

 
Gevangenis 
 

 
€ 750,- = 491 000 cfa 

 

 

€ 415,88 = 272 400 cfa 

 
Ondervoedings- programma  
 

 
€ 500,- = 327 500 cfa 

 

€ 0 = 0 cfa 

 
Youth Day 
 

 
€ 100,- = 65 500 cfa 

 

 

€ 0 = 0 cfa 

 
World Aids Day 
 

 
€ 750,- = 491 250 cfa 

 

 

€ 400,76 = 262 500 cfa 

 
Tegemoetkoming team in 
Kameroen 

 
€ 3 000,- = 1 965 000 cfa 

 

 

€ 2 748,09 = 1 800 000 cfa 

 
Kantoor Kosten 

 
€ 400,- = 262 000 cfa 

 

 

€ 785,53 = 514 525 cfa 

 
Day of the African Child 
 

 
€ 0 = 0 cfa 

 

€ 61,07 = 40 000 cfa 

 
Partners 
 

 
€ 0 = 0 cfa 

 

€ 185,65 = 121 600 cfa 

 
TOTAAL 
 

 
€ 20 500 ,- = 13 427 500cfa 

 

€ 20.529,47=13 446 800cfa 

 
Needs For Children is met een paar tientjes over het 2017 jaar budget. Het nieuwe weeshuis 
is iets duurder uitgevallen dan gepland. Het niet overschrijden van een begroting is iets waar 
het team in Kameroen meer op moet gaan letten. Verder hebben we geen Youth Day 
gehouden maar de Day of the African Child. Daarnaast hebben we een waterput gebouwd 
voor Ejed Clinic. Dit ten goede van de samenwerking en zodat onze opgenomen kinderen 
schoon drinkwater hebben.   
We zijn trots dat het team in Kameroen zich aan de budgettering heeft gehouden, hiermee 
word duidelijk dat er goed nagedacht word over keuzes en projecten die gemaakt worden. 
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Projecten  
 
Hieronder een beknopte beschrijving van de verschillende projecten met illustratie en 
gedetailleerde kosten. 
 
1) Outreachprogramma’s  
Het Outreachprogramma is het oudste programma, die al van het begin van het bestaan van 
de stichting uitgevoerd word. Ieder jaar word het programma uitgebreid of kwalitatief beter 
gemaakt. Na vele jaren ervaring is het duidelijk wat de kinderen in de afgelegen dorpen 
nodig hebben als educatie. Het doel is om kinderen in de afgelegen dorpen, die niet naar 
school gaan, voor te lichten over hygiëne, malaria en hiv/aids. Dit door middel van posters, 
drama en vragen. Het word op een simpel niveau gehouden zodat het voor iedereen te 
volgen is. Dit jaar zijn er maar twee Outreach Programma’s geweest vanwege de opstanden 
tussen Engels en Frans Kameroen. Het is daarom te gevaarlijk in de afgelegen dorpjes.   
  

 
 
18-04-2017 Peteh Bakundu     60 000 cfa = € 91,60 
25-05-2017 Nake Bakundu     60 000 cfa = € 91,60 
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2) Weeshuizen 
De stichting blijft de weeshuizen in Kumba altijd steunen op welke manier dan ook. Na het 
overlijden van Ma Azi van Azi Orphanage vorig jaar, stonden de kinderen met hun nieuwe 
verzorgster op straat. Needs For Children heeft voor hen een huis gebouwd waar zij nu in 
wonen. Ook is er een put bij gemaakt.  
 
WATERPUT 

 
                      93 400 cfa = € 142,60 
 
 

BOUW WEESHUIS 

Azi Orphanage had een stuk land geschonken gekregen. Needs For Children heeft er in een 
korte tijd een huis op gerealiseerd. Het is het grootste project wat Needs For Children in al 
die jaren heeft gehad. Hieronder foto’s van het project. 
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                                                           9 716 650 cfa = € 14834,58 
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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. 
 
 
Etongue Wilfred  
 
Deze jongen was 2 jaar toen de stichting hem leerde 
kennen. Hij is geboren met misvormde voetjes. Deze 
staan naar binnen waardoor hij niet goed kan lopen. 
Needs For Children heeft hem in 2016 geholpen met 
het betalen van de operatie om zijn voetjes te laten 
corrigeren. De inbreng van de familie was het opvolgen 
van de psychotherapie. Het team moest er vaak 
achteraan anders werd deze niet opgevolgd. Helaas 
heeft de nalatigheid van de familie gezorgd dat Wilfred 
weer terug bij af is. Needs For Children vind het spijtig 
maar kan verder niets meer doen in deze situatie.  
                               
                                                              1 500 cfa = € 2,29 

 
Vinyl Aurel     
             

 
De 17 jarige Vinyl woont samen met 6 anderen in een kleine houten huisje. Zijn vader heeft 
hem achtergelaten maar zijn moeder zorgt voor hem. Vinyl kan niet praten en lopen. Wel is 
Vinyl heel slim en begrijpt hij veel. Vinyl is al eens eerder geholpen met een rolstoel en een 
po. Deze keer was Vinyl erg ziek toen we hem bezochten. Gelukkig waren we er op tijd bij en 
gaat het nu weer goed met hem.            9 150 cfa = € 13,97 
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Che Abigail Lum   

 
Abigail blijft het zorgenkindje van de 
stichting. Abigail is in het verleden meerdere 
malen geholpen. Op medisch gebied, 
fysiotherapie, een winkel voor de moeder 
om inkomen te genereren en met 
hulpmiddelen. Maar doordat de moeder 
geen volledige medewerking gaf leek al 
onze hulp verloren. Toch blijven we altijd 
Abigail in de gaten houden. Bij iedere 
bezoek trof het team Abigail zoals op de 
foto aan, vaak was de moeder niet eens in 
de buurt. Dit heeft gemaakt dat we, in 
overleg met de Ministry of Social Affairs en 
de moeder van Abigail, Abigail hebben 
overgeplaatst naar Azi Orphanage. Hier 
krijgt Abigail de hele dag aandacht van de 
andere kinderen en word ze niet vergeten.  
Abigail woont hier sinds November 2017 
dus we zijn heel benieuwd wat 2018 voor 
haar brengt.                  18 725 cfa = € 181,26 
 

 
 

Joyce en Clinton 
 
Beide komen uit hetzelfde 
dorp en worden 
gesponsord door Needs 
For Children om naar de 
Dovenschool in Kumba te 
gaan. Echter zijn alle 
scholen dicht vanwege de 
problemen tussen Frans 
en Engels Kameroen. Ze 
vinden het erg jammer 
dat ze niet naar school 
kunnen. Zodra de 
scholen weer open gaan, 
zullen ze er weer naar toe 
gestuurd worden. Voor nu 
bezoekt het team hen 
regelmatig in hun dorpje.  
 
8 000 cfa = € 12,21 
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Ndingi Wisdom 

 
Deze jongen van 12 jaar is een sickle cell patient. 
Naast malaria had hij ook ernstige bloedarmoede. 
Needs For Children heeft hem geholpen met een 
bloed transfusie, labtesten en medicijnen.   
      
                                                         24 100 cfa = € 36,79 

 
          
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gabriel Magnitoum  
                
                                                  
 
 
                     Hij was een jaar en 8 
                  maanden toen we hem  
        leerde kennen. Zijn moeder 
        kwam naar kantoor om  
        hulp te vragen. Haar zoontje 
        had moeite met ademhalen 
        en moest geopereerd  
        worden. Needs For Children 
        heeft de operatie  
                  gefinancierd. Het gaat nu  
        goed met Gabriel!  
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                  131 000 cfa = € 200,00  
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Fotsin Philip           

 
Een rolstoel gedoneerd aan de 17  jarige 
Philip.  
                                 3 000 cfa = € 4,58 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Ngong Samuel 

De anderhalf jaar oude 
Samuel was erg ziek 
en ondervoed toen we 
hem ontmoette. Zijn 
moeder heeft epilepsie 
en kan niet goed voor 
hem zorgen. Needs 
For Children heeft 
Samuel een volledige 
check up gegeven en 
behandeld waar nodig. 
Ook is er een 
voedingsplan voor 
hem opgesteld. Clara, 
de community worker, 
heeft in het dorp uitleg 
gegeven hoe je 
voedzaam eten kunt 
bereiden.  
 
                                             
 
 
 
       50 600 cfa = € 77,25 
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Kafu Noel Bright (Azi)     
 
Een weeskindje uit Azi Orphanage. Ze had malaria en was erg ziek. Needs For Children 
heeft ingegrepen en haar behandeling betaald.                       10 900 cfa= € 16,64 

 
 
 
 
Helaas hebben we ook twee sterfgevallen gehad. Dit doet ons steeds weer opnieuw heel 
veel pijn. 
 
 
 
Acha Godwill     

    
Het overheidsziekenhuis belde dat er een 
jongetje van 9 maanden oud opgenomen 
was dat zeer ondervoed was. De moeder 
had geen geld meer na de vele 
onderzoeken. Godwill had nog meer 
medicatie en voeding nodig. Needs For 
Children heeft een helpende hand geboden 
maar helaas kwam deze te laat. 3 Dagen 
later overleed Godwill. R.I.P. 
 
 
                                         30 250 cfa = € 46,18 
 
 
Tengen Wilson     

   
Wilson was 16 jaar en had problemen met zijn ogen en 
been. Zijn situatie was erg complex. Een operatie zou 
erg duur zijn en de kans klein dat het probleem opgelost 
zou zijn. Wilson wilde graag een drie wieler zodat hij 
zelfstandiger kon zijn. Deze was uiteindelijk in de maak 
en bijna af, toen Needs For Children het nieuws kreeg 
dat Wilson helaas is overleden. R.I.P. 
 
 
 
                                                         96 500 cfa = € 147,33 
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Regelmatig gaat Clara, de communityworker, naar de dorpen op zoek naar kinderen die 
onze hulp nodig helpen. Dit jaar was dit lastiger vanwege de vele opstanden waardoor 
veiligheid niet gewaarborgd kon worden. Daarom heeft Clara zich vooral gericht op de 
dorpjes waar we voorheen al eens kinderen geholpen hebben. Dit om te kijken hoe het met 
deze kinderen gaat.   
 

Programma van afgelopen jaar: 

14-02-2017 Bezoek aan de kinderen in Fiango     5 500 cfa  € 8,40 
21-03-2017 Bezoek aan de kinderen in Kosala     1 500 cfa  € 2,29 
22-03-2017 Bezoek aan 3-corners      1 500 cfa  € 2,29 
31-03-2017  Vergadering in Kosala       1 500 cfa  € 2,29 
05-04-2017 Op zoek naar kinderen in de dorpen     4 000 cfa  € 6,11 
13-07-2017 Bezoek aan Casey Foundation     2 500 cfa  € 3,82 
14-11-2017 Bezoek aan de dovenschool Emphphata    3 000 cfa  € 4,58 
23-11-2017 Kind zoeken voor driewieler      1 000 cfa  € 1,53 
13-12-2017 PTA vergadering bij Ephphata     1 500 cfa       € 2,29 
 
 

4) Gevangenis 
Minimaal één keer per maand gaat het team van Needs For Children naar de gevangenis om 
daar de jongeren tussen 0 en 21 jaar te bezoeken. Dit om hen het gevoel te geven dat we er 
zijn voor hen en dat er een groep is die zich voor hen inzet. Iedere maand word er 
voorlichting gegeven over een onderwerp waar de kinderen en jong volwassenen zelf meer 
over willen weten. We nemen ook spullen mee die ze nodig hebben, zoals zeep, slippers, 
medicijnen, handdoeken etc. Daarnaast motiveren we hen om handwerk te maken en deze 
te verkopen. We leren hen nieuwe creatieve handwerken. Door deze van hen weer te kopen, 
blijven ze gemotiveerd. Needs For Children werkt nauw samen met de politie om dit project 
soepel te laten verlopen.                                                                           236 000 cfa = € 360,31  
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Een jongen uit de gevangenis had een lipoom (goedaardig 
gezwel van vetweefselcellen) op zijn hoofd. Needs For 
Children heeft zijn operatie bekostigd. Hij is geopereerd in 
de Ejed Medical Foundation.  
 
 
                                                                         36 400 cfa = € 55,57 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

In verband met privacy en nog lopende zaken kunnen er verder geen foto’s geplaatst worden 
van het gevangenis project.  
 

                       
5) Partners 
Needs For Children werkt nauw samen met anderen lokale organisaties en ministeries. Dit 
om meer doelen te bereiken en meer mogelijk te maken. Needs For Children zit gevestigd bij 
Ejed Medical Foundation. Zij behandelen ook de kinderen de wij vinden. Ejed clinic had een 
waterput nodig aangezien er geen water faciliteiten meer waren. Hier heeft Needs For 
Children voor gezorgt.  
 

                              104 100 cfa =  € 158,93 

 
De banden met de Ministerie van Social Affairs zijn dit jaar versterkt door meer samen te 
werken. Zij erkennen het goede werk van de stichting. De Brigade Control Buea is dit jaar 
ook langs geweest om te kijken hoe wij werken en of we wel echt actief zijn. We zijn zeer 
vereerd met de samenwerkingsverbanden die we hebben.  

              17 500 cfa =  € 26,72 
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5) Dag van het Afrikaanse kind     
Een dag dat in teken staat van het Afrikaanse Kind. Er was een bijeenkomst georganiseerd 
voor kinderen en alle belangrijke mensen uit Kumba. Ook Needs For Children was 
uitgenodigd. Het was een feestje met entertainment.  

             40 000 cfa = € 61,07 

 
6) Wereld Aids Day            
Ieder jaar doet Needs For Children hieraan mee, en ieder jaar op een andere manier. Dit jaar 
is het team naar de gevangenis en de weeshuizen geweest om daar de kinderen te testen 
op hiv/aids. Van de 160 geteste kinderen waren er 2 positief. Deze zijn al opgevolgd. Naast 
de testen word er ook voorlichting gegeven. 
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                                       262 500 cfa = € 400,76 
 
Money spent beside projects:     514 525 cfa  € 785,53 
Team Encouragement Funding:            1 800 000 cfa  € 2748,09
                  
 
 

 
Geld besteed naast de projecten 
Naast de projecten draaiende houden, hebben we ook kosten om het kantoor open te 
houden. Het kantoor is de basis van de stichting en daar worden verslagen en documentatie 
gemaakt. Deze zijn nodig om terug te kunnen koppelen naar donateurs. Het geld gaat 
bijvoorbeeld naar internet, inkt voor de printer en andere kantoor benodigdheden.  
                                    14 525 cfa = € 785,53 
 
 

Team Encouragement Funding 
Al deze projecten kunnen niet uitgevoerd worden zonder een goed team in Kameroen. 
Daarom krijgt het vaste team in Kameroen een maandelijkse tegemoetkoming wat door hen 
als salaris gezien word.           

                 1 800 000 cfa = € 2748,09
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Financiën  
 
 
 
INKOMEN 2017 
Prive donaties:  €   2369,00 
Bedrijf donaties:  €     500,69 
Braderie en Vlooienmarkten: €   2567,89 
Acties Supermarkten:  €     374,27 
Kleding acties:  €   2872,93 
Donatie   €   2500,00  (Stichting Johanna Donk de Grote) 
     €11.184,78 
 
 
UITGAVEN 2017 
Projecten in Kameroen: €20.529,47 
Kosten overmaken:  €     653,00 
Verzenden pakket:  €       58,30 
Kosten Rabobank:  €     130,55 
    €21.371,32 
 
 
INKOMEN – UITGAVEN = BALANS 2017 
€11.184,78–  € 21.371,32  =  - € 10,186,54 
 
 
START 2017 + BALANS 2017 = START 2018 

€ 24.175,85   -  € 10,186,54      = € 13.989,31  € 14.000 
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Vooruitblik 2018 

 
1. Verwachte aankomende projecten 
 
* Outreach Programma’s in de dichtbij gelegen dorpen rondom Kumba zodat het niet 
gevaarlijk is voor het team. 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. 
 
* 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. Echter zullen 
we een duidelijke grens trekken tot hoever we helpen. Er word verwacht van de familie ook 
een percentage bij te dragen. Dit om meer kans op succes te hebben.  
 
* Maandelijks de gevangenis bezoeken om hen voorlichting en hulp te bieden.  
 
* Het kantoor van de stichting in Kameroen opknappen. Doordat het dak niet goed gemaakt 
was is er water door de muren gekomen waardoor de muren zijn gaan schimmelen. Ook de 
vloer is kapot en verdient iets nieuws.   
 
* 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.  
 
* Deelname aan Youth Day. Een dag op de kinderen in het zonnetje te zetten! 
 
* 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. 
 
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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2. 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. 
 

 
Weeshuizen 
 

 
€ 500,- 

= 327 500 cfa 
 

 
Nog geen directe 
besteding 
 

 
Privé donaties. 

 
Medische Hulp 
 

 
€ 5 000,- 

= 3 275 000 cfa 
 

 
Nog geen directe 
besteding 

 
Privé donaties voor 
een specifiek kind. 
 

 
Gevangenis 
 

 
€ 750,- 

= 491 000 cfa 
 

 
Maandelijks project: 
12 x 22 000 = 264 000 cfa 
Extra: 227 250 cfa 

 
Privé donaties. 
 

 
Youth Day 
 

 
€ 50,- 

= 32 750 cfa 
 

  
Privé donaties. 

 
World Aids Day 
 

 
€ 750,- 

= 491 250 cfa 
 

  
Privé donaties. 

 
Tegemoetkoming 
team in Kameroen 

 
€ 3 000,- 

= 1 965 000 cfa 
 

 
Maandelijkse 
tegemoetkoming (3 pers.): 
12x150000= 1 800 000 cfa 
Extra: 165 000 cfa 

 
 

 
Kantoor Kosten 

 
€ 950,- 

= 622 250 
 

 
Opknapbeurt aan het 
kantoor 

 

 
TOTAAL 
 

 
€ 12 000 ,- 

= 7 860 000cfa 
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       De team in Kameroen houd de team in Nederland op de hoogte van alles wat ze  
       doen. Zelfs als een kind niet thuis is terwijl ze die hadden moeten bezoeken  
       sturen ze een bewijs foto. Hilarisch gewoon!  
 
 
 
Voor meer gedetailleerde informatie over de projecten, kinderen of financiële situaties, stuur 
een mailtje naar needsforchildren@hotmail.com. 
 
 


