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Voorwoord
Het was een jaar vol met projecten en hulp aan vele kinderen. Maar het was ook het jaar dat
de coördinator plotseling vertrokken was naar Amerika, op zoek naar een beter leven. Het
kwam als een shock omdat we hier niks vanaf wisten en Michael ineens vertrokken was. We
zijn dan ook erg dankbaar voor de twee achtergebleven teamleden in Kameroen die de
verantwoordelijkheid droegen dat de stichting niks zou meekrijgen van deze verandering. Zij
hebben Michaels taken overgenomen alsof ze nooit anders gedaan hebben. We zijn erg
dankbaar dat ze het vloeiend hebben laten verlopen. Naast dit vervelende nieuws, ook heel
goed nieuws voor de stichting. We hebben dit jaar namelijk een nieuwe Needs For Children
baby mogen verwelken. Onze secretaresse Marie is bevallen van een prachtige dochter
genaamd Grace. Ze is maar een korte tijd thuis geweest en hield ondanks dat toch altijd de
contacten met het team in Nederland. We zijn zo dankbaar voor haar inzet. Wie ook veel
liefde voor de stichting heeft laten zien is onze community worker: Clara. Hoe het afgelopen
jaar ook liep, zij was altijd degene die zorgde dat alles vlekkeloos verliep. Ze was de stabiele
factor binnen het team in Kameroen.
De stichting krijgt veel naamsbekendheid in Kumba en de dorpjes daar omheen. Steeds
meer mensen weten waar het kantoor van de stichting te vinden is om hulp te vragen. De
stichting is nog altijd klein opgezet zodat we directe hulp kunnen geven aan de locale
mensen. We helpen kinderen daar waar er op dat moment hulp nodig is. Op deze manier
kunnen we een relatie met het kind en de familie opbouwen. Dit helpt bij het optimaliseren
van de gegeven hulp. Wanneer er hulp geboden is blijven we in contact met het kind om te
zorgen dat onze doelen ook in stand gehouden worden. Ook de gevangenis en weeshuizen
projecten zijn direct en persoonlijk.
Met ons team in Kameroen verwezenlijken we veel doelen en 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. Ook in Best en de dorpen daaromheen word Needs For Children een begrip. Steeds
meer mensen komen kleding en speelgoed brengen voor de kinderen in Cameroon. Veel
daarvan sturen we naar Kameroen maar aangezien het zo veel is verkopen we ook een
hoop in de winkel in Best. Alles wat we daar verdienen gaat 100% direct naar de stichting.
Sinds 2016 is de situatie in Kameroen erg gevaarlijk vanwege de opstanden en liquidaties.
Sommige gebieden in het Zuid Westen van Kameroen is zelfs zo gevaarlijk dat de stichting
er niet meer naar toe kan. Dit is dan ook de reden dat de oprichtster van de stichting, Kim
van Elderen, niet meer in Kameroen geweest is sinds 2016. Het team in Kameroen staat
constant in contact met Kim zodat ze bij alle projecten betrokken is en precies weet wat er
gaande is.
In dit jaarverslag willen we een overzicht geven van wat de stichting dit jaar heeft
doorgemaakt op het gebied van projecten, fondsenwerving en natuurlijk de financiën.
Daarnaast blikken we alvast vooruit op 2020. 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.

Organiatie in Nederland
Kim Jacqueline Maria van Elderen
Elisabeth Wilhelmina Josephina van Elderen
Adriana Maria Henderickx – Zwambag
Ingrid Martens
Eric Bruya Wasi

-

Voorzitten
Secretaris en penningmeester
Lid
Vrijwilligster
Komiek, entertainer

Organisatie in Kameroen
Atemawoh Michael Nguatem

-

Kenyi Marie Epiphanie

-

Mbu Clara

-

Coördinator
Assistent vertegenwoordiger
Voorzitten
Secretaresse
Penningmeester
Gemeenschap werknemer
Publiciteit manager

Egbe Yvonne Ako
Nzume Michael
Tatah Lambed

-

Lid; vertaler frans.
Algemeen medisch adviseur
Kinderarts medisch adviseur
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Samenwerkende organisaties in Kameroen
1) Ejed Medical Foundation. Het ziekenhuis staat nu onder leiding van Medical Officer
Nzume Michael. Vanaf het begin van de stichting werken we al samen met het ziekenhuis. In
de Ejed Medical Foundation behandelen we onze zieke kinderen en worden de nieuwe
babies geboren.
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.
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, als met een potje in de winkel:
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Naast de Folders die zij voor ons drukken, heeft WENS ook onze vernieuwde website
gemaakt!

Zeer dankbaar zijn wij BLOEMERIE BEST die ons een ruimte in de winkel heeft
geboden voor de verkoop van onze kleding en andere spulletjes!

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 2019, 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
Total uitgegeven in 2019
2019
Outreach Program

€ 250,- = 163 750 cfa

€ 0,- = 0 cfa

Weeshuizen

€ 500,- = 327 500 cfa

€ 566,87 = 371 300 cfa

€ 5 000,- = 3 275 000 cfa

€ 3 373,89- = 2 209 900 cfa

Gevangenis

€ 750,- = 491 000 cfa

€ 619,24 = 405 600 cfa

Voedingsprogramma

€ 350,- = 229 250 cfa

€ 0,- = 0 cfa

€ 150,- = 98 250 cfa

€ 152,27 = 100 000 cfa

€ 750,- = 491 250 cfa

€ 0,- = 0 cfa

€ 3 000,- = 1 965 000 cfa

€ 2 381,68 = 1 560 000 cfa

€ 750,- = 491 250

€ 736,79 = 482 600 cfa

Dag van de Arbeid

€ 0,- = 0 cfa

€ 68,70 = 45 000 cfa

Kraamafdeling

€ 0,- = 0 cfa

€ 226,72 = 148 500 cfa

Partners

€ 0,- = 0 cfa

€ 120,76 = 79 100 cfa

TOTAAL

€ 11 500 ,- = 7 532 500 cfa

€ 8 250,- = 5 402 000cfa

Medische hulp

Dag van het afrikaanse kind

Wereld Aids Dag

Tegemoetkoming team in
Kameroen

Kantoorkosten

Needs For Children is binnen het budget gebleven. We hebben 3 projecten moeten
annuleren omdat we het doel ervan niet meer zagen. Dit maakte dat we 3 andere doelen
konden toevoegen. Dit jaar geen Wereld Aids Dag maar Dag van de arbeid en Partners
eindejaarsfeest gehouden. Dit om ons team in Kameroen onze respect te laten zien.
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Projecten
Hieronder een beknopte beschrijving van de verschillende projecten met illustratie en
gedetailleerde kosten.
1) Weeshuizen
We helpen altijd de lokale weeshuizen wanneer zij hulp nodig hebben. Dit kan zijn van
materiaal tot medische hulp. Dit jaar zijn we naar 4 verschillende weeshuizen (Frathekk, Azi,
Mahdi en Clephic) in Kumba geweest om hen hun eigen Kerst te geven. We hebben een
hoop etenswaren en zeep gekocht.

371 300 cfa = € 566,87
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2) 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.

Abara Becky
We ontmoetten Becky, 21 jaar, op 2 augustus 2019 in de wachtruimte van de District
Hospital toen we een andere casus gingen bezoeken. Ze huilde van de buikpijn en had een
spoed operatie nodig aan haar blinde darm. Met de hulp van Needs For Children Becky was
geopereerd op 3 augustus, haar blinde darm verwijderd. En op 8 augustus mocht ze weer
naar huis.
107 000 cfa = € 163,36

Abia Alex
Alex, 8 jaar, kwam op kantoor met zijn moeder. Hij is
één van een tweeling. Hij had een gezwollen gezicht
en hoge koorts. Hij is Abia Lisette’s tweelingbroer. Na
de consultatie in de Ejed Clinic kwam ze erachter dat
hij malaria had. Hij kreeg medicatie tegen de malaria
en kreeg ceftriaxone.
16 200 cfa = € 24,73

Abia Lizette
Lizette, 9 jaar, is de andere helft van de tweeling.
Samen met haar broer Alex kwam ze op 9 oktober
naar het kantoor. Na consultatie bleek zij ook malaria
te hebben en een navelbreuk waaraan ze geopereerd
zou moeten worden. Echter kon ze nog niet
geopereerd worden aangezien ze een te lage
bloedgehalte had. Medicatie werd gegeven en we
gaan haar in 2020 terugzien.
21 550 cfa = € 32,90
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Akrambong Blessing
Dit is een meisje van 4 jaar oud die ziek is geworden sinds
haar moeder overleed 3 maanden geleden. Ze kwam op
kantoor samen met haar tante die smeekte voor hulp. De
tante heeft het kind geholpen maar nu dat het kindje regelmatig stuiptrekkingen krijgt weet ze niet meer wat te doen.
Het meisje werd gezien door door Ejed Clinic en het meisje
bleek malaria en een infectie te hebben. Ze is uiteindelijk
behandeld aan beide ziektes.
13 500 cfa = € 20,61

Asani Bronhilda
Bronhilda is 15 jaar toen ze naar Dr Michael gebracht werd. Ze
heeft moeten vluchten uit haar dorpje ivm de crisis. Haar
moeder is weduwe en de enigste die voor Bronhilda zorgt.
Bronhilda was naar het ziekenhuis gestuurd maar had geen
geld. Daarom kwam Needs For Children helpen. Bronhilda had
jeuk en uitslag aan haar geslachtsdeel. Na een behandeling
met antibiotic en injecties gaat het nu goed met haar.
7 850 cfa = € 11,98

Che Abigail Lum
Sinds 2013 helpt de stichting
Abigail al. Abigail is nu 10
jaar en is enorm vooruit
gegaan. Ze kan nu lopen,
duidelijk praten, zingen en
herkent alle leden van het
Needs For Children team
aan hun stem. De moeder
denkt zelfs dat Abigail een
beetje kan zien. Iedere
maand help de stichting met
etenswaren. Dit om de
moeder te helpen die zelf
ook gedeeltelijk blind is. Ook
de moeder is erg vooruit
gegaan in de zorg voor
Abigail. Ze ziet er niet meer
vies uit en word niet meer
alleen thuis achter gelaten.
230 000 cfa = € 351,15
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Destiny Njasotapha
Een 4 jaar oude jongen die door zijn moeder naar het kantoor gebracht was om te smeken
voor medische hulp. Na consultatie en laboratorium testen bleek het jongetje malaria, typhus
en bloedarmoede te hebben. Hij kreeg hier medicatie voor en het gaat nu goed met hem.
12 250 cfa = € 18,70

Enjema Blessing
The stichting ontmoette de 21 jaar oude Enjema in het overheidsziekenhuis op 13 oktober.
Enjema heeft epilepsie, had bloedarmoede en zwangerschapsvergiftiging. Ze was erg
opgezwollen toen we haar ontmoette. Needs For Children kwam in om hulp te bieden zodat
ze op een veilige manier zou kunnen bevallen van haar baby. Ze kreeg bloedtransfusie en
werd daarna ingeleid. Ze heeft een gezonde zoon op de wereld gebracht. Needs For
Children heeft haar medische kosten, bloestransfusie en bevalling bekostigd. En natuurlijk
konden we haar niet laten gaan zonder babyspullen en kleertjes mee te geven.

63 950 cfa = € 97,63

Gabriel Tarbinchinyi
Gabriel is een kindje dat we al eens
geholpen hebben in April 2018 toen hij
ondervoed was. Hij kon toen niet zitten of
kruipen. De hulp die we toen geboden
hebben maakt dat hij vandaag een
gezonde jongen is. Hij kwam naar het
kantoor om ons te groeten en natuurlijk
konden we hem niet laten gaan zonder
hem kleding en speelgoed te geven.
0 cfa = € 0
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Joyce
We kennen Joyce al een paar jaar, sinds we haar naar de
doven school gestuurd hebben. Echter sloot deze vanwege
de crisis en moest Joyce weer terug naar haar dorpje
Mbalangi. Sinds de crisis is er veel geweld en heeft Joyce
met haar familie moeten vluchten richting de jungle. Daar is
Joyce ziek geworden en heeft haar moeder haar uiteindelijk
naar het kantoor van de stichting gebracht. Needs For
Children besloot haar nogmaals te helpen, deze keer met
medische behandeling.
46 200 cfa = € 70,53

Kadji Leonel
Een meisje dat we in 2015/2016 voor het eerst hielpen. Ze is
nu 12 jaar. Ze heeft epilepsie. Ze valt vaak op de grond en
krijgt dan wonden. Ze kwam deze keer met haar zuster op
kantoor. Dr. Michael Nzume heeft medicatie voorgeschreven
tegen de epilepsie en de wonden werden verzorgd. Na de hulp
gingen ze terug naar Marumba, het dorp waar ze wonen.
7 300 cfa = € 11,15

Kim-Liesbeth
Kim-Liesbeth is geboren op 24th of Januari 2019. Het zwangere meisje was door haar vriend
Bekumaka gebracht naar de Ejed Clinic. Ze waren samen van Bekora naar Kumba gevlucht
nadat hun huis afgebrand was. Het meisje beviel van haar dochter in de Ejed Clinic maar
had verder helemaal niks voor de baby. Daarom kwam Needs For Children in en kocht alle
kraamspullen voor de baby. De baby werd dan ook vernoemd naar de oprichtster van de
stichting en haar moeder; Kim- Liesbeth. Toen de nieuwe moeder naar huis mocht werd ze
vergezeld door het Needs For Children team. Zij gaven haar ook een matras.

168 000 cfa = € 256,49
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Libieh Peculiar
Een jongen van 9 jaar was in juni door zijn
moeder naar het kantoor van de stichting
gebracht. Zij smeekte om medische hulp.
Needs For Children stuurde Libieh voor
consultatie en hij kreeg de diagnose malaria.
We kochten medicatie voor hem. Met Peculiar
gaat het nu goed.
18 650 cfa = € 28,47

Mathias
De coordinator van de stichting reisde 3 uur om in
Manyemen aan te komen. Daar ging hij baby
Mathias bezoeken. Mathias hielpen we een jaar
geleden. Hij was een van de tweeling die het
overleegd had. Het bezoek was gemaakt om te
kijken hoe het met hem gaat. Gelukkig gaat het
geod met hem!
40 000 cfa = € 61,07

Naoussi Rejoice
We vonden Rejoice Blessing, 10 maanden oud,
tijdens een veldwerk bezoek aan het gebied van
Mahole. Rejoice heeft een waterhoofd en de family
vroeg ons voor medische hulp Rejoice kreeg
problemen toen ze 3 maanden oud was, haar nek
begon naar één kan te hangen, haar hoofd begon op
te zwellen en ze begon te kwijlen. Needs For
Children besloot te helpen en zond Rejoice Blessing
naar een ziekenhuis in Buea op 31 july. Op 20
november werd ze geopereerd en dit was goed
gegaan. Bij de controles zei de dokter dat alles
volgens plan gaat. In 2020 zullen de controles door
gaan.
841 500 cfa = € 1284,73
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Nformi Stemarest
Bb Stemarest, 5 weken oud, leed aan koorts, at
slecht en huilde veel. De moeder had geen
middelen om haar baby te helpen. Daarom besloot
Needs For Children te helpen. Laboratorium testen
werden gedaan en Stemarest bleek bloedarmoede
te hebben. Hij kreeg een bloedtransfusie en
medicatie voor infectie. Hierna knapte hij gelukkig
goed op.
61 300 cfa = € 93,59

Ngoh Lemuel
Needs For Children werd gebeld door het overheidsziekenhuis vanwege een te vroeg
geboren baby; Baby Lemuel. De moeder beviel van hem op 25 september terwijl de
verwachtte bevallingsdatum rond 4 december zou zijn. Ze hadden urgent hulp nodig om
Lemuel te laten overleven. Needs For Children besloot te helpen. Met een gewicht van
minder dan een kilo werd de kleine behandeld. Na 47 dagen in het ziekenhuis mocht Lemuel
en zijn moeder op 12 november naar huis. Lemuel woog toen 2.075 kg.

178 800 cfa = € 272,98
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Niek Marvelous
Op 14 juni werd een 15 jarige meisje naar het
ziekenhuis gebracht vanuit de jungle. Ze had niets
maar stond op het punt om te bevallen. Voordat Needs
For Children bij het ziekenhuis aankwam was ze al
bevallen van een gezonde jongen: Niek Marvelous. De
stichting betaalde de bevallingskosten en zorgde voor
de kraamspullen voor de baby.
80 000 cfa = € 122,14

Ron Miracle
Ron is het eerste kindje van onze tienerzwangerschap project. Hij werd geboren op 27
augustus 2019. Echter werd hij ziek op 1 september; hij kreeg geelzucht. We brachten hem
naar het overheidsziekenhuis om daar een licht therapie te krijgen. Na 6 dagen behandeling
was Ron Miracle weer helemaal beter en kon hij met zijn moeder naar huis.

54 200 cfa= € 82,75

Tabe Maxwell
Maxwell, 18 jaar, had een hernia en is geopereerd
geweest 2 jaar geleden. Echter kwam het weer tot uiting
en had hij er erg veel pijn van. Needs For Children
regelde een consultatie voor hem en hij werd voor een
operatie gepland voor de volgende dag. Tijdens de
operatie zagen de dokters ook dat hij een vergrootte
blinde darm had. Deze werd ook meteen verwijderd.
Sinds de operatie gaat alles goed met Maxwell.
165 800 cfa = € 253,13
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Tobo Assurance
Een kleine meid van 1 jaar en 3 maanden oud. De
moeder bracht haar vanuit de jungle naar Mbingo
ziekenhuis in Kumba. De moeder had geen geld en
werd doorgestuurd naar het overheidsziekenhuis. Ook
daar konden ze zonder geld niet helpen en dus werd de
hulp van Needs For Children ingeroepen. Het kindje
leed aan bloedarmoede, ondervoeding en malaria. Na 5
dagen behandeling en educatie over goede voeding,
mocht Assurance weer naar huis in goed conditie.
35 700 cfa = € 54,50

Wisdom Ndingi
Twee jaar geleden hielp de stichting Wisdom Ndingi ook
al en we waren dan ook blij hem weer te zien op de Dag
van het Afrikaanse Kind. Maar voordat die dag ten einde
liep kreeg Wisdom hoge koorts; er werd hem
paracetamol gegeven. Op 18 juni belde zijn oma om te
vertellen dat hij nog steeds ziek was en Needs For
Children besloot hem naar het ziekenhuis te sturen. Hij
kreeg de diagnose ASLO en ernstige malaria. Gelukkig
konden ze het beide behandelen en kon hij in goede
gezondheid weer naar huis.
34 650 cfa = € 52,90

Vaak komen kinderen naar ons
kantoor wanneer ze hulp nodig
hebben of bellen ziekenhuizen ons
op wanneer ze een hopeloze casus
hebben. Maar soms moeten we zelf
op zoek naar hen. De kinderen in de
dorpen die geen mogelijkheden
hebben om naar Kumba te komen
maar wel dringend medische hulp
nodig hebben.
Visits to DHK
Visit to Mahole

2 500 cfa = € 3,82
3 000 cfa = € 4,58

Elk kind dat we geholpen hebben
heeft een eigen dossier met alle
details, financieel verslag en foto’s.
Deze kunnen ingezien worden op
vraag.
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3) 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. Dit jaar hadden ze verschillende voorlichtingen; over malaria,
tandenpoetsen, tuberculose etc. In totaal zij ze 11 keer door de stichting bezocht. 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.
Naast de maandelijkse visites, zijn er ook twee grotere projecten uitgevoert.
Donatie van schoolspullen

Eindejaarsfeest

Maandelijkse bezoeken
19-11-2019, Donatie van schoolspullen
20-12-2019, Eindejaarsfeest

272 000 cfa = € 415,27
83 600 cfa = € 127,63
50 000 cfa = € 76,34
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4) Dag van het Afrikaanse kind
Deze dag hebben we alle kinderen uitgenodigd die Needs For Children in het verleden
geholpen heeft. Een dag met plezier, saamhorigheid en voorlichting. Veel kinderen kwamen
en het was een succesvolle dag. Dr Michael Nzume nam ook deel aan de dag, aangezien
het plaatsvond voor de Ejed Clinic. Het was een geweldige dag.

100 000 cfa = € 152,27

5) Dag van de arbeid
Needs For Children Foundation team in Kumba viert altijd deze dag net als de rest van de
wereld. Normaal word het gevierd door samen in een barretje te zitten, wat eten en drinken.
Echter kon dit dit jaar helaas niet ivm met de crisis in het engelse gedeelte. Iedereen werd
verboden deze dag samen te vieren. Daarom heeft het team in Cameroon het geld onderling
verdeeld om het toch zelf te vieren.
45 000 cfa = € 68,70

.
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5) Kraamafdeling
De kraamafdeling van de Ejed Clinic is altijd een onderdeel geweest van Needs For
Children. In afgelopen jaren hebben we regelmatig renovaties gedaan. Dit jaar zijn we
begonnen met het helpen van zwangere tienermeisjes. Ze worden door de stichting
gedurende de gehele zwangerschap gratis opgevolgd. Ook hoeven zij niks te betalen voor
de bevalling en worden de baby benodigdheden geregeld. Dit jaar begonnen we met 2
casussen:
Avetus Eyoh
Avetus, 16 jaar oud, was een jong zwanger
meisje dat het team vond tijdens een
veldwerk bezoek. Haar zwangerschap was
al 7 maanden en ze had nog geen één
keer prenataal check up gehad. Daarnaast
had ze ook nog niks voorbereid voor de
komst van de baby.
Tijdens haar eerste bezoek aan de
kraamafdeling werden er lab testen
gedaan. Daar bleek de moeder SOA’s te
hebben en een parasiet. Hier kreeg ze
medicatie voor en bij het volgende bezoek
was alles in orde.
Op 26 augustus beviel ze van een gezonde
zoon. De baby werd vernoemd naar
degene die haar sponsorde vanuit
Nederland: Ron Miracle.
114 500 cfa= € 174,81

Ngum Clementine
Clementine was de tweede casus maar helaas heeft ze niet haar gehele 9 maanden bij ons
opgevolgd. Ze werd in august door een postkantoor medewerker naar het kantoor van
Needs For Children gebracht. Het meisje was zwanger van een taxi chauffeur in Buea. Hij
had haar beloofd te helpen maar verdween. Eenzaam en alleen kwam ze in Kumba terecht
waar ze geholpen werd door de medewerker van het postkantoor. Ze kwam netjes op haar
eerste check up afspraak maar kwam daarna niet meer. De medewerker van het postkantoor
vertelde dat ze een jongen had leren kennen en daarmee vertrokken was.

25 000 cfa = € 38,17
1 000 cfa = € 1,53
8 000 cfa = € 12,21

Belafspraken
Op zoek gaan naar zwangere tienermeisjes in de dorpen
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6) Partners
Needs For Children werkt nauw samen met anderen lokale organisaties en ministeries. Dit
om meer doelen te bereiken en meer mogelijk te maken.
Het jaar begon met het versturen van nieuw jaar wensen naar al onze partner organisaties.
Samen kunnen we veel meer doen.
7 500 cfa = € 11,45
Dit jaar is er wat verschrikkelijks gebeurd met het overheidsziekenhuis in Kumba; Een
gedeelte van het ziekenhuis was in brand gestoken. Het team ging er heen uit medeleven.
2 000 cfa = € 3,05

Het overheidsziekenhuis in Kumba verwelkomde de nieuwe directeur. En wij dus ook.
1 000 cfa = € 1,53

Het was een jaar van hard werken en vooral ook samenwerken. Needs For Children
organiseerde een eindejaarsfeest om alle partners te bedankt.
68 600 cfa = € 104,73
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7) Kantoor
Het kantoor had dit jaar een hoop renovatie voor de boeg. Er was een hoop schimmel
ontstaan en het raamframe was aan het rotten. Dat moest gemaakt worden. Ook moest er
opnieuw geverft worden, een nieuwe kleed en een tv aangeschaft worden.

242 500 cfa = € 370,23
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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.
240 100 cfa = € 366,56

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.
1 560 000 cfa= € 2381,68
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Financiën

INKOMEN 2019
Privé donaties:
Bedrijf donaties:
Braderie
Spaarpotten winkels :
Kleding acties:

€ 2 239,70
€
500,€
730,€
30,€ 6 339,47
€ 9 839,17

UITGAVEN 2019
Projecten in Kameroen:
Kosten overmaken:
Kosten Website:
Kosten Rabobank:

INKOMEN
€ 9 839,17

€ 8 250,€
172,€ 397,50
€ 119,67
€ 8 939,17

– UITGAVEN
– € 8 939,17

START 2019 + BALANS 2019
€ 14 500
+ € 900,-

= BALANS2019
= + € 900,-

= START 2020
= € 15 400,-

- Jaarverslag Needs For Children 2019 -

24

Stichting Needs For Children
Contactadres:
Koningin Julianaweg 40
5684 VG Best
Tel nr: 06-38101558

Site: www.needsforchildren.nl
Mail: needsforchildren@hotmail.com
IBAN: NL84 RABO 0166 2837 03
t.n.v. Needs For Children
KVK nummer: 53 767 853

Vooruitblik 2020
1. Verwachte aankomende projecten
* Medische hulp aan kinderen:
Meer een focus leggen op het geven van medische hulp aan individuele kinderen. Met de
crisis die nu gaande is, zijn er veel kinderen die samen met hun familie hun dorpen hebben
moeten ontvluchten. Het is dus moeilijk om hen te vinden. Wanneer zij ziek worden hebben
ze vaak niet de middelen om naar het ziekenhuis te gaan. Deze kinderen willen we gaan
helpen. Echter moeten 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.
* Gevangenis project:
Maandelijks de gevangenis bezoeken om hen voorlichting en hulp te bieden.
Daarnaast willen we helpen om de jonge gevangene te laten behandelen in het ziekenhuis
wanneer zij ziek zijn.
* Weeshuizen:
Het blijven steunen van de weeshuizen in en rondom Kumba, op welke gebied dan ook.
* Deelname aan de Dag van het Afrikaanse kind of Jongerenday:
Ëen dag dat we alle kinderen die we in het verleden geholpen hebben samen te brengen. Dit
om te zien hoe het met ze gaat en om de kinderen in het zonnetje te zetten!
* Kraamafdeling renovatie project:
Om de kraamafdeling aantrekkelijker te maken en om te zorgen dat een meisje veilig kan
bevallen, moet de kraamafdeling gerenoveerd worden. Nu ziet het er oud en onhygiënisch uit
en heeft het niet de volledige uitrusting die nodig is.
* Zwangere tiener meisjes progamma:
In 2019 zijn we er op proef mee gestart. Dit jaar, 2020, willen we het toegankelijker maken
voor meer meisjes. In samenwerking met de Ejed Clinic zullen we de meisjes gedurende de
gehele zwangerschap met lab testen, check ups en echo’s opvolgen. Alles word hen gratis
aangeboden. Ook aan de bevalling zelf zullen geen kosten verbonden worden. Na de
bevalling zullen de meisjes met alle benodigdheden voor de baby naar huis worden begeleid.
* 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

Medische hulp

Gevangenis

Budget

Uitleg vaste kosten
+ extra

€ 5 000,- Nog geen directe
= 3 275 000 cfa besteding

Gedekt budget
Privé donaties voor
een specifiek kind.

€ 750,- Maandelijks project:
= 491 000 cfa 12 x 30 000 = 360 000 cfa

Donaties.

€ 750,- Nog geen directe
= 491 000 cfa besteding

Donaties.

Extra: 131 000 cfa

Weeshuizen

Dag van het
Afrikaanse kind /
Youthday

€ 150,= 98 250 cfa

Donaties.

Renovatie
Kraamafdeling

€ 1 000,= 655 000 cfa

Private donatie.

Zwangere tiener
meisjes programma

€ 1 500,= 982 500 cfa

Privé donaties voor
een specifiek meisje.

Dag van de arbeid

Tegemoetkoming
team in Kameroen

Kantoor kosten

€ 75,= 49 125
€ 2 250,- Maandelijkse
= 1 473 750 cfa tegemoetkoming (2 pers.):

12x110000= 1 320 000 cfa
Extra: 153 750 cfa

€ 500,= 327 500

Partners

€ 100,= 65 500

TOTAAL

€ 12 075 ,= 7 909 125 cfa
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Nawoord
Namens het hele team bedankt voor de interesse in onze stichting Needs For Children. We
zijn een kleine stichting waardoor we directe hulp kunnen bieden en ze kunnen blijven
opvolgen. Belangrijk vinden we dat we een open stichting zijn en waar het geld 100% naar
het goede doel gaat en goed besteed word. Hopelijk heeft dit jaarverslag u een goed beeld
gegeven van hoe wij werken. Voor meer gedetailleerde informatie over de projecten,
kinderen of financiële situaties, stuur een mailtje naar needsforchildren@hotmail.com

Welkom op deze wereld, onze kleine nieuwe NFC baby, Baby Grace!
Gefeliciteerd Mary en haar man! (secretaresse van de stichting in Kameroen)
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