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VOORWOORD VAN DE DIRECTEUR 

 

 

2018 was een jaar waarin we opnieuw moesten constateren dat we minder kinderen 

mochten verwelkomen dan in 2017. Dit was geen verrassing, deze trend is 

wereldwijd te constateren. 

 

De tendens die al enige tijd zichtbaar is t.a.v. interlandelijke adopties, blijft zich 

verder doorzetten: verhoudingsgewijs komen er meer kinderen met een special 

need voor interlandelijke adoptie beschikbaar. Tegelijkertijd vragen minder 

mensen een beginseltoestemming aan. Ook zien we dat de landen van herkomst 

steeds vaker in staat zijn om zelf voor hun kinderen in eigen land een oplossing 

te vinden of deze willen vinden. 

 

Vanaf 2017 zagen we een toenemende belangstelling van geadopteerden voor 

hun achtergronden. Deze trend zal zich ongetwijfeld in de toekomst voortzetten. 

In samenwerking met het Ministerie van Justitie en Veiligheid en het FIOM 

proberen de vergunninghouders een goede oplossing te vinden om gegevens die 

waardevol voor geadopteerden kunnen zijn, vanuit één kantoor/organisatie te 

verstrekken. Daarbij is het ook belangrijk dat er inzicht wordt gegeven in de 

situatie, sociale omstandigheden en cultuur in het land van herkomst op moment 

van adoptie. 

 

Tenslotte: het bestuur, directie en medewerkers van Stichting Kind en Toekomst 

blijven zich onverminderd inzetten om kinderen die gebaat zijn bij interlandelijke 

adoptie een thuis en een toekomst te geven die voor hen in eigen land niet 

blijken weggelegd.  

 

 

Bertie Treur 
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BELEID 

  

  

 Doelstellingen in statuten 

 

Stichting Kind & Toekomst heeft ten doel direct hulp te bieden aan kinderen 

door middel van:  

 Projecthulp (kleinschalige projecten, gericht op een betere leefsituatie van 

kinderen);  

 Financiële adoptie (sponsoring van kinderen en gezinnen met kinderen);  

 Interlandelijke adoptie (deze vorm van adoptie kan uitsluitend 

plaatsvinden wanneer bovenstaande vormen van hulp voor een kind geen 

oplossing bieden, of het kind in zijn bestaan wordt bedreigd);  

 Begeleiding van aspirant-adoptiefouders gedurende de gehele 

adoptieprocedure en de nazorg voor adoptiefouders en geadopteerden.  

 Voorlichting over projecthulp, financiële adoptie en interlandelijke adoptie 

(voorlichting over cultuurverschillen speelt daarbij een belangrijke rol).  

  

Stichting Kind & Toekomst werkt zonder winstoogmerk.  

  

 Samenwerking 

 

Stichting Kind & Toekomst was in 1993 betrokken bij de oprichting van 

EurAdopt (www.euradopt.org). Deze associatie van adoptieorganisaties uit 

twaalf West-Europese landen heeft onderstaande doelstellingen die wij van 

harte onderschrijven en waar wij actief bij betrokken zijn.  

 

http://www.euradopt.org/
http://www.euradopt.org/
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 To advocate intercountry adoption as an option in child welfare when pursued 

in the best interest of the child, with respect for his or her fundamental 

rights, and according to the principle of subsidiarity1.  

  

 To promote the application of our Ethical Rules in intercountry adoption.  

  

 To promote cooperation between governments and private, authorized 

adoption organizations.  

  

 To share knowledge concerning intercountry adoption and related matters.  

  

 To work for improved legislation and other measures for the protection of 

children.  

  

 To promote the ratification or accession of the 1993 Hague Convention on 

Protection of Children and Co-operation in Respect of Intercountry Adoption 

by all states involved in such adoption, and adherence to the principles of this 

convention also by countries which are not party to the convention.  

 

Voor het realiseren van onze doelstellingen werkt Stichting Kind & Toekomst 

samen met verschillende organisaties en/of instanties in: Benin, Bulgarije, 

China, Democratische Republiek Congo, Indonesië, Lesotho, Nigeria, Polen, 

Slowakije en Sri Lanka.  

 

 

 
  

                                       
1 The principle of subsidiarity implies that the competent authorities of the child's country of origin have determined 

that the child cannot be suitable placed in a family in that country.  
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PROJECTHULP & SPONSORING 

 
     ANBI sinds 2008  

 Algemeen 

  

Projecthulp en sponsoring richten zich bij Stichting Kind & Toekomst altijd op 

het welzijn van de meest kwetsbare groep in de samenleving: de kinderen.  

In de landen van herkomst is de nood vaak erg groot. Door ons actief in te 

zetten, kunnen we daadwerkelijk iets betekenen voor die kinderen.  

In sommige gevallen kan interlandelijke adoptie zelfs worden voorkomen, 

omdat de kinderen dankzij een project of sponsoring in hun eigen land 

geholpen kunnen worden.  

  

Stichting Kind en Toekomst initieert en ondersteunt uitsluitend kleinschalige 

projecten, die heel concreet de leefomstandigheden van de kinderen 

verbeteren. Verder moeten deze projecten een bijdrage leveren aan de 

zelfstandigheid van de doelgroep. Met andere woorden: de mensen aan wie de 

projecthulp ten goede komt, moeten er zelf hun trots in hebben.  

Dat bereiken we door de toekomstige gebruikers zelf te laten meedenken en 

helpen bij de realisering of organisatie van het project. Dit maakt de projecten 

niet alleen goedkoper (zodat er geld beschikbaar is voor meer of andere 

projecten), maar geeft de mensen tevens het besef dat het project voor en 

van henzelf is: “We hebben het samen tot stand gebracht!”  

  

  
            Landen met projecthulp en sponsoring 
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Hieronder volgt een samenvatting van de projecten die gesteund worden door 

Stichting Kind & Toekomst dankzij donaties die we ontvangen. Voor een aantal 

projecten worden de donaties aangevuld met gelden uit het Algemeen 

Projectenfonds. 

 

 China 

 Begeleiding kinderen 

Voor dit onderwijsproject in de Chinese provincie Yunnan kwamen in 2018 

donaties binnen: € 963,-.  

 

 Miao dorpsschooltje 

Dit schooltje is in 2013 gebouwd om de kinderen van de Miao minderheid 

onderwijs te kunnen geven. Om het schooltje waar inmiddels twintig kinderen 

op zitten in stand te houden, droegen de donateurs van Stichting Kind & 

Toekomst in 2018 een bedrag van € 910,- bij. Dit bedrag is aangevuld uit het 

Algemeen Projectenfonds van de Stichting tot € 3.000,- 

 

 Democratische Republiek Congo 

Sinds er geen adopties meer mogelijk zijn vanuit 

Congo, steunt Stichting Kind & Toekomst de tehuizen 

van partnerorganisatie Cofra waar de kinderen wonen. 

Om te voorkomen dat de kinderen het tehuis moeten 

verlaten omdat er geen geld meer is voor voeding en 

noodzakelijke medicijnen, doneert Stichting Kind & 

Toekomst maandelijks een bedrag, wat resulteert in 

een totale bijdrage van € 18.000,-. 

 

 Indonesië 

 Bankengeld en boeken 

In 2018 kwam er € 455,- binnen voor dit project. Van dit geld konden 5 

kinderen starten op school. Dit project zal vanaf januari 2019 worden 

afgesloten. 

 

 Tehuis voor verstandelijk gehandicapten 

Het tehuis gebruikte het geld van de giften, totaal € 410, - in 2018 voor 

medicijnen en therapie. Ook werden de nodige reparaties aan het tehuis 

gedaan en is er geld besteed aan de vervanging van gebruiksvoorwerpen. 

Aangezien de bewoners zelf actief worden betrokken bij de huishouding, 

gaat er nog wel eens iets kapot. Ook voor dit project is vanuit het 

Algemeen Projectenfonds van de Stichting een aanvulling gedaan. 

 

 Lesotho 

 Beautiful Gate tehuis  

Van het bedrag, € 300,- dat werd geschonken, kon Stichting Kind & Toekomst 

bijdragen in de aanschaf van schooluniformen en schoolmaterialen voor de 

schoolgaande kinderen. 
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 Nigeria 

 Eruobodo House 

Voor dit tehuis in Ogun State, een Staat in Nigeria waar Stichting Kind & 

Toekomst actief is, kwamen enkele donaties binnen. Het totaalbedrag van 

€ 287,- is besteed aan begeleiding van de kinderen. 

 

Daarnaast heeft Stichting Kind & 

Toekomst opnieuw een bedrag van  

€ 15.000,- gedoneerd zodat kon 

worden begonnen aan het leggen van 

de daken op het nieuwe tehuis dat in 

aanbouw is. Iedereen kijkt erg uit naar 

het moment dat het tehuis klaar zal zijn 

en meer kinderen met een 

verstandelijke handicap een thuis zullen 

kunnen vinden. 

 

 

 Sri Lanka 

 Boeken en uniformen 

Voor dit project ontvingen we totaal € 410,-. Uit het Algemeen Projectenfonds 

is een extra bedrag gedoneerd, zodat ook dit jaar in totaal 70 kinderen 

gebruik konden maken van onderwijs.  

 

 Melkprojecten  

In verschillende dorpen op het eiland krijgen al vele jaren kinderen tot 4 

jaar uit zeer arme gezinnen iedere ochtend een kopje melk. In 2013 was 

het aantal kinderen in deze projecten al verhoogd naar 370. Voor deze 

melkprojecten werd in 2018 een bedrag van ruim € 1.542,- gedoneerd! 

Dit bedrag is in 2018 verhoogd uit het Algemeen Projectenfonds tot € 

4.000,-. 

 

 Sponsoring van kinderen en gezinnen 

Naast de projecthulp ondersteunt Stichting Kind & Toekomst samen met 

Nederlandse pleegouders financieel al tientallen jaren de kinderen in de 

Ladani tehuizen op Sri Lanka en vele gezinnen die het zonder onze hulp 

niet zouden redden om uit hun uitzichtloze situatie te komen.  
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3 

ADOPTIE 

  

  

 Algemeen 

  

Indien het niet mogelijk is gebleken de leefsituatie van de kinderen in de landen 

van herkomst te verbeteren door andere vormen van hulp, of het kind in zijn 

bestaan wordt bedreigd, is er ruimte voor interlandelijke adoptie. Stichting Kind & 

Toekomst heeft zich ook in 2018 weer sterk gemaakt om deze kinderen een 

liefdevol en veilig thuis te bieden.  

 

Afgelopen jaar, in 2018, konden via onze stichting 25 kinderen worden geplaatst. 

Dit waren er in 2017 nog 43. 
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 Afrika 

  

 Benin 

In 2018 kon er nog niet uit Benin geadopteerd worden. De 

Beninse overheid streeft ernaar om de regels van het Haags 

Adoptieverdrag te implementeren in de eigen wetgeving. Dit 

blijkt veel langer te duren dan door Benin werd ingeschat. 

 

 Lesotho 

In 2018 konden 5 kinderen worden geplaatst. 

 

0  – 12 maanden  1 (1 meisje) 

24 – 36 maanden  1 (1 jongen) 

60 – 72 maanden  1 (1 meisje) 

72 – 84 maanden  2 (2 jongens) 

 

 Nigeria 

Vanuit Nigeria konden in 2018 totaal 5 kinderen worden geplaats. 

 

0   – 12 maanden  1 (1 meisje) 

12 – 24 maanden  2 (2 jongens) 

36 – 48 maanden  1 (1 jongen) 

72 - 84 maanden  1 (1 meisje) 

 

 

 Azië 

 

 China 

In 2018 konden 2 kinderen uit China worden geadopteerd.  

 

36 – 48 maanden  1 (1 jongen) 

48 – 60 maanden  1 (1 jongen) 
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 Europa 

  

 Bulgarije 

In 2018 konden 10 kinderen worden geadopteerd uit 

Bulgarije, waaronder 2 siblings.  

 

24 – 36 maanden  4 (4 jongens) 

36 - 48 maanden  3 (3 meisjes) 

48 – 60 maanden  2 (1 meisje en 1 jongen) 

72 – 84 maanden  1 (1 jongen)  

 

 Polen 

In 2018 kon 1 kind vanuit Polen worden geadopteerd. 

 

12 – 24 maanden  1 (1 meisje) 

 

 Slowakije  

Er konden vanuit Slowakije in 2018 totaal 2 kinderen worden geadopteerd.  

 

36 – 48 maanden  1 (1 jongen) 

60 – 72 maanden  1 (1 jongen) 

 

 Totalen 
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INFORMATIEVOORZIENING & COMMUNICATIE  

 

 

 Cursussen  

 

De BHV-gecertificeerde medewerker volgde in 2018 wederom de 

herhalingscursus.  

 

 Bijeenkomsten 

 

 In april 2018 vond de driedaagse conferentie van Euradopt plaats, ditmaal 

in Milaan. Aan deze conferentie namen de directeur en de officemanager 

deel. De volgende conferentie is gepland voor 2020. 

 

 Tevens vonden diverse bijeenkomsten binnen Nederland plaats waaraan 

Stichting Kind & Toekomst deelnam. Al deze bijeenkomsten hadden als 

doel zo goed mogelijk overeenstemming binnen het adoptieveld t.a.v. 

verschillende onderwerpen te creëren. Onderwerpen waren o.a. medische 

duiding t.a.v. special needs bij te adopteren kinderen, rootsvragen en 

adopties in de toekomst. 

 

 Bezoeken  

  

 In 2018 vond er een werkbezoek plaats aan China en Bulgarije. 

 

 Verder mochten we officiële gasten ontvangen uit Nigeria en Lesotho. 

  

 Website  

  

In 2018 werd de website van Stichting Kind & Toekomst geheel vernieuwd. Als 

vanouds wordt alle relevante informatie direct op onze website 

www.kindentoekomst.nl gepubliceerd. 

 

 Nazorg  

 

Stichting Kind & Toekomst besteedde ook in 2018 veel aandacht aan nazorg. 

Het is namelijk van het grootste belang dat er een goede, professionele 

begeleiding van ouders en kind plaatsvindt.  

 

Na thuiskomst wordt op meerdere ogenblikken actief contact onderhouden met 

adoptiefouders.  

http://www.kindentoekomst.nl/
http://www.kindentoekomst.nl/
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De meeste vragen die de stichting in het kader van nazorg krijgt, worden kort na 

thuiskomst gesteld. Het gaat dan meestal om onderwerpen als hechting en 

aanpassing.  

 

Om adoptiefouders in de gelegenheid te stellen kort na thuiskomst over dit soort 

zaken van gedachten te wisselen, is Stichting Kind & Toekomst in 2013 

begonnen een netwerk van gekwalificeerde vrijwilligers op te zetten. De 

vrijwilligers, die allemaal een achtergrond hebben als zorgprofessional, kunnen 

tijdens hun bezoek ingaan op praktische vragen en kunnen tevens eventuele 

problemen of hulpbehoefte signaleren. De bezochte adoptiefouders waren erg 

positief over de bezoeken van deze professionals. Wanneer sprake is van 

behoefte aan verdere ondersteuning, worden ouders doorverwezen naar de 

reguliere hulpverleningsinstanties. De gegevens van deze instanties zijn in 2018 

wederom geactualiseerd.  

 

Naast de eerdergenoemde vragen, bereiken ook vragen over roots en 

identiteitsontwikkeling de Stichting. Deze worden veelal gesteld door pubers en 

jongvolwassenen. Zij werden ook in 2018 zo goed mogelijk geholpen door onder 

andere het voeren van persoonlijke gesprekken met geadopteerden, het 

beschikbaar stellen van informatie en het eventueel in contact brengen met 

instanties die hen behulpzaam zouden kunnen zijn.  

 

Naast de eigen werkzaamheden op het gebied van nazorg, draagt Stichting 

Kind & Toekomst ook initiatieven van anderen op dit gebied een warm hart 

toe. Zo heeft de stichting in 2018 een bedrag van € 2.000,- bijgedragen aan 

het Kennisbureau van Mevrouw Gera ter Meulen. Zij is tevens de 

representative bij Euradopt namens de drie Nederlandse vergunninghouders 

die lid zijn van Euradopt. 
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5  

ORGANISATIE  

  

  

 Bestuur 

 

Het bestuur van Stichting Kind & Toekomst bestond in 2018 uit vijf personen, 

waaronder iemand met een juridische achtergrond en een arts. Het bestuur 

kwam in 2018 een zestal keren te Halle in vergadering bijeen. Daarnaast was 

er regelmatig telefonisch overleg tussen de bestuursleden.  

 

 Personeel  

 

In 2018 bestond het personeelsbestand van Stichting Kind & Toekomst uit zes 

personen, namelijk: de directeur, de officemanager, senior maatschappelijk 

werkende, een maatschappelijk werkende, een administratief medewerker en 

een administratief proces ondersteunend medewerker.  

 

De dagelijks leiding lag bij de directeur en de officemanager. De maatschappelijk 

werkenden richtten zich op het telefonisch spreekuur, de intakegesprekken, de 

maatschappelijke begeleiding gedurende de wachttijd, het verzorgen van 

afreisgesprekken en de concrete invulling van nazorg. Zij werden hierin 

geassisteerd door de administratief proces ondersteunende medewerker die zich 

bezighielden met de administratie rond de adoptieprocedures en – 

dossiervorming.  

 

De administratief medewerker verzorgde de financiële administratie, de 

registratie van de in- en uitgaande post. Tevens beheerde zij het 

donateurenbestand. 

 

 



  

  

  

  

Pagina 15  

Stichting Kind & Toekomst   
Jaarverslag 2018   

 Kwaliteitsmanagement 

 

Stichting Kind & toekomst beschikt over een kwaliteitssysteem om alle 

belanghebbenden bij het adoptieproces het vertrouwen te geven dat haar 

diensten aan de geldende wetten voldoen. Dit kwaliteitssysteem beschrijft de 

gehele organisatie van het adoptieproces. De nadruk 

ligt hierbij op de organisatorische verhoudingen en 

verantwoordelijkheden en bevoegdheden die 

betrekking hebben op de kwaliteitswaarborg van het 

adoptieproces.  

  

Het kwaliteitssysteem voldoet al sinds 2002 aan de 

eisen van de internationale standaard ISO 9001 

kwaliteitsmanagementeisen. In januari 2018 is een 

externe audit uitgevoerd door de DNV-gl. Deze is 

getoetst op de nieuwe norm ISO 9001/2015. Deze 

audit is succesvol verlopen.  

  

Naast deze externe audit is in 2018 tijd ingeruimd voor de jaarlijkse interne audit. 

Ieder jaar ligt de focus op een aantal onderwerpen welke getoetst worden aan de 

hand van het kwaliteitssysteem. De resultaten van deze interne audit worden 

gebruikt als input voor de externe audit.  

 

Het eigen kwaliteitssysteem is altijd ondergeschikt aan de van toepassing zijnde 

nationale en internationale wet- en regelgeving.  

  

 Kwaliteitsbeleid  

 

 Het bestuur van Stichting Kind & Toekomst wil de stichting profileren als een 

organisatie waarvan de kwaliteit voor alle belanghebbenden van hoog gehalte 

is. 

 

 Stichting Kind & Toekomst wil met grootst mogelijke zorgvuldigheid een 

bemiddeling tot stand brengen tussen een kind zonder toekomst uit een ander 

land en een in Nederland wonend echtpaar of persoon dat een kind wil 

adopteren. Eerlijkheid, redelijkheid, fatsoen en een basis van wederzijds 

vertrouwen zijn hierbij van groot belang.  

  

 Stichting Kind & Toekomst wil op dezelfde manier omgaan met gelden van 

derden ten behoeve van financiële hulp aan kinderen in het buitenland.  

  

 Per 1 januari 2010 is het “Kwaliteitskader vergunninghouders interlandelijke 

adoptie” in de organisatie geïmplementeerd. In 2012 werd gestart met de 

evaluatie van dit document. Dit heeft in 2013 geresulteerd in een 

geactualiseerde versie van dit kwaliteitskader.  
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 Om de kwaliteit van de dienstverlening zeker te stellen en continue 

verbeteringen aan te kunnen brengen, zijn de onderstaande uitgangspunten 

vastgesteld.  

  

 Met cliënten worden alleen afspraken gemaakt waarvan in alle 

redelijkheid te verwachten is dat ze nagekomen kunnen en zullen 

worden. 

 

 Bevoegdheden zijn door het bestuur zoveel mogelijk bij de 

medewerkers gelegd. Iedere medewerker weet wat van hem of haar 

wordt verwacht en is daarvoor verantwoordelijk.  

 

 Iedere medewerker heeft het recht, maar ook de plicht om melding te 

maken van afwijkingen en verbeteringen van de werkwijzen aan te 

dragen.  

  

 Werkzaamheden worden direct aangepast aan veranderende situaties.  

  

 Iedere medewerker is verplicht zijn of haar handelingen te registreren. 

Dit om fouten en klachten te voorkomen.  

  

 Periodiek wordt getoetst in hoeverre de gewenste kwaliteit bereikt is. 

Dit zal eveneens gespiegeld worden aan het beeld en de 

verwachtingen die de cliënten van de stichting hebben.  

 

 Klachten en bezwaren  

  

In 2018 zijn geen klachten ingediend tegen Stichting Kind & Toekomst bij de 

Klachtencommissie Vergunninghouders Interlandelijke Adoptie (KVIA).  
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6  

FINANCIËN  

  

 Balans per 31 december 2018 (na resultaatverwerking) 

 
  

  
31 december 2018 31 december 2017 

Activa € € € € 

Vaste activa         

Materiële vaste activa   9.004   4.378 

Vlottende activa         

Overige vorderingen en  

overlopende activa 411.836 

  

700.336 

  

Effecten 471.067   504.958   
Liquide middelen 224.728   163.418   

    1.107.631   1.368.712 

    
1.116.635 

  
1.373.090 

Passiva 

        

Reserves en fondsen 
        

Continuïteitsreserve 645.716   870.271   
Bestemmingsreserve 105.000   85.000   

    750.716   955.271 

Kortlopende schulden         

Belastingen en premies  

sociale verzekeringen 17.075 

  

15.443 

  

Overige schulden en 

overlopende passiva 348.844 

  
402.376 

  

    365.919   417.819 

    
1.116.635 

  
1.373.090 
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 Staat van baten en lasten over 2018 

 

  
Actueel 

2018 

Begroting 

2018 

Actueel 

2017 

Baten € € € 

Baten 
      

Baten uit adoptie 314.781 208.260 358.782 

Baten uit adoptie voorgaande jaren                    - -  224.913 

Som van de baten 314.781 208.260 583.695 

Lasten 

      

Besteed aan doelstellingen       

Interlandelijke adoptie 330.537 187.795 380.957 

Projecthulp en sponsoring 1.875 1.950     3.225 

Nazorg 6.250 6.500   10.750 

Beheer kanalen 1.875 1.950     3.225 

Totaal besteed aan doelstelling 340.537 198.195        398.157 

Kosten beheer en administratie 167.793 125.197   183.727 

Som van de lasten 508.330 323.392  581.884 

Saldo voor financiële baten en lasten (193.549) (115.132)      1.811 

Saldo financiële baten en lasten (11.006) -     24.507 

Saldo van baten en lasten (204.555) (115.132)    26.318 

Bestemming saldo van baten en lasten 
      

Onttrekking/toevoeging aan 
continuïteitsreserve (224.555) (115.132)     (58.682) 

Onttrekking/toevoeging aan      

bestemmingsreserves 20.000 -      85.000 

    

Totaal (204.555) (115.132)    26.318 

 


