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VOORWOORD VAN DE DIRECTEUR 

 

 

2021 was het eerste jaar dat er geen interlandelijke adopties meer plaatsvonden 

via Stichting Kind & Toekomst. Zoals in het jaarverslag 2020 al werd gemeld, 

heeft onze stichting geen verlenging van haar vergunning meer aangevraagd. 

 

Sinds 1 oktober 2020 zijn de bemiddelingen daarom definitief gestopt, maar Stichting 

Kind & Toekomst blijft zorgdragen voor de progress-rapportages, archivering, 

projectwerk in de diverse landen en beantwoording van rootsvragen. 

 

 

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 

 

Voor het realiseren van onze diverse doelstellingen werkte Stichting Kind & 

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

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

Polen, Slowakije en Sri Lanka. 
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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 & 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 geeft de mensen 

tevens het besef dat het project voor en van henzelf is: “We hebben het 

samen tot stand gebracht!”  

 

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. 

 

 

◼ Democratische Republiek Congo 

 

Sinds de adoptiestop in D.R. Congo enkele 

jaren geleden, zijn de tehuizen van de Cofra-

organisatie overvol. Om deze kinderen te 

kunnen voeden en bij ziekte van medicijnen 

te kunnen voorzien is geld nodig. Reden voor 

Stichting Kind & Toekomst om maandelijks 

een bedrag van € 1.500,- over te maken uit 

het Algemeen Projectenfonds. Voor deze 

kinderen letterlijk van levensbelang!  
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In 2021 kwam er van donateurs totaal een bedrag binnen van € 165,- voor 

bovengenoemd doel, waarvoor veel dank. Zonder onze hulp zouden de tehuizen 

hun deuren moeten sluiten en de kinderen op straat staan waar geen andere 

opvang voor hen beschikbaar is. 

 

 
 

Al een paar jaar zorgt één gezin, dat kinderen uit Congo adopteerde, voor een 

aanvulling t.b.v. de Kerstviering in Congo door een actie te houden. Zij slaagden 

er in 2021 in om een bedrag van maar liefst € 975,- bij elkaar te brengen! 

Stichting Kind en Toekomst vulde dit aan waardoor in de decembermaand het 

dubbele bedrag, dus € 1.500, - extra kan worden overgemaakt. Totaal werd in 

2021 een bedrag van € 17.943,03 overgemaakt voor voeding en medicijnen. 

 

 

◼ Indonesië 

 

Tehuis voor verstandelijk gehandicapten 

Dit is een combinatie project: de helft van het gesponsorde geld gaat naar 

een kind in het dorp Salatiga, dat hierdoor onderwijs krijgt, terwijl de andere 

helft naar het tehuis in dit dorp gaat waarmee de nodige medicijnen kunnen 

worden aangeschaft voor de bewoners. 

 

Omdat de coördinator van dit project in Indonesië zijn activiteiten heeft 

beëindigd en er geen opvolger beschikbaar bleek, hebben we, na ruim veertig 

jaar sponsoring in Indonesië, het besluit moeten nemen om de sponsoring in 

Salatiga definitief te stoppen. De sponsors zijn hier uiteraard over 

geïnformeerd. 
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◼ Malawi 

 

Eind mei 2021 ontvingen we een dringend verzoek vanuit 

Malawi. Het tehuis Kondanani vanwaar we kinderen 

adopteerden, bleek een schrijnend gebrek te hebben aan 

medische zorg. Dit werd vooral veroorzaakt doordat 

omwonenden voor medische zorg in wanhoop naar het 

tehuis kwamen, omdat ze geen geld hebben voor artsen 

en medicijnen. Hierdoor kwamen veel, vaak zeer jonge 

kinderen, te overlijden aan ziektes die met medicijnen 

goed bestreden kunnen worden. Men is in het tehuis 

begonnen met dagopnames en spreekuren om de eerste 

hulp te verlenen. Sinds juni 2021 hebben we maandelijks 

een bedrag van € 1.500,- overgemaakt voor dit doel. 

 

 

◼ Nigeria 

 

Eruobodo House 

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

Toekomst actief is, kwamen ook enkele donaties binnen, totaal € 195,-. 

Verder betaalt Stichting Kind & Toekomst maandelijks een bedrag van € 250,- 

ter ondersteuning van de werkzaamheden aldaar. 

 

 

◼ Sri Lanka 

 

Boeken en uniformen 

Voor dit project ontvingen we totaal € 50,-. Uit het Algemeen Projectenfonds is 

een extra bedrag gedoneerd, zodat dit jaar in totaal 35 kinderen gebruik konden 

maken van onderwijs.  
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Melkprojecten 

In verschillende dorpen op het eiland 

krijgen al vele jaren kinderen tot vier 

jaar uit zeer arme gezinnen iedere 

ochtend een kopje melk. De overheid 

van Sri Lanka raadde in 2021 aan 

geen melkproducten meer aan jonge 

kinderen te verstrekken omdat er 

stoffen in blijken te worden verwerkt 

die schadelijk kunnen zijn voor de 

gezondheid. Er is nu gekozen voor 

andere voedzame producten, die in 

de diverse dorpen beschikbaar zijn.  

 

Sponsoring van kinderen en gezinnen 

Naast de projecthulp geeft Stichting Kind & Toekomst samen met 

Nederlandse pleegouders al tientallen jaren financiële steun aan de kinderen 

in de Ladani tehuizen op Sri Lanka en aan vele gezinnen die het zonder onze 

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

 

Totaal kon voor de projecten en sponsoring op Sri Lanka een bedrag van  

€ 16.056,21 worden overgemaakt in 2021. 
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INFORMATIEVOORZIENING & COMMUNICATIE  

 

 

◼ Website  

 

Alle relevante informatie wordt direct op onze website www.kindentoekomst.nl 

gepubliceerd. 

 

 

◼ Nazorg  

 

Stichting Kind & Toekomst besteedde ook in 2021 veel aandacht aan nazorg. 

 

Regelmatig bereiken ons vragen over roots. Deze worden veelal gesteld door 

(jong)volwassenen. Zij werden ook in 2021 zo goed mogelijk geholpen door onder 

andere het voeren van persoonlijke gesprekken, het beschikbaar stellen van 

informatie en het eventueel in contact brengen met instanties die hen behulpzaam 

zouden kunnen zijn.  

 

  

http://www.kindentoekomst.nl/
http://www.kindentoekomst.nl/
http://www.kindentoekomst.nl/
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ORGANISATIE  

 

 

◼ Bestuur 

 

Het bestuur van Stichting Kind & Toekomst bestond in 2021 uit vijf personen, 

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

kwam in 2021 twee keer te Halle in vergadering bijeen. Daarnaast was er in 

verband met de Covid 19-maatregelen regelmatig telefonisch overleg tussen 

de bestuursleden.  

 

 

◼ Personeel  

 

In 2021 bestond het personeelsbestand van Stichting Kind & Toekomst uit drie 

personen, namelijk: de directeur, een administratief medewerker en een 

administratief proces ondersteunend medewerker. De dagelijkse leiding lag bij 

de directeur.  

 

 

◼ Klachten en bezwaren  

 

In 2021 zijn geen klachten ingediend tegen Stichting Kind & Toekomst bij de 

Klachtencommissie Vergunninghouders Interlandelijke Adoptie (KVIA). 

 

In 2020 begon een geadopteerde een gerechtelijke procedure tegen de Staat 

der Nederlanden en Stichting Kind & Toekomst. Ook in 2021 zette deze 

procedure zich voort, omdat de geadopteerde ervoor koos in hoger beroep te 

gaan. 
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FINANCIËN  

 

 

◼ Balans per 31 december 2021 (na resultaatverwerking) 

 

 
  

  
31 december 2021 31 december 2020 

Activa € € € € 

Vaste activa         

Materiële vaste activa   1.918   4.031 

Vlottende activa 

 

        

Liquide middelen 
           575.322 

 
                                                              644.201 

     

    
577.240 

  
648.232 

Passiva 

        

Reserves en fondsen 
        

Overige reserves -20.866   140.890   
Bestemmingsreserve 100.000   100.000   

    79.134           240.890 

Kortlopende schulden         

Belastingen en premies  

sociale verzekeringen 8.585 

  

7.937 

  

Overige schulden en 

overlopende passiva 489.522 

  
399.405 

  

    498.106          407.342 

    
577.240 

  
      648.232 
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◼ Staat van baten en lasten over 2021 

 

 

  
Actueel 

2021 

 
Actueel 

2020 

Baten €  € 

Baten 
     

Baten uit adoptie -  87.851 

    Som van de baten -  87.851 

Lasten 

     

Besteed aan doelstellingen      

Interlandelijke adoptie 79.210    189.922 

Projecthulp en sponsoring -          675 

Nazorg -       2.250 

Beheer kanalen -         675 

Totaal besteed aan doelstelling 79.210      193.522 

Kosten beheer en administratie 80.009   158.488 

Som van de lasten 159.219  352.010 

Saldo voor financiële baten en lasten (159.219)  (264.159) 

Saldo financiële baten en lasten (2.536)           402 

Saldo van baten en lasten (161.756)  (263.757) 

Bestemming saldo van baten en lasten 
     

 
Onttrekking/toevoeging aan overige reserves (161.756)  (258.757) 

Onttrekking/toevoeging aan bestemmingsreserves -      (5.000) 

    
Totaal (161.756)  (263.757) 

 


