Stichting Children of Medellin
Beleidsplan 2022 – 2026

Inleiding
Het lijkt erop dat het ergste van corona achter ons ligt. Vooral de families in de kwetsbare
buitenwijken hebben erg geleden onder de pandemie. Geen (informeel) werk, geen inkomen en dus
ook geen voedsel. Gelukkig heeft Sabine Bouwmeester vanuit Medellín in samenwerking met haar
Colombiaanse collega’s de vele families betrokken bij de stichting kunnen helpen met noodhulp. Elke
maand kregen de 400 families een compleet voedselpakket en zijn ruim 4.000 pakketten uitgedeeld.
Gedurende de moeilijkste periode van de pandemie is de waardering voor ons werk onder de
gemeenschap alleen maar toegenomen. Gelukkig kunnen we nu weer vooruit kijken en ons richten
op de ontwikkeling van de stichting.
Ondergetekende heeft na 14 jaar verblijf in Medellín het besluit genomen om met de familie naar
Nederland te verhuizen. De stichting is in goede handen. Sabine verzorgt het contact met Nederland
en heeft dagelijks contact met haar Colombiaanse collega’s over de activiteiten. Directeur Wilmar is
vanaf de oprichting werkzaam voor de stichting, maar ook andere collega’s zijn al jaren betrokken bij
ons werk en weten wat er wordt verwacht om op dezelfde voet verder te kunnen. Een
geruststellende gedachte. Maar na 1,5 jaar in Nederland werkzaam in het onderwijs is gebleken dat
ik het werk met de stichting maar moeilijk kan loslaten en heb besloten om ontslag te nemen.
Nu is er meer tijd om de ideeën waarmee ik al een tijdje loop tot uitwerking te brengen. Ambitieuze
plannen met als doel nog meer kinderen en hun families een beter toekomstperspectief te kunnen
geven en meer zelfvoorzienend worden. Meer hierover is te lezen bij ‘onze toekomstdromen’. Ik ben
Anne, Pepijn en Emma van het bestuur enorm dankbaar voor het vertrouwen. In samenwerking met
Sabine, maar ook de Colombiaanse collega’s, gaan we heel erg ons best doen. Mede mogelijk dankzij
jullie, de donateurs en geïnteresseerden.
In dit beleidsplan 2022 – 2026 lees je alles over onze doelstellingen, activiteiten, organisatie en
toekomstplannen. Veel plezier met het ontdekken van ons werk!

Eddy Veldhuisen
Oprichter stichting.
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Ons verhaal
Hoe is het begonnen?
In juli 2006 is Eddy Veldhuisen als vrijwilliger begonnen met voetballen op straat met straatkinderen
in ‘de stad van de eeuwige lente’ Medellín, Colombia. Uiteindelijk deed een grote groep kinderen
structureel mee en kwam de vraag:
“Zouden we kunnen voetballen in een officiële competitie?”
“Daar wil ik mijn best voor doen, maar dan wil ik dat jullie verblijven in een tehuis en naar school
gaan.”
De meeste kinderen gingen hiermee akkoord en zo zijn we in 2007 met één jongens- en één
meisjesteam begonnen in een officiële competitie.
De impact van de voetbalactiviteiten was enorm. Het gevaarlijke leven op straat werd verruild voor
een klaslokaal. In plaats van overleven op straat hielden de kinderen zich bezig met de volgende
wedstrijd.
“Tegen wie moeten we zaterdag spelen?”
De kinderen vertelden Eddy regelmatig dat ze ervan droomden om profvoetballer te worden.
“Dat is mogelijk, maar dan moet je wel flink je best doen. Op tijd komen, samenwerken, enzovoorts.”
Het was duidelijk dat we het verschil maakten voor deze kinderen en dit motiveerde om structureel
te willen helpen. Het logische gevolg was de oprichting van de stichting Straatkinderen Medellín in
januari 2008 met als doel om kinderen, achtergesteld door armoede, (huiselijk) geweld,
verwaarlozing, seksuele intimidatie en verslaving, de mogelijkheid te bieden te werken aan een
betere toekomst.
Sindsdien heeft de stichting zich enorm ontwikkeld, dankzij de inzet van goede medewerkers en
vrijwilligers. Dezelfde vrijwilligers die destijds in Medellín bij de stichting werkten, zijn nu nog steeds
actief vanuit Nederland, in nauw contact met de medewerkers in Medellín.
Inmiddels krijgen we ook regelmatig vrijwilligers uit andere landen dan Nederland op bezoek. En we
willen dat ons werk niet alleen in Colombia en Nederland, maar over de hele wereld bekend wordt.
Daarom hebben we in 2022 gekozen voor een nieuwe naam: Children of Medellín.
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Waar staan we nu?
Momenteel werken we met ruim 450 kinderen en hun families in het centrum van de stad en in de
buitenwijken Carambolas en Bello Oriente vanuit onze eigen accommodatie ‘El Paraiso’ (het
paradijs).
Wij bieden de kinderen en hun families een uitgebreid en innovatief programma aan met
pedagogische, sportieve, recreatieve en culturele activiteiten. Hierdoor leren de kinderen stapsgewijs
wie ze zijn, welke talenten ze hebben, hoe ze hun toekomst zien en wat ze ervoor moeten doen om
dit te bereiken.
De accommodatie ‘El Paraiso’ is een groot, inmiddels flink gerenoveerd en verbouwd huis. Het is
gelegen op een groot stuk grond tussen de buitenwijken Carambolas en Bello Oriente, met een heel
mooi uitzicht over de stad Medellín. In februari 2021 hebben we een groot multifunctioneel
sportveld aangelegd. We organiseren veel activiteiten in El Paraiso en ook het sportveld wordt veel
gebruikt. De achtertuin van de stichting is een groot stuk schuin aflopende grond. Hier zijn de
moestuinen, die als terrassen schuin boven elkaar liggen. De bewoners uit de wijk, in samenwerking
met de stichting, hebben de mogelijkheid om hun eigen groente en fruit te (leren) verbouwen.
In 2018 is onze eerste student afgestudeerd aan een universiteit, daarna zijn er nog aan aantal
gevolgd. In 2022 studeren er in totaal 19 jongeren via de stichting. De komende jaren bieden we nog
veel meer jongeren de kans om te studeren.
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Ons beleid
Missie en visie
Missie
De stichting Children of Medellín bevordert de sociale en maatschappelijke integratie van kinderen
die zijn achtergesteld door armoede, geweld, verwaarlozing, seksuele intimidatie en verslaving met
als doel een zelfstandig en bevredigend leven te leiden.
Visie
Om onze missie te kunnen verwezenlijken biedt de stichting de kinderen en hun families een
uitgebreid en innovatief programma aan met pedagogische, sportieve, recreatieve en culturele
activiteiten. Tijdens deze activiteiten leren de kinderen hun passie en talenten te ontdekken.
Onderwijs is het belangrijkste speerpunt van de stichting, dit staat centraal in alle activiteiten. Dit
zorgt er uiteindelijk voor dat de kinderen zelfstandig een keuze kunnen maken voor een vakopleiding
en voor formeel werk. Vanuit de stichting worden de kinderen in dit proces altijd op persoonlijke
wijze begeleid.
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Doelstellingen
De doelstellingen zijn verdeeld in activiteiten, studie, werk en zelfredzaamheid.
Activiteiten
Kinderen zijn actief als deelnemer van meerdere activiteiten aangeboden door de stichting.
2022
450 kinderen

2026
500 kinderen

Studie
Elk jaar zijn er kinderen die een vakopleiding succesvol afronden.
2022
10 kinderen in totaal

2026
30 kinderen in totaal

Elk jaar zijn er volwassenen (verzorgers van de kinderen) die een cursus / vakopleiding succesvol
afronden.
2022
0 volwassenen

2026
100 volwassenen

Werk
Elk jaar zijn er kinderen die zijn aangenomen voor stabiel formeel werk.
2022
2 kinderen

2026
25 kinderen

Elk jaar zijn er volwassenen (verzorgers van de kinderen) die zijn aangenomen voor stabiel formeel
werk.
2022
0 volwassenen

2026
60 volwassenen

Zelfredzaamheid
De stichting streeft naar meer onafhankelijkheid van internationale donaties en streeft naar meer
lokale betrokkenheid en inkomsten om de activiteiten te realiseren.
2022
10 %

2026
50 %
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Onze activiteiten
De stichting Children of Medellín biedt de kinderen een uitgebreid programma aan met
pedagogische, sportieve, recreatieve en culturele activiteiten in een veilige omgeving. Het doel van
deze activiteiten is dat de kinderen zich bewust worden van hun talenten en hun eigen
verantwoordelijkheid. Zij zijn zelf verantwoordelijk voor hun toekomst en kunnen met hard werken
hun dromen verwezenlijken.
Onderwijs is het belangrijkste speerpunt van de stichting, dit staat centraal in alle activiteiten. Maar
educatie en de ontwikkeling van de kinderen reikt verder dan de stichting. Een voorwaarde voor
deelname aan onze activeiten is dat de kinderen naar school gaan. Ook begeleiden we hen in hun
ontwikkelingsproces, zodat ze uiteindelijk zelf in staat zijn om te kiezen voor een vakopleiding en
voor een formele baan.
Bij al onze activiteiten vinden we persoonlijke begeleiding van groot belang. Onze docenten fungeren
als mentor en als eerste aanspreekpunt. Er is psychologische hulp voor de kinderen die dit nodig
hebben. En ook de ouders en verzorgers betrekken we waar mogelijk bij onze activiteiten, omdat we
de situatie van de kinderen op de lange termijn niet kunnen verbeteren zonder hun hulp – en dit
zouden we ook niet willen. Ons professionele team is toegewijd en staat altijd open om te leren van
elkaar, van anderen en van de kinderen zelf.
Deze activiteiten zijn onderverdeeld in vier verschillende categorieën. In projecten leren kinderen
algemene vaardigheden via hun favoriete hobby. Met onderwijs helpen we hen specifieke
vaardigheden ontwikkelen, zoals lezen en schrijven. Via begeleiding krijgen ze extra ondersteuning,
bijvoorbeeld om te kunnen studeren of een baan te vinden. En met empowerment families
betrekken we de hele gemeenschap waarin de kinderen opgroeien.
Projecten

Voetbal
Dans
Recreatie
Muziek spelen
Journalistiek
Recreatie

Voetbalschool La Naranja Mecánica
Groep FunDancing
CoCo
Groep Sararé
Straatkinderenkrant Entendámonos
Bordspellen

Educatie

Engelse les
Lezen en schrijven
Informatica

Begeleiding

Caminos al maximo
Leiderschap in mijn wijk
Studie en werk

Empowerment families

Bazaar
Ouderbijeenkomsten
Moestuin

Op de volgende pagina is te zien hoe wij de ontwikkeling van het kind bevorderen tijdens de
activiteiten van de stichting. Daarna lichten we één voor één alle activiteiten toe.

8

Bevorderen ontwikkeling van het kind en de gemeenschap
Wij willen de ontwikkeling van het kind bevorderen door rekening te houden met de inhoud van alle
activiteiten, georganiseerd door de stichting. De activiteiten zijn vrij toegankelijk voor alle kinderen
waarbij de nadruk wordt gelegd op het bevorderen van de normen en waarden,
doorzettingsvermogen, zelfvertrouwen, samenwerken, kennis, onafhankelijkheid,
verantwoordelijkheid nemen en leiderschap.
Bevorderen naleven van normen en waarden
De kinderen leren het belang van zaken zoals op tijd komen, het nakomen van afspraken, respect
tonen naar begeleiding en andere kinderen, et cetera. Dit moet worden nageleefd door iedereen.
Bevorderen van doorzettingsvermogen en vastberadenheid
De kinderen doen mee aan de activiteiten omdat ze het leuk vinden. Zo veranderen de activiteiten in
een hobby en soms zelfs in een passie. De uitdagingen die de activiteiten bieden zorgt ervoor dat het
kind het doorzettingsvermogen ontwikkelt en leert het beste uit zichzelf te halen.
Bevorderen van zelfvertrouwen
Om de vicieuze cirkel te doorbreken moeten kinderen op kanten van zichzelf leren vertrouwen die
misschien niet voor de hand liggen of nog onontdekt zijn. In de activiteiten staat voorop dat de
kinderen hun eigen krachten vinden en durven vertrouwen op hun best doen, vallen en opstaan.
Bevorderen van samenwerken
Tijdens de activiteiten wordt voortdurend het belang van samenwerken gestimuleerd. Bij ‘CoCo’ ligt
het accent tijdens de ludieke activiteiten op coöperatie en communicatie en wordt na de activiteit
geëvalueerd hoe het samenwerken is verlopen.
Bevorderen van kennis
De kinderen zijn verplicht om naar school te gaan. Elk trimester laat het kind de schoolresultaten
zien. Als de resultaten niet goed zijn dan zal er extra aandacht besteed worden aan het kind met als
doel de negatieve spiraal te doorbreken en de resultaten te verbeteren.
De kinderen zijn verplicht om 10 keer per jaar naar een bijeenkomst van de stichting te gaan, onder
de naam ‘Caminos al máximo’. Tijdens deze bijeenkomsten worden er verschillende activiteiten
gedaan om in de loop van de jaren hun horizon te verbreden en uiteindelijk een bewuste keuze
kunnen maken over hun eigen toekomst.
Vier keer per jaar organiseren wij bijeenkomsten voor de ouders en/of verzorgers waarin actuele
thema’s worden besproken om de betrokkenheid en kennis te vergroten die belangrijk worden
geacht voor de ontwikkeling van het kind en de ouders en/of verzorgers.
Bevorderen van onafhankelijkheid
We willen het bewustwordingsproces bevorderen met betrekking tot de te maken keuzes in het
dagelijkse leven. De kinderen worden aan het woord gelaten en worden bewuster van de keuzes
waarbij de link tussen de activiteiten en de maatschappij wordt gemaakt.
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De (oudere) kinderen krijgen de verantwoordelijkheid om op tijd bij de activiteiten te zijn, ook
wanneer moet worden gereisd met de bus of de metro. De stichting stimuleert het zelfstandig reizen.
We bevorderen dat de kinderen zuinig zijn op bezittingen. Kinderen lenen of krijgen als beloning
materialen (een boek, voetbalschoenen, handwerken, etc.) en leren hoe ze om moeten gaan met
deze bezittingen.

Bevorderen verantwoordelijkheid nemen
De kinderen kunnen zich aanmelden voor alle activiteiten binnen de stichting. Ze kunnen hun
solidariteit tonen door mee te helpen tijdens de vele werkzaamheden, zoals schoonmaken,
opruimen, assisteren bij activiteiten, etc. Dit geldt vooral voor de jongeren van ‘Studie en Werk’ en
verwachten wij dat zij helpen waar nodig.
De moestuin heeft veel onderhoud nodig om de gewassen te kunnen laten groeien. De stichting
begeleidt de families van de gemeenschap om zelfstandig de groenten en fruit te kunnen cultiveren
voor hun eigen gebruik. Het doel is dat uiteindelijk de gemeenschap dit zelfstandig kan organiseren.
Bevorderen van leiderschap
De kinderen worden aangemoedigd het voortouw te nemen bij verschillende onderdelen van de
planning, uitvoering en opvolging van activiteiten. Meedenken en initiatief nemen wordt
gestimuleerd.
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Projecten
Voetbal

Voetbalschool La Naranja Mecánica

De voetbalschool ‘La Naranja Mecánica’ (de oranje machine, de bijnaam van het Nederlandse voetbal
in Latijns-Amerika) organiseert activiteiten op de voetbalvelden in de wijken Carambolas en Bello
Oriente en in samenwerking met organisaties in het centrum van de stad.
Er zijn 11 voetbalteams in verschillende leeftijdsgroepen met in totaal 240 kinderen. Ze trainen en
doen als team mee aan toernooien in de stad. De stichting organiseert ook een eigen toernooi,
‘Construyendo Caminos’ (paden bouwen), voor in totaal 20 voetbalteams.
Activiteiten
Er zijn voetbalteams (jongens en meisjes) tussen 6 en 18 jaar. De kinderen trainen 2 tot 3 keer in de
week en spelen een wedstrijd in het weekend.
2022
2026
Deelnemende teams 11, in totaal 240 kinderen. Deelnemende teams 20, in totaal 425 kinderen.

De stichting organiseert het voetbaltoernooi ‘Construyendo Caminos’, een toernooi toegankelijk voor
alle jongens- en meisjesteams actief in Medellin.
2022
2026
Deelnemende teams 18, in totaal 270 meisjes.
Deelnemende teams 30, in totaal 450 meisjes.
Deelnemende teams 20, in totaal 300 jongens.
Deelnemende teams 50, in totaal 750 jongens.
Toekomstplannen
De stichting wil een voetbaltoernooi organiseren in het centrum van de stad en daar vlak buiten voor
verschillende organisaties, stichtingen en corporaties die werken met de kwetsbare doelgroep. Op
die manier willen we samenwerkingen aangaan waarbij we van elkaar kunnen leren en gebruik
maken van elkaar door bijvoorbeeld de kans te geven aan deze jongeren om aan te sluiten bij onze
activiteiten van ‘Studie en werk’.
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Dans

Groep FunDancing

De groep ‘Fundancing’ dansen twee keer per week op onze eigen accommodatie. Er zijn drie groepen
met in totaal 50 kinderen. Sinds 2021 hebben we een eigen danstoernooi waar dansgroepen uit
verschillende wijken mee kunnen doen. Regelmatig geven onze groepen optredens op onze
accommodatie of in de stad.
Activiteiten
Er zijn danslessen voor jongens en meisjes tussen 6 en 18 jaar. De kinderen hebben twee keer per
week les.
2022
2026
Deelnemende kinderen 50.
Deelnemende kinderen 75.

Er worden optredens gehouden voor klein en groot publiek.
2022
2026
5 optredens.
10 optredens.
Toekomstplannen
De optredens zijn een groot succes. We willen graag groeien naar jaarlijkse theatervoorstellingen
door een samenwerking tussen de dans- en de muziekgroep van de stichting met een nog op te
zetten theatergroep.
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Recreatie

CoCo

‘CoCo’ staat voor Communicatie en Coöperatie en is een regelmatig terugkerende recreatieve
activiteit op onze accommodatie, in verschillende wijken en bij de tehuizen in het centrum. De
kinderen krijgen op ludieke wijze meer inzicht in het belang van communicatie en samenwerken.
Activiteiten
Er worden CoCo activiteiten georganiseerd op één van de locaties.
2022
2026
Elke week, deelnemende kinderen 30.
Elke week, deelnemende kinderen 30.

Er worden grote (integratie)activiteiten op de accommodatie El Paraiso georganiseerd voor de
kinderen samen met hun verzorgers.
2022
2026
Activiteiten 4, deelnemers 60.
Activiteiten 4, deelnemers 60.
Toekomstplannen
De stichting wil de recreatie activiteiten als evenement professionaliseren met als doel het
evenement te kunnen organiseren voor andere organisaties en op die manier inkomsten genereren.
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Muziek spelen Groep Sararé
We organiseren muzieklessen voor in totaal 50 kinderen op onze accommodatie. De kinderen krijgen
les in drie niveaugroepen en maken hun eigen liedjes. Regelmatig geeft de groep een presentatie
met aan het eind van het jaar een concert. En er is zelfs een CD met eigen werk, genaamd ‘Amor
Bonito’.
Activiteiten
De kinderen krijgen les en worden ingedeeld in drie niveaugroepen; beginners, gevorderden en de
muziekgroep Sararé.
2022
2026
Drie keer per week 1,5 uur les, aantal kinderen
Drie keer per week 1,5 uur les, aantal kinderen
50.
60.

Er worden presentaties gehouden op de accommodatie El Paraiso, bij andere stichtingen en op
openbare evenementen.
2022
2026
Presentaties 4.
Presentaties 6.
Toekomstplannen
De muziekleraar Dario Eraso is bezig met het opleiden van een assistent muziekleraar, voortkomende
uit het project, die individueel lesgeeft aan de kinderen.
Er wordt gewerkt aan een presentatie in combinatie met dans en theater.
Er wordt een tweede CD gepresenteerd door de groep Sararé met eigen werk.
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Journalistiek

Tijdschrift Entendámonos

De kinderen krijgen les in artikelen schrijven, foto’s en video’s maken en gaan ze op pad om op
locatie te interviewen. De ‘journalisten’ maken het tijdschrift ‘Entendámonos’ (‘Begrijp ons!’).
Daarnaast maken ze samen het jeugdjournaal ‘NotiEntendamonos’, van en voor kinderen te zien op
YouTube.
Activiteiten
De kinderen komen bij elkaar voor een bijeenkomst.
2022
2026
Twee keer per week een bijeenkomst, aantal
Twee keer per week een bijeenkomst, aantal
kinderen 20.
kinderen 20.

Er wordt gewerkt aan de straatkinderenkrant Entendámonos.
2022
2026
Twee publicaties per jaar.
Twee publicaties per jaar.

Er wordt gewerkt aan het jeugdjournaal ‘NotiEntendámonos’.
2022
2026
Vier publicaties per jaar.
Vier publicaties per jaar.

Toekomstplannen
Verder professionaliseren van het project en samenwerken met professionele media, waarbij onze
krant en jeugdjournaal meer bekendheid krijgen op provinciaal en in de toekomst op landelijk
niveau.
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Bordspellen
Onze accommodatie ‘El Paraiso’ is open voor iedereen. De kinderen komen hier samen en worden
gestimuleerd om spelletjes te spelen. Het spelen van bordspellen leert kinderen om te gaan met
regels, winst en verlies, ze leren beter waarnemen en het brengt kinderen dichter bij elkaar.
Activiteiten
De kinderen komen bij elkaar om te spelen.
2022
Één keer per week een bijeenkomst, aantal
kinderen 15.

2026
Twee keer per week een bijeenkomst, aantal
kinderen 25.

Toekomstplannen
Door het spontaan spelen van bordspellen en georganiseerde bijeenkomsten ontstaat er een vaste
groep kinderen die graag diverse spellen spelen. Het is leuk voor (en door?) de kinderen om op
recreatieve manier een ‘kampioenschap mens erger je niet’ of andere spellen te organiseren.

16

Educatie
Engelse les
We werken met verschillende groepen, ingedeeld op leeftijd en niveau Engels. Tijdens de lessen zijn
de vaardigheden spreken, luisteren, lezen en schrijven erg belangrijk. Naast de reguliere lessen
krijgen de kinderen privéles en huiswerkbegeleiding van vrijwilligers.
Activiteiten
De kinderen krijgen les en worden ingedeeld in niveaugroepen.
2022
2026
Zes niveaugroepen, twee keer per week 1,5 uur
Tien niveaugroepen, twee keer per week 1,5
les, aantal kinderen 70.
uur les, aantal kinderen 120.
Toekomstplannen
Er zijn kinderen, jongeren die inmiddels behoorlijk Engels spreken. De stichting probeert ze te
begeleiden tot een goed niveau Engels waardoor ze in aanmerking komen om formeel werk te
vinden. Dit kan worden gerealiseerd middels een samenwerking met universiteiten en de jongeren
kunnen werken in o.a. het toerisme.
De stichting streeft naar samenwerking met omliggende scholen ten aanzien van het op elkaar
aansluiten van het Engelse programma en wil de scholen helpen het niveau van de lessen te
verhogen.
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Lezen en schrijven
De stichting organiseert activiteiten ‘Lecto escritura’ op ludieke wijze voor de kinderen in de wijken
Bello Oriente en Carambolas. In El Paraiso is een bibliotheek opgezet met boeken van elk niveau en
verschillende interesses.
Activiteiten
De kinderen krijgen les en worden ingedeeld in niveaugroepen.
2022
2026
Twee niveaugroepen, twee keer per week 1,5
Drie niveaugroepen, twee keer per week 1,5
uur les, aantal kinderen 30.
uur les, aantal kinderen 40.
Toekomstplannen
De stichting wil het leesplezier en taalvaardigheid bevorderen onder de kinderen. Niet alleen tijdens
de activiteiten Lecto escritura, maar ook met een volwaardige goed functionerende bibliotheek. We
hebben de ambitie om in de toekomst een educatief centrum op te zetten en dan zouden de
volwassenen ook gebruik kunnen maken van de bibliotheek.
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Informatica
De stichting heeft op de accommodatie El Paraiso een eigen computerruimte, waar de kinderen uit
de wijken Bello Oriente en Carambolas informatieles krijgen. Ze leren met een computer omgaan en
kunnen de computers gebruiken voor huiswerk of spelletjes.
Activiteiten
De kinderen krijgen les en worden ingedeeld in niveaugroepen.
2022
2026
Twee niveaugroepen, twee keer per week 1,5
Drie niveaugroepen, twee keer per week 1,5
uur les, aantal kinderen 16.
uur les, aantal kinderen 24.

Er zullen goed georganiseerde cursussen worden aangeboden met een certificaat als beloning.
2022
2026
Vijf cursussen.
Acht cursussen.
Toekomstplannen
De stichting streeft naar samenwerking met universiteiten en het bedrijfsleven met aanbod om een
officiële studie in de IT te volgen voor onze kinderen.
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Begeleiding
Caminos al maximo
Voor alle kinderen die betrokken zijn bij onze activiteiten organiseren wij ‘Caminos al máximo’.
Tijdens deze (maandelijks verplichte) workshops leren de kinderen verschillende soft skills zoals
emoties herkennen en grenzen aangeven. Ook onderzoeken ze wie ze zijn, welke talenten ze hebben,
wat voor beroepen er bestaan, hoe ze hun toekomst zien en wat ze ervoor moeten doen om dit te
bereiken.
‘Caminos al maximo’ betekent zoiets als je eigen levensroute bepalen, zelfstandig keuzes kunnen
maken voor je eigen toekomst. De kinderen waarmee de stichting werkt worden van huis uit weinig
tot niet gestimuleerd in hun persoonlijke ontwikkeling. Vaak komen ze ook hun wijk niet uit. Dat
betekent dat ze in een kleine wereld leven. Daar willen wij met Caminos al maximo verandering in
brengen.
Er is een programma samengesteld met activiteiten bij de stichting, maar ook buiten en zelfs in
andere delen van de stad. Hierbij is rekening gehouden met de leeftijd en de interesses van de
kinderen.
Activiteiten
De kinderen bezoeken de verplichte bijeenkomst met hun groepsgenoten.
2022
2026
Maandelijkse bijeenkomst, in totaal 400
Maandelijkse bijeenkomst, in totaal 500
kinderen.
kinderen.
Toekomstplannen
Het is een goed programma, samengesteld door onze psychologen Sandra en Yurani. We streven
altijd naar het verbeteren van het programma, eventueel in samenwerking met de vervolgopleidingen, lokale (overheids)organisaties zodat de kinderen (nog) betere keuzes kunnen maken.
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Leiderschap in mijn wijk
Stichting Children of Medellín wil bij elk kind leiderschap stimuleren. Dit wordt toegepast in alle
activiteiten. In het programma 'leiderschap in mijn wijk' besteden we hier extra aandacht aan. De
‘leiders’ komen bij elkaar om samen projecten te ontwikkelen met als doel hun wijk leefbaarder te
maken.
Activiteiten
De stichting organiseert een dynamische activiteit voor jongeren tussen 14 en 18 jaar bij de
accommodatie El Paraiso of op een andere lokatie.
2022
2026
Elke twee weken, in totaal 15 jongeren.
Elke twee weken, in totaal 20 jongeren.

De activiteiten leiden ertoe dat de wijk een beetje leefbaarder wordt.
2022
2026
2 projecten.
5 projecten.
Toekomstplannen
Met de activiteiten van ‘Leiderschap in mijn wijk’ willen we toenadering zoeken bij de
wijkorganisaties en samenwerken om met elkaar de wijk leefbaarder te maken.
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Studie en werk
In het verleden zagen we veel kinderen, soms jarenlang verbonden aan de stichting, met de juiste
instelling en voldoende capaciteiten om na de middelbare school verder te studeren uiteindelijk toch
belanden in de informele sector. Het ontbreekt de jongeren veelal aan goede begeleiding om een
keuze te kunnen maken over hun toekomst. Ook de financiële middelen om het te kunnen realiseren
zijn een probleem. Daarom heeft de stichting het project Studie en werk in het leven geroepen.
In het laatste jaar van de middelbare school helpen we jongeren zich voor te bereiden op een studie
of baan. Zij maken een persoonlijk plan voor hun toekomst en kiezen een vervolgopleiding. De
stichting begeleidt het hele proces voor, tijdens en na hun studie. Hier betrekken we ook de familie
bij, om een goede basis te creëren voor een succesvolle toekomst.
Activiteiten
De stichting organiseert activiteiten voor de studenten om de ontwikkelingen met elkaar te
bespreken.
2022
2026
Maandelijkse bijeenkomst, in totaal 19
Maandelijkse bijeenkomst, in totaal 30
studenten.
studenten.
Toekomstplannen
We hebben de ambitie om in de toekomst een educatief centrum op te zetten en dan zouden meer
jongeren (en volwassenen) kunnen studeren.
In de afgelopen tijd zijn er meerdere studenten afgestudeerd en worden zij begeleidt richting werk.
We zouden graag een netwerk van bedrijven willen creëren om onze studenten werkervaring op te
kunnen laten doen en uiteindelijk een formele baan te hebben.
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Empowerment families
Niemand weet beter wat er speelt en wat er nodig is in de wijk als de buurtbewoners zelf. Door
buurtbewoners in hun kracht te zetten wil de stichting het mogelijk maken dat de buurtbewoners
hun ideeën delen en hun initiatieven starten. De families kunnen gebruik maken van de faciliteiten,
kennis en materialen van de stichting.
Hieronder drie initiatieven van de stichting om de families te betrekken bij ons werk met de
kinderen; de organisatie van een bazaar, ouderbijeenkomsten en de aanleg van een moestuin.
Bazaar
Veel families in de wijken Bello Oriente en Carambolas hebben weinig te besteden. Als stichting
krijgen we regelmatig spullen via allerlei wegen, zoals kleding. Soms geven we dit direct aan families
die iets extra’s nodig hebben, maar meestal bewaren we het tot de volgende bazaar. De stichting
organiseert drie keer per jaar een bazaar waar families kleding, schoenen en spullen kunnen kopen
voor een zeer aantrekkelijke prijs. Daarnaast verkopen de jongeren eten en drinken en organiseren
we spelletjes georganiseerd. We laten de gemeenschap zien dat de stichting het werk alleen kan
doen met hulp van donaties.
Activiteiten
De stichting organiseert een bazaar voor de gemeenschap.
2022
2026
Drie keer per jaar.
Drie keer per jaar.
Toekomstplannen
De stichting wil de families de mogelijkheid blijven geven om de spullen voor een aantrekkelijke prijs
te kunnen kopen.
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Ouderbijeenkomsten
De stichting organiseert vier keer per jaar een bijeenkomst voor de ouders en verzorgers van de
kinderen. Deze bijeenkomst heeft verschillende onderwerpen, zoals drugsgebruik onder jongeren,
depressies en huiselijk geweld. De onderwerpen worden in overleg tussen de psychologe en de
gemeenschap gekozen.
Activiteiten
De stichting organiseert een ouderbijeenkomst voor de ouders en verzorgers van de kinderen.
2022
2026
Vier keer per jaar.
Vier keer per jaar.
Opkomst 150 ouders en verzorgers
Opkomst 250 ouders en verzorgers
Toekomstplannen
De stichting zal in samenspraak met de ouders en verzorgers de onderwerpen uitkiezen voor deze
bijeenkomsten. We zijn op zoek naar verdieping van de actuele thema’s om de bijeenkomsten nog
interessanter te maken voor de gemeenschap.
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Moestuin
De achtertuin van de stichting is een groot stuk schuin aflopende grond. Hier hebben we een
moestuin gebouwd, op terrassen schuin boven elkaar. De buurtbewoners kunnen hier, in
samenwerking met de stichting, hun eigen groente en fruit (leren) verbouwen. Zo kunnen ze hun
onafhankelijkheid vergroten.
Activiteiten
De gemeenschap leert hun eigen groente en fruit te verbouwen.
2022
2026
Verschillende groente, fruit en kruiden zaaien
Verschillende groente, fruit en kruiden zaaien
en oogsten.
en oogsten.
Toekomstplannen
Een plek waar ouders en kinderen gezonder leven met hun eigen verbouwde groente en fruit.
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Onze organisatie
De Nederlandse stichting Straatkinderen Medellín is in januari 2008 opgericht. Een jaar later volgde
de Colombiaanse stichting Fundación Caminos. Beide stichtingen heten sinds 2022 Children of
Medellín en werken nauw samen. Ze hebben een gelijkend logo, dezelfde doelstellingen en een
gezamenlijke financiële huishouding. Er zijn korte lijnen tussen de medewerkers in Medellín en het
bestuur en vrijwilligers in Nederland. Deze korte lijnen zorgen voor duidelijkheid.
Bestuur stichting Straatkinderen Medellín
Het bestuur is verantwoordelijk voor het bestuur, beleid, financieel beheer en de
interne- en externe communicatie. De stichting heeft drie bestuursleden: een voorzitter, een
secretaris en een penningmeester. De leden van het bestuur ontvangen geen beloning voor hun
werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van kosten die zij maken in de uitoefening van
hun functie. Nieuwe bestuurders worden benoemd door huidige bestuurders voor onbepaalde tijd.
Voorzitter:
Penningmeester:
Secretaris:

Anne Schepers
Pepijn Pinkse
Emma Rotman

Het bestuur heeft de zorg voor de dagelijkse gang van zaken met betrekking tot
het functioneren van de stichting en zorgt voor de uitvoering van bestuursbesluiten. Voor het
bestuur staat integriteit in de meest brede zin hoog in het vaandel. Dat betekent dat tegenstrijdigheden tussen persoonlijke (financiële) belangen en het bestuurslidmaatschap vermeden worden.

Lokale organisatie in Colombia
De stichting ‘Fundación Caminos’ in Medellín bestaat uit een bestuur van drie personen en de
accountant Orlando Gaviria. De bestuursleden krijgen voor hun werkzaamheden geen beloning. De
accountant en de medewerkers die de activiteiten organiseren ontvangen een salaris.
Presidente (voorzitter)
Vice presidente (vice voorzitter)
Secretaria (secretaris)

Eddy Veldhuisen
Mónica Trujillo Valencia
Adriana Maria Trujillo Valencia
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In Colombia hebben we een team van 27 medewerkers. 26 medewerkers zijn Colombiaans. De
Nederlandse Sabine Bouwmeester werkt in Colombia en is tevens contactpersoon tussen beide
stichtingen.
De organisatie in Colombia wil steeds minder afhankelijk zijn van de stichting in Nederland en heeft
als doel meer lokale inkomsten te genereren.
Vrijwilligers
Stichting Children of Medellín is gebouwd op vrijwilligers en nieuwe gezichten zijn altijd van harte
welkom. Er zijn vrijwilligers nauw betrokken bij de werkzaamheden en vrijwilligers die concrete taken
op zich nemen.
Guus Montenegro
Nico Verbeek
Janneke Schnell
In Colombia komen elk jaar vrijwilligers uit verschillende landen naar Medellín om de stichting te
helpen. Afhankelijk van hun beschikbaarheid, niveau Spaans, interesses en motivatie bespreken we
met elkaar hoe ze kunnen bijdragen.
Adviseurs
De stichting is ambitieus en laat zich graag adviseren door mensen met kennis van zaken. Er wordt
dankbaar gebruik gemaakt van betrokken personen die altijd klaar staan om ons verder te helpen.
Ferry Brands
René Hartman
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Onze inkomsten
De activiteiten van Stichting Straatkinderen Medellín worden gefinancierd met behulp van subsidies
en incidentele of periodieke donaties door particulieren en organisaties.
Vrienden van de stichting
Iedereen die de stichting steunt is een vriend van de stichting. Als vriend ontvang je onze digitale
nieuwsbrief. Zo blijf je op de hoogte van alle ontwikkelingen binnen de stichting. In de nieuwsbrief
staan elke maand mooie verhalen en video’s over ‘onze’ kinderen.
Steun een kind
Al jaren zien wij dat sommige kinderen uit onze projecten het nog zwaarder
hebben dan andere kinderen. In 2019 zijn wij daarom begonnen met het project Steun een kind.
Mensen uit Nederland of andere landen geven maandelijks een financiële bijdrage aan een kind en
diens familie. Op dit moment hebben wij 29 kinderen in het Steun een kind project.
Deze steun helpt de verschillende families enorm. We bepalen welke kinderen extra hulp kunnen
gebruiken in samenwerking met de trainer/docent en de psychologe. We schrijven hun persoonlijke
verhalen op en onderhouden het contact tussen de mensen die steun geven en de families die de
steun ontvangen.
Dankzij deze steun ontvangt een kind en zijn/haar familie om de maand een uitgebreid
voedselpakket. Twee keer per jaar kiezen we voor een extra voedselpakket of iets anders wat zij
nodig hebben.
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Studie en werk – help een kind studeren
Met de activiteit ‘studie en werk’ krijgen jongeren de kans om na de middelbare school een
vervolgopleiding te doen. De stichting selecteert jongeren die hiervoor in aanmerking komen. Jij kunt
een van deze jongeren helpen met een donatie om een studie te volgen.
Sponsor een voetbalteam
Het project ‘La Naranja Mecánica speelt in het jaar 2022 met in totaal 11 voetbalteams. Elk team
heeft tenminste 20 spelers/speelsters en spelen met de naam van de sponsor op het shirt. Uiteraard
houden we jou als sponsor op de hoogte van de resultaten en krijg je een mooie teamfoto en
eventueel een tenue met je naam.
Fondsenwervende activiteiten
De stichting is altijd actief om fondsen te werven. Dit gebeurt met evenementen, presentaties of de
verkoop van producten zoals eerder een CD van de muziekgroep Sararé en een boek over ons werk in
2014. Voor 2022 staat gepland om een boek te publiceren in zowel Colombia (Spaans en Engels) als
in Nederland (Nederlands).
Lokale activiteiten
De stichting vanuit Nederland stimuleert dat de stichting in Medellín ‘Fundación Caminos’ ernaar
streeft zoveel mogelijk lokale donaties te ontvangen. Dit gebeurt met het organiseren van de bazaar
en soms een loterij in de eigen wijk, maar ook ontvangt de stichting van de organisatie Saciar elke
maand veel voedsel om uit te delen aan de families die dit het meest nodig hebben. De medewerker
Sebastian Galvis, voortkomend uit de stichting, is actief bezig om donaties te ontvangen van
(overheids)organisaties.
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Onze toekomstdromen
Educatief centrum
In de afgelopen jaren, dankzij ons project ‘Studie en werk’, hebben een aantal jongeren na de
middelbare school een vervolgopleiding afgerond en hebben formeel werk. Op dit moment zijn een
aantal jongeren aan het studeren om hetzelfde te kunnen bereiken. Dit gebeurt aan de hand van een
programma, ontwikkelt door de ervaringen van de afgelopen jaren met de doelgroep.
Steeds meer jongeren willen na de middelbare school een opleiding volgen. Echter, de kosten zijn,
vooral vanwege de transportkosten, relatief erg hoog. En daarom moeten er momenteel keuzes
gemaakt worden wie kan studeren.
Na jarenlang intensief contact met de gemeenschap hebben we een hele goede band opgebouwd
met de inwoners van de wijk en omgeving. De armoede waarin veel mensen leven is
hartverscheurend. Economische, maar ook geestelijke armoede zorgt voor veel problemen. Het
sleutelwoord om dit te veranderen is onderwijs.
Wij vinden dat iedereen een kans verdient. Het is daarom onze grote wens dat iedereen in de
gemeenschap de kans krijgt om een cursus of opleiding te volgen en zodoende een kans maakt op
formeel, waardig werk met een eerlijk salaris. De families hebben op dit moment om verschillende
redenen niet de mogelijkheid om te studeren; geen geld voor het transport, geen geld voor studie en
-materiaal en geen tijd voor een lange reis naar het centrum van de stad. Daarom hebben wij de
ambitie uitgesproken om op onze eigen accommodatie een tweede verdieping te bouwen die zal
dienen als educatief centrum. In samenwerking met o.a. de lokale overheidsorganisatie SENA kunnen
we een grote diversiteit aan officiële cursussen en opleidingen aanbieden voor iedereen in de
marginale wijken nabij onze vestiging. Dit vergroot de kansen voor de ‘studenten’ om formeel werk
te vinden en een stabiele toekomst kunnen opbouwen voor zichzelf en hun familie.
Muziekruimte
Steeds meer kinderen krijgen muziekles en er wordt meerdere dagen in de week les gegeven in de
accommodatie El Paraiso. Heel mooi, maar omdat ook andere activiteiten worden uitgebreid wordt
het steeds drukker. Achter het sportveld is een mooie ruimte om een aparte muziekruimte te
bouwen zodat de muzikanten voldoende ruimte hebben om te oefenen en andere activiteiten rustig
kunnen plaatsvinden.
Hotel
De oprichter van de stichting, Eddy Veldhuisen, heeft vanuit Medellín jarenlang in het toerisme
gewerkt bij de reisorganisatie DE UNA Colombia Tours en heeft veel ervaring en contacten opgedaan.
Als stichting zien we een grote kans om een hotel te beginnen en daardoor meer zelfvoorzienend te
worden.
Een hotel waarbij de klanten worden geholpen door onze jongeren die een opleiding volgen tot
receptionist(e), kok, schoonma(a)k(st)er, in de bediening, etc. en werkervaring opdoen. Een hotel in
de buitenwijk nabij de stichting, een unieke ervaring voor de toerist om het leven in een buitenwijk
te beleven en kan meedoen met een grote diversiteit aan activiteiten met de lokale gemeenschap.
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Een ambitieus project, maar mogelijk dus niet onmogelijk. De stichting is druk bezig met de
voorbereidingen om te kunnen bepalen wat de (on)mogelijkheden zijn.
Aanbod meer sport
Voetbal is populair in de hele wereld en zeker ook in Colombia. In de buitenwijken van Medellín
wordt door de kinderen alleen voetbal gespeeld en zijn er geen faciliteiten voor het beoefenen van
andere sporten. De stichting heeft sinds februari 2020 een eigen sportveld en is het mogelijk om
andere sporten aan te bieden. Er ligt belijning voor o.a. basketbal (baskets zijn aanwezig), handbal,
vollleybal en tennis, maar ook andere sporten zijn mogelijk. De stichting wil in de toekomst graag
meer sporten aanbieden, allereerst tijdens evenementen met als doel structureel een andere sport
te kunnen aanbieden.
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Publiciteit
Stichting Children of Medellín hecht er veel waarde aan om met lage kosten donateurs en andere
belangstellenden op een aantrekkelijke en heldere manier informatie aan te bieden en iedereen te
betrekken bij haar werk. Openheid en transparantie zijn in de communicatie sleutelwoorden. Niet
alleen over de werkwijze en financiële positie, maar ook over nieuwe plannen, behaalde successen of
teleurstellingen.
Website
De Nederlandse website www.childrenofmedellin.com is een belangrijk communicatiekanaal voor
geïnteresseerden, (potentiële) donateurs en vrijwilligers. Op de geactualiseerde website is informatie
(teksten, videos, foto’s) te vinden over ons werk.
Social Media
Sinds 2013 heeft de stichting de fanpage facebook.com/straatkinderenmedellin opgezet. Minimaal
drie keer per week worden hier verhalen en foto’s geplaatst zodat de betrokkenen kunnen zien wat
zich afspeelt in de stichting.
Sinds 2019 heeft de stichting een instagram pagina instagram.com/straatkinderenmedellin
Beide pagina’s zijn in het Nederlands en in het Engels.
Onze Colombiaanse stichting heeft ook Facebook en Instagram, met als voornaamste doelstelling
informeren van activiteiten die plaats gaan vinden. De pagina in het Nederlands en Engels heeft als
voornaamste doelstelling om donateurs en geinteresseerden te laten zien wat we hebben gedaan.
Nieuwsbrief
Elke maand wordt een nieuwsbrief digitaal verstuurd aan de ‘vrienden van de stichting’. Zo is
iedereen op de hoogte van de ontwikkelingen en blijft betrokken.
Bezoek stichting
Regelmatig komen toeristen (vooral uit Nederland via o.a. Sawadee en Koning Aap) het werk van de
stichting bezoeken op de accommodatie El Paraiso. Er wordt dan een presentatie gehouden, men
krijgt een rondleiding en het is soms mogelijk om deel te nemen aan één van de activiteiten met de
kinderen.
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Onze financiën
Financieel beleid
In november van elk kalenderjaar stellen we een begroting op voor het volgende jaar dat vervolgens
wordt besproken, indien nodig aangepast. De stichting streeft naar continuïteit en zelfs uitbreiding
van de financiën door stabiele inkomsten en het aanboren van nieuwe fondsen en donaties.
De stichting Children of Medellín besteedt haar financiële middelen nagenoeg volledig aan haar
projecten van de Colombiaanse stichting Fundación Caminos. De overige kosten blijven beperkt tot
de kosten voor de bank, webhosting, Kamer van Koophandel, etc. De stichting heeft niet de
doelstelling om winst te maken. Wel wil zij een gezonde buffer aanhouden om tegenvallende
inkomsten op te kunnen vangen.
De financiële situatie is volledig openbaar. De jaarrekening verschijnt in het jaarverslag vóór 1 mei op
de website.
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Contact

Kamer van Koophandel 37138442

NIT: 900322298 – 4

Van Eedenplein 106
1702 GW Heerhugowaard
Nederland

Carrera 23B # 84B 285
Medellín, Antioquia
Colombia

Tel: 06 11532670
Email: info@childrenofmedellin.com

Tel:
+57 301 759 1640
Email: info@funcaminos.com

Website
www.childrenofmedellin.com

Website
www.funcaminos.com

Bankgegevens:
ABN AMRO
IBAN: NL54 ABNA 0864 3546 57
Ten name van Straatkinderen Medellín
BIC: ABNANL2A

Bankgegevens:
Bancolombia
Cuenta de ahorros 07257845286
Fundacion CAMINOS
SWIFT: COLOCOBM

Social media: (Nederlands en Engels)

Social media: (Spaans)

facebook.com/childrenofmedellin
instagram.com/childrenofmedellin
https://www.youtube.com/channel/UCISOvrqCyNRarPLj0b_9fw

facebook.com/funcaminosmed
instagram.com/funcaminos
https://twitter.com/funcaminos5
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