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Save the Children gelooft in de potentie van kinderen en vindt dat hun ontwikkeling niet mag afhangen van de plek waar ze geboren zijn. 

Daarom zetten we ons dagelijks in om hun levens te redden, hun dromen te verwezenlijken en hun toekomst een kans te geven. 

In 2011 is Save the Children Nederland gestart met een nieuwe meerjarenstrategie (2011-2015). Wij hebben daarbij ingezet op drie 

hoofdthema’s: onderwijs, gezondheidszorg en bescherming. In dit jaarverslag leest u over de resultaten die op elk van deze terreinen 

zijn behaald. U kunt lezen over de tienduizenden kinderen die naar school konden gaan, werden ingeënt en betere toegang tot voedsel 

kregen. U kunt lezen over de honderden leraren die we opleidden en de duizenden kinderen met wie we samen bewustwordingspro-

gramma’s voor kinderrechten doorliepen. 

Indrukwekkende getallen, maar de getallen komen pas echt tot leven als duidelijk wordt wat de impact van ons werk is in het leven van 

een kind. Daarom laten we in dit jaarverslag ook graag de kinderen zelf aan het woord. De dertienjarige Riffat uit Pakistan bijvoorbeeld, 

voor wie de middelbare school niet bereikbaar leek of de vijftienjarige Gocha uit Georgië voor wie geen aandacht was en naar wie 

niemand wilde luisteren. Voor hen is 2011 een belangrijk jaar geworden waarin ze hun kansen op een betere toekomst aanzienlijk zagen 

toenemen.

Ons werk kan niet worden gedaan zonder de hulp van vele betrokkenen. Ik denk daarbij aan de steun van onze vrijwilligers en donateurs 

op wie wij al vele jaren een beroep mogen doen. Steun ontvangen wij tevens van institutionele donoren als het Ministerie van Buiten-

landse Zaken en de Europese Unie en van partners uit het bedrijfsleven. Niet onvermeld mag blijven dat Save the Children in 2011 voor 

het 10e jaar mocht rekenen op steun van de Nationale Postcode Loterij. Namens de kinderen wil ik iedereen die een bijdrage heeft 

geleverd hartelijk danken. Een speciaal woord van dank voor het team van Save the Children is op zijn plaats. 

Rik van Slingelandt

Voorzitter Raad van Toezicht
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Verslag van de directie



Red hun leven. Red hun dromen. 
Red hun toekomst. 
Deze woorden vindt u voortaan op Save the Children uitingen, 
zoals op de voorkant van dit jaarverslag: Red hun leven. Red hun 
dromen. Red hun toekomst. Deze oproep doen we voor kinde-
ren die leven onder extreem zware omstandigheden. Kinderen 
met een onzekere toekomst voor wie wegdromen vaak de enige 
manier is om te ontsnappen aan de dagelijkse realiteit van geweld, 
ziektes gebrek aan voedsel en schoon drinkwater. De timing van 
de oproep is niet toevallig. In een tijd van bezuinigingen en een 
tijd waarin de lange traditie van Nederlandse ontwikkelings-
samenwerking steeds vaker tot politieke speelbal wordt gemaakt, 
is het meer dan ooit noodzakelijk de stem te zijn van miljoenen 
kinderen die anders niet gehoord worden. 

Wie terugkijkt op het internationale nieuws van 2011, ziet dat 
de berichtgeving werd overheerst door de turbulente Arabische 
lente, de zorgelijke schuldencrisis en de daarmee samenhangende 
maar nauwelijks te doorgronden financiële problemen in Europa. 
Er gebeurde echter veel meer buiten onze landsgrenzen en bij 
Save the Children overheersten andere thema’s de agenda. Zoals 
de bezorgdheid over kinderen in afgelegen gebieden van Pakistan 
voor wie er geen school is. En over baby’s in de Democratische 
Republiek Congo die vanwege de gebrekkige gezondheidszorg 
sterven aan ziektes als diarree en mazelen. Het zijn problemen 
die het nieuws veel minder vaak en minder prominent halen, 
maar die door Save the Children met onverminderde aandacht 
worden bestreden. 

Het realiseren van dromen van kinderen en het bieden van 
betere toekomstperspectieven is een kwestie van de lange 
adem en blijven volharden. Dat doet Save the Children onder 
meer in Uruzgan. Daar waar begin 2011 de laatste Nederlandse 
militair uit Uruzgan vertrok en de media-aandacht ogenschijnlijk 
moeiteloos verschoof naar de Afghaanse provincie Kunduz, 
bleef Save the Children in Uruzgan om ons programma voor 
basisonderwijs voort te zetten. Kinderen naar school laten 
gaan in Uruzgan is niet eenvoudig en gaat niet zonder tegen-
slagen. Toch zijn we overtuigd van onze missie en boeken we 
ook daar vooruitgang.

bijvoorbeeld op het gebied van noodhulpcoördinatie en afstem-
ming van samenwerking met de Europese Unie. Maar het meest 
in het oogspringende resultaat is de samenvoeging van de uit-
voerende veldkantoren van de lidorganisaties onder de vlag van 
Save the Children International. De samenvoeging is een proces 
van enkele jaren en gaat stapsgewijs. Bij voltooiing zijn niet langer 
de afzonderlijke lidorganisaties belast met de uitvoering van de 
buitenlandse programma’s, maar gebeurt de uitvoering onder 
de centrale regie van Save the Children International. Voor Save 
the Children Nederland betekent dit in de praktijk een veran-
dering in verantwoordelijkheden. Save the Children International 
is een product van de gezamenlijke lidorganisaties en daarmee 
is Save the Children Nederland dus mede-eigenaar geworden 
van het uitvoerende orgaan van programma’s. Dat brengt andere 
financiële en bestuurlijke verantwoordelijkheden met zich mee, 
waarover de lidorganisaties in 2011 een aantal formele overeen-
komsten sloten. Save the Children Nederland ondersteunt de 
intensivering van het samenwerkingsproces en ondervindt voor 
haar bijdrage erkenning en waardering binnen de internationale 
organisatie.

Financiele resultaten 
De gevolgen van de economische crisis en de bezuinigingen zijn 
ook aan Save the Children niet voorbijgegaan. Voor het eerst in 
vijf jaar waren onze totale inkomsten lager dan in het vooraf-
gaande jaar : deze kwamen uit op 16,1 miljoen euro, terwijl in 
de begroting van 2011 was uitgegaan van 19,5 miljoen. Voor het 
grootste deel is dit te verklaren uit de krimp van de inkomsten uit 
verschillende overheidsbudgetten (Buitenlandse Zaken, Europese 
Unie). De eigen fondsenwerving bleef mede door interne oorzaken 
nagenoeg gelijk aan het voorafgaande jaar. Wel bracht de SHO-
noodhulpactie voor de Hoorn van Afrika een bedrag van ruim 
een miljoen euro op. 

Met dit alles moeten we concluderen dat de ambities die zoals we 
die in de eerste helft van 2010 hadden neergelegd in onze meer-
jarenstrategie 2011-2015, in 2011 niet haalbaar zijn gebleken. Save 
the Children heeft dan ook besloten deze meerjarenambities bij 
te stellen naar de realiteit zoals die zich thans aan ons voordoet 
(zie de meerjarenraming op pagina 88 in dit jaarverslag). We heb-

Ons werk
In 2011 werden niet alleen bestaande activiteiten voortgezet, 
maar ook nieuwe initiatieven ontplooid. Zo konden we, na een 
lange voorbereidingsperiode, in november van start gaan met 
een onderwijsprogramma in het Battagram District in Noord-
oost-Pakistan. De komende vier jaar gaan we daar samen met de 
lokale autoriteiten aan de slag om voor meer en betere scholen 
te zorgen. Save the Children kan zo voor tienduizenden kinderen 
hun droom van goed onderwijs waarmaken en hen daarmee een 
beter toekomstperspectief bieden. 
Een ander omvangrijk programma dat werd gestart tijdens het 
verslagjaar en de komende jaren nog zal doorlopen, is het weder-
opbouwprogramma in Afrikaanse fragiele staten in het kader van 
het Medefinancieringsstelsel van het Ministerie van Buitenlandse 
Zaken. Samen met enkele collega-organisaties werkt Save the 
Children aan het weer op poten krijgen van basale voorzieningen 
op uiteenlopende terreinen. Save the Children richt zich daarbij 
onder meer op gezondheidszorg en onderwijs. Dit gebeurt in 
een context van broze vredessituaties en onzekerheden over 
politieke machtsverhoudingen. Zo werd in juli 2011 de onafhan-
kelijkheid van Zuid-Soedan een feit, maar blijft de relatie met de 
noordelijke buren gespannen en dreigend.
In de zomer druppelden berichten door over extreme droogte in 
delen van Kenia, Somalië en Ethiopië wat leidde tot een enorme 
vluchtelingenstroom. Het gebied dat beter bekend is als de Hoorn 
van Afrika, wordt al jaren geteisterd door geweld en zoals altijd 
zijn het juist de kinderen die het eerst en zwaarst worden getrof-
fen door de combinatie van geweld en voedseltekort. Reden 
voor Save the Children om, gesteund door de nationale actie van 
de Samenwerkende Hulporganisaties (giro 555), te starten met 
het verlenen van acute noodhulp, met name door het distribueren 
van voedsel. 

Save the Children International
Dat een in Nederland middelgrote hulporganisatie als Save the 
Children haar aandacht kan richten op de meest kwetsbare plekken 
ter wereld, is te danken aan onze samenwerking binnen Save the 
Children International. Met 29 lidorganisaties en programma’s in 
120 landen is Save the Children een speler van wereldformaat. 
De laatste jaren is de onderlinge samenwerking sterk geïntensiveerd, 
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ben vertrouwen dat de stijgende lijn van de afgelopen jaren met 
een flinke inzet van ons team weer kan worden opgepakt, zij het 
met een dusdanige knik dat deze de plannen voor de komende 
jaren zowel realistisch als ambitieus houdt.

De totale bestedingen in 2011 kwamen uit op 16,6 miljoen euro 
ten opzichte van 16,3 miljoen euro in 2010. Dat hiermee een 
negatief saldo van ruim 484.000 euro is gerealiseerd, is groten-
deels te verklaren uit het gegeven dat in 2010 reeds een aanzienlijk 
bedrag was ontvangen voor het wederopbouwprogramma voor 
Haïti dat voor dit doel werd gereserveerd en voor een deel in 
2011 daadwerkelijk is besteed.
In een periode waarin de spreekwoordelijke bomen niet tot aan 
de hemel groeien, is het meer dan ooit zaak de kosten te beheersen. 
Save the Children hanteert al jaren een eigen norm die voor-
schrijft dat de uitvoeringskosten maximaal twaalf procent van de 
totale bestedingen mogen bedragen. In 2011 lag dit percentage 
met 10,1 procent onder deze norm.

Professioneel team
Het team is in de afgelopen jaren gegroeid naar een dertigtal 
professionele medewerkers. Goed opgeleide, gemotiveerde en 
creatieve medewerkers zijn een voorwaarde om te komen tot 
goede resultaten. Gelukkig ontbreekt het onze mensen aan geen 
van deze eigenschappen en hebben we in 2011 verdere stappen 
kunnen zetten in onze ontwikkeling.
Zo hebben we een moderniseringsslag gemaakt door de introductie 
van een geautomatiseerd volgsysteem voor onze programma’s. 
Dit systeem gaat ons in de komende jaren helpen een sneller 
en efficiënter beeld te krijgen van de voortgang van ons werk. 
Bovendien kunnen we die informatie over ons werk gebruiken 
om vaker en sneller verslag te doen aan de buitenwereld, onder 
meer door publicaties op onze website. 

Onze achterban
Ondanks het feit dat 2011 een lastig jaar is geweest, kunnen we 
bij het doornemen van dit jaarverslag voldaan terugkijken. Voldaan 
vanwege de uiteenlopende resultaten die zijn behaald en op het 
verschil dat we daardoor voor vele kinderen hebben kunnen 
maken. Die resultaten hadden we echter nooit kunnen behalen 

zonder de steun van onze talrijke donateurs, uiteenlopend van 
grote institutionele donoren, tot bedrijven, fondsen en particuliere 
donateurs en niet te vergeten de steun en inzet van onze 
vrijwilligers. Al vele jaren prijzen wij ons gelukkig met een trouwe 
achterban met wie we samen verder bouwen aan een betere 
toekomst voor kinderen. 

Holke Wierema

Directeur
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MFS II van start. Het Dutch Consortium for Rehabilitation – een  samenwerkingsverband  
van CARE Nederland, Healthnet TPO, Save the Children en ZOA start met een wederop-
bouwprogramma in aantal fragiele staten in Afrika

Eén jaar na de aardbeving in 
Haïti werkt Save the Children 
aan de wederopbouw van het 
onderwijssysteem

jAAROVeRziChT

januari

12

februari

Op het goed geld gala van de Nationale 
Postcode Loterij kreeg Save the Children 
opnieuw een bedrag van € 900.000 ter 
beschikking

12

Naar aanleiding 
van Moederdag 
publiceert Save 
the Chidren het 
State of the World’s 
Mothers rapport

Voor de eerste keer wordt de Vaalserberg  
Challenge gefietst. De opbrengsten gaan naar 
Save the Children. Doel is om de Vaalserberg 
(2,9 km) zo vaak mogelijk te bedwingen. Het 
succesvolle evenement zal jaarlijks georganiseerd 
worden met Save the Children als begunstigde

mei

8 28

juli

De internationale 
ambassadeurs van 
de NPL bezoeken 
de mobiele klinieken 
in Delhi en zien hoe 
de gebreide mutsjes 
worden uitgedeeld

11

De Samenwerkende 
Hulporganisaties luiden 
de noodklok voor 
slachtoffers van de 
droogte in de Hoorn 
van Afrika en openen 
giro 555

Start van de 
Top 4000 op 
Radio 10 Gold 
i.s.m. Save the 
Children

Goedkeuring door de 
Nederlandse ambas-
sade van een nieuw en 
omvangrijk onderwijspro-
gramma in Pakistan

Start jaarlijkse 
wereldwijde 
‘Soft Toys 
Campagne’ 
van IKEA 

31

november

18

De wensbron in de 
Efteling wordt voor de 
25e keer geleegd. Leer-
lingen van Basisschool 
Sint Caecilia halen ruim 
30 emmers met mun-
ten uit de wensbron, 
samen ruim € 8.000! 

april

20

oktober

14
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De actie ‘Brei voor 
India’ levert ruim 
200.000 mutsjes op 
voor pasgeborenen in 
de sloppenwijken van 
Delhi

20

Ruim 83,5 miljoen 
opgehaald voor haïti! 

In het programma Tijd voor Max 
wordt de aftrap gegeven voor de 
Stop Kindersterfte campagne 2011. 
Save the Children ambassadeurs Pia 
Dijkstra, Joris Lutz en Cystine Carreon 
vragen in de uitzending aandacht 
voor het tegengaan van wereldwijde 
kindersterfte

Met de ondertekening van de 
‘International program agreements’ 
is de eenwording van Save the 
Children International weer een 
stap dichterbij gekomen

15 28

maart

IKEA maakt bekend dat 
de wereldwijde Pluche 
beestenactie 2010 het 
recordbedrag van € 11,4 
miljoen heeft opgebracht

16

Uitgave “no child out of reach”. Save 
the Children benadrukt het belang 
van opleiding en aanstelling van 
gezondheidswerkers om kinder- en 
moedersterfte tegen te gaan

Opening “International Youth Academy” in 
Istanbul. Voor dit programma, gesponsord 
door partner Corio, komen velen prominen-
ten van Corio, de Nederlandse en Turkse 
politiek naar Istanbul

19 23

september

De ‘Week van de Hoorn gaat van 
start. Uiteindelijk zal de SHO actie 
ruim € 25 miljoen opleveren. Save the 
Children besteedt haar deel van dit 
geld in Ethiopië en Somalië

augustus 

december

20

De eerst foto’s van fotograaf 
Chris de Bode over de dromen 
van kinderen uit de sloppen-
wijken van Delhi verschijnen in 
diverse dagbladen. Het begin 
van een reeks die uiteindelijk de 
dromen van kinderen uit diverse 
landen in beeld zal brengen

26

Save the Children bakt 
een week lang pindakaas 
brownies op de Margriet 
Winter Fair om aandacht 
te vragen voor de gevol-
gen van ondervoeding

14

Vele breiers hebben 
een aantal maanden 
gewacht op de beelden 
van de distributie van de 
mutsjes. Vandaag valt het 
fotoboekje op de mat

Save the Children lanceert een nieuwe 
campagne onder de noemer ‘Red hun 
leven. Red hun dromen. Red hun toe-
komst’. Op tweede Kerstdag verschijnt 
het bijbehorende filmpje voor het eerst 
op de zenders van RTL

februari
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1. Save the Children

foto: chris de bode



De leden van de internationale kinderrechtenorganisatie Save the 
Children hebben zich gecommitteerd aan de volgende gezamen-
lijke uitgangspunten.

1.1 Onze visie
“Een wereld waarin ieder kind recht heeft op leven, bescherming, 
ontplooiing en participatie.”

Kinderen horen niet in de knel, in een crisis, oorlog, ramp, of in 
armoede te verkeren. Kinderen moeten kind kunnen zijn zonder 
‘volwassen’ zorgen over basale zaken als een dak boven het 
hoofd, een maaltijd, schoon drinkwater of medicijnen. Kinderen 
moeten erop kunnen vertrouwen dat de toekomst hen iets te 
bieden heeft.

In onze visie mag de plek waar kinderen geboren worden, geen 
invloed hebben op de kansen die ze krijgen. In een rechtvaardige 
wereld heeft ieder kind gelijke kansen. Een kind moet zich veilig 
kunnen voelen. Een kind moet kunnen leren lezen en schrijven, 
zodat het uit de cirkel van armoede, honger, geweld, ziekte en 
hopeloosheid kan stappen.

Wij geloven in de kracht en wilskracht van kinderen. Ook in de 
moeilijkste omstandigheden zijn ze vaak sterk en creatief en 
kunnen en willen ze meedoen om de situatie te verbeteren.

1.2 Onze missie
“Doorbraken bewerkstelligen in de manier waarop de wereld omgaat 
met kinderen en directe, blijvende veranderingen in het leven van 
kinderen tot stand brengen.”

Ons dagelijks werk richt zich op het redden van kinderlevens, op 
het vechten voor hun rechten en op kinderen helpen groeien. Dit 
doen we op alle plekken waar dat nodig is. Wij willen structurele 
oplossingen realiseren voor kinderen die zich in fragiele situaties 
bevinden. Wij komen snel in actie om er in acute situaties voor te 
zorgen dat kinderen niet in gevaar komen. 

Om gebruik te kunnen maken van hun eigen potentie, hebben 
kinderen perspectief nodig. Zij moeten weten dat hun hoop en 

dromen voor een betere toekomst, niet voor niets zijn. Daar 
werken we aan.

1.3 Onze waarden
Verantwoording
We doen onze uiterste best meetbare resultaten te behalen en 
rekenschap daarover af te leggen aan onze achterban en partners 
en bovenal aan de kinderen.

Ambitie
We stellen hoge eisen aan onszelf en aan onze collega’s, we zijn 
ambitieus in onze doelstellingen en we doen er alles aan om de 
kwaliteit van ons werk voor kinderen te verbeteren.

Samenwerking
We respecteren en waarderen iedereen, we zien onze diversiteit 
als een voordeel en we werken met partners om – met een 
wereldwijde bundeling van krachten – daadwerkelijk een verschil 
te maken voor kinderen.

Creativiteit
We staan open voor nieuwe ideeën, we grijpen kansen voor 
verandering aan en we nemen verantwoorde risico’s om te 
komen tot duurzame oplossingen voor en met kinderen.

integriteit
We streven ernaar te voldoen aan de hoogste maatstaven wat 
betreft eerlijkheid en gedrag; we doen niets wat onze goede naam 
kan schaden en we handelen altijd in het belang van kinderen.

1.4 Theorie van verandering
De leidraad in ons werk is onze Theorie van verandering. Wij 
geloven in het onmogelijke mogelijk maken. In een wereld waar 
alle kinderen gelijke kansen hebben. Daar vechten we voor. 

We doen dit door…

•	 kinderen	een	stem	te	geven
We komen op voor de rechten van kinderen, speciaal voor 
kinderen die leven in de moeilijkste omstandigheden.

•	 te	innoveren
We ontwikkelen goede en praktisch toepasbare oplossingen voor 
problemen waarmee kinderen te maken hebben.

•	 samen	te	werken
We werken samen met kinderen, maatschappelijke organisaties, 
(lokale) gemeenschappen, overheden en de private sector om 
kennis te delen en elkaars capaciteit te versterken.

•	 op	grote	schaal	resultaten	te	behalen
We staan garant voor kwaliteitsprogramma’s en een goed beleid 
voor kinderen. We wenden onze kennis aan voor het bewerkstel-
ligen van duurzame resultaten op grote schaal.

1.5 Onze oorsprong
De wortels van Save the Children gaan terug naar 1919. Eglantyne 
Jebb richtte Save the Children in Engeland op. Zij was onder de 
indruk geraakt van de rampzalige gevolgen die de eerste Wereld-
oorlog voor mensen had. Vooral het lijden van kinderen trof haar 
diep.

“Het zijn de kinderen die de hoogste prijs betalen voor onze kort-
zichtige economische politiek, voor onze politieke blunders, voor onze 
oorlogen”, is een confronterende en nog steeds actuele uitspraak 
van Eglantyne Jebb. Ze vond dat er iets moest gebeuren.

De door haar opgerichte organisatie groeide uit tot ’s werelds 
grootste onafhankelijke organisatie op het gebied van kinderrechten. 
Waar de focus aanvankelijk lag op oorlogsslachtoffers, werd later 
gewerkt voor álle kinderen in behoeftige omstandigheden.

Eglantyne Jebb stelde daartoe persoonlijk een handvest voor de 
Rechten van het Kind op. Dit handvest vormde de basis voor het 
in 1989 door de Verenigde Naties aangenomen Verdrag inzake de 
Rechten van het Kind. Dit Verdrag is nog steeds de grondslag voor 
ons werk. Het is door Nederland geratificeerd en verankerd in de 
statuten van Save the Children Nederland.

Save the Children werkt nog steeds in de geest van de bijzondere 
en daadkrachtige vrouw die Eglantyne Jebb was. De organisatie is 

9

Red hun leven. Red hun dromen. Red hun toekomst. SAVe The ChildReN



actief in maar liefst 120 landen. 29 leden zijn bij de internationale 
federatie aangesloten. 

In 1981 werd Save the Children Nederland opgericht. Aanvanke-
lijk werd gewerkt onder de naam Redt de Kinderen. Stichting 
Redt de Kinderen trad in 1988 toe tot de internationale federatie 
van Save the Children organisaties en draagt sinds 1993 de 
internationale naam. Save the Children Nederland is er trots op 
dat Prinses Juliana vanaf het prille begin als erevoorzitter actief 
betrokken is geweest bij de organisatie.

1.6 Onze naam en doelstelling
In Nederland is Save the Children geregistreerd onder de naam 
Stichting Save the Children Nederland. In de dagelijkse praktijk 
wordt de naam Save the Children gevoerd. De Stichting zetelt in 
Den Haag en is lid van Save the Children International.

Statutaire doelstelling 
Het verbeteren van de leefomstandigheden en toekomstper-
spectieven van kinderen en jongeren in moeilijke omstandigheden, 
waar ook ter wereld, ongeacht geslacht, ras, nationaliteit, geloof 
of politieke gezindheid, alsmede het verrichten van onderzoek 
en het uitvoeren van voorlichting en pleitbezorgingsactiviteiten 
ten behoeve van kinderen en jongeren in moeilijke omstandig-
heden.

Save the Children committeert zich aan twee belangrijke uit-
gangspunten voor het realiseren van de statutaire doelstelling. 
Allereerst het Internationaal Verdrag inzake de rechten van het 
kind. En ten tweede de Millenniumdoelen.

het internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind 
Save the Children stond aan de wieg van het Internationaal 
Verdrag inzake de Rechten van het Kind. Wij onderschrijven het 
belang van deze rechten, niet alleen vanuit een gevoel van morele 
verplichting ten opzichte van kinderen die hulp nodig hebben, 
maar juist vanuit de idee dat kinderen recht hebben op een per-
spectiefrijk bestaan en daarin zelf actief kunnen handelen. Het 
Verdrag, dat in 1989 door de leden van de Verenigde Naties is 
aangenomen en inmiddels door bijna alle landen is geratificeerd, is 

verankerd in onze statuten. Save the Children focust het beleid op 
het in praktijk brengen van drie basisrechten: het recht op onder-
wijs, het recht op gezondheidszorg en het recht op bescherming 
tegen uitbuiting en geweld.

de Millenniumdoelen
De Millenniumdoelen zijn in internationaal verband vastgesteld. In 
het jaar 2000 hebben regeringsleiders van 189 landen afgesproken 
om vóór 2015 een aantal belangrijke wereldproblemen aan te 
pakken. Save the Children draagt met haar werk bij aan het 
realiseren van de Millenniumdoelen:

1. De armoede halveren en de hongersnood verminderen.
2. Elk kind naar school.
3. Mannen en vrouwen gelijkwaardig.
4. Minder kindersterfte.
5. Verbetering van de gezondheid van moeders.
6. Bestrijding van hiv/aids, malaria en andere dodelijke ziektes.
7.  Bescherming van het milieu, iedereen schoon drinkwater en 

minder mensen in sloppenwijken.
8.  Het ontwikkelen van een wereldwijde samenwerking voor 

ontwikkeling.

1.7 De internationale organisatie
grootste kinderrechtenorganisatie
Met 29 lidorganisaties, actief in ruim 120 landen, is Save the 
Children de grootste onafhankelijke kinderrechtenorganisatie ter 
wereld. De lidorganisaties hebben zich verenigd in de in Zwitser-
land gevestigde Save the Children Association. De uitvoerings-
organisatie van de vereniging, Save the Children International, is 
gevestigd in Groot-Brittannië. Alle leden voeren een zelfstandig 
beleid en leggen daarover verantwoording af. 

Als middelgrote lidorganisatie droeg Save the Children Nederland 
in 2011 bij aan de uitvoering van programma’s in twintig landen. 
Save the Children Nederland is eindverantwoordelijk voor de 
programma’s die met middelen via de Nederlandse organisatie 
zijn gefinancierd. Save the Children Nederland zendt geen mensen 
uit. In de landen wordt het werk zoveel mogelijk door lokale 
medewerkers uitgevoerd.

Als één organisatie in het veld
De samenwerking binnen Save the Children International is de 
afgelopen jaren steeds hechter geworden, met name op het 
gebied van de uitvoering van programma’s. Tot 2010 werden 
deze aangestuurd vanuit hoofd- en regionale kantoren van de 
lidorganisaties. In de programmalanden waren vaak meerdere 
lidorganisaties gelijktijdig onder eigen vlag actief. In 2011 ging 
de eerste fase in van de ‘Internationaal Programmanagement 
structuur’. Hiervoor moesten nieuwe juridische en financiële 
afspraken gemaakt worden tussen Save the Children Interna-
tional en de betreffende leden. Ook zijn begin 2011 de sta-
tuten van de internationale vereniging herzien en is Save the 
Children Nederland mede ondertekenaar geworden van vier 
overeenkomsten op het gebied van financiën en programma-
beheer.

Save the Children zal met de nieuwe structuur in alle pro-
grammalanden als één uitvoerende organisatie aanwezig zijn. Dit 
integratieproces neemt enkele jaren in beslag en zal op hoofd-
lijnen in 2012 worden afgerond. De regie van de uitvoering in 
het veld is met de nieuwe werkwijze in handen van een centraal 
geleide programma-eenheid in Londen, met daaronder kantoren 
in zeven regio’s. Hiermee zijn voortaan de aangesloten lidorganisaties 
mede-eigenaar en medeverantwoordelijk voor de veldkantoren. 
In de eerste fase van deze transitie zijn in 2011 een aantal landen in 
de regio’s Zuidoost- en Centraal-Azië overgegaan op de nieuwe 
structuur. 

De programma-eenheid voert de programma’s uit namens 
de lidorganisaties zoals Save the Children Nederland. Door 
schaalvoordelen wordt beoogd dat de kosten over de hele 
linie afnemen. Deel uitmaken van een internationale organi-
satie levert tevens andere schaalvoordelen op. Zo maken wij 
als Save the Children Nederland gebruik van de expertise 
van andere Save the Children-leden en van de centrale uit-
voeringsstructuren in het veld, en kunnen onze programma’s 
voortbouwen op programma’s die al door andere leden zijn 
gestar t. Voor doeleinden op het gebied van communicatie, 
fondsenwerving en lobby/advocacy maken we gebruik van 
door de internationale organisatie ontwikkelde materialen. 
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Nadelen zijn er ook. Behalve opstartproblemen die een operatie 
als het opzetten van een internationale programmanagement 
structuur met zich meebrengen, worden de kostenbesparingen 
hiervan niet evenredig bij alle leden gerealiseerd. Save the Children 
Nederland is binnen de internationale organisatie al jaren een van 
de meest kostenefficiënte lidorganisaties met lage overheadkosten 
en ondervindt in de transitiefase nog geen voordeel van de 
kostenbesparingen. 

jaarverslagen
Jaarlijks publiceert de internationale organisatie een jaarverslag. 
Dit jaarverslag is verkrijgbaar via de website van Save the Children 
International (www.savethechildren.net) en Save the Children in 
Nederland (www.savethechildren.nl). Het jaarverslag van Save 
the Children International is nog niet beschikbaar op het moment 
dat Save the Children Nederland het jaarverslag over 2011 publi-
ceert, maar volgt tijdens de Members Meeting medio mei 2012.

Het totaal van de inkomsten in 2010 van de Save the Children 
leden bedroeg ruim 1,6 miljard US dollar. Dit bedrag is de optel-
som van de inkomsten van de afzonderlijke leden waarover de 
leden zelfstandig de verantwoordelijkheid voeren. Het is dus 
niet zo dat Save the Children International dit bedrag centraal 
beheert. De leden betaalden in 2011 0,6 procent over hun omzet 
aan contributie aan de internationale organisatie (met een pla-
fond voor de grote leden), waarmee onder meer de activiteiten 
van het hoofdkantoor van Save the Children International in 
Londen wordt gefinancierd. 

inkomsten afzonderlijke  
leden in 2010
Lidorganisaties met inkomsten meer dan  
honderd miljoen US dollar
Verenigde Staten, Verenigd Koninkrijk, zweden en  
Noorwegen

Lidorganisaties met inkomsten tussen tien en 
honderd miljoen US dollar
Australië, denemarken, italië, Finland, Nederland,  
zuid-Korea, Spanje, Canada, 
india en japan

Lidorganisaties met inkomsten minder dan 
tien miljoen US dollar
Mexico, zwitserland, duitsland, honduras, Roemenië, 
Swaziland, ijsland, dominicaanse Republiek, Fiji, litouwen, 
guatemala, jordanië, Brazilië, Nieuw-zeeland,  
hong Kong 
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2. Strategie en resultaten

foto: chris de bode



2.1 Meerjarenstrategie 2011-2015 
Het jaar 2011 werkte Save the Children Nederland voor het 
eerst met haar Meerjarenstrategie 2011-2015. Aan de totstand-
koming van deze strategie ging in 2010 een SWOT analyse van 
de organisatie en haar omgeving vooraf. Deze analyse diende 
als handvat voor het Strategisch Plan 2011-2015 en is terug te 
vinden in ons jaarverslag 2010.

Bij het vaststellen van de nieuwe strategische prioriteiten is 
gezocht naar continuering van succesvol gebleken elementen 
uit het vorige strategisch meerjarenplan en naar vernieuwingen 

die de onafhankelijkheid en bestuurbaarheid van de organisatie 
de komende jaren moeten blijven garanderen. 

evaluatie van de strategische prioriteiten
Aan de hand van de strategische prioriteiten evalueren we 
in deze paragraaf onze belangrijkste resultaten in 2011 en de 
interne en externe factoren die daarop van invloed waren.

Prioriteit 1. Groei van inkomsten
In 2011 kreeg Save the Children Nederland een groot onder-
wijsprogramma in Pakistan gefinancierd door de Nederlandse 

ambassade. Echter, door bezuinigingen en terughoudend over-
heidsbeleid is het in toenemende mate lastig toegang te krijgen 
tot institutionele subsidies bij de Nederlandse overheid. Door 
concurrentie en veranderende beleidskeuzes bij Europese 
instellingen als ECHO en EuropeAid kent ook dit kanaal voor 
Save the Children zijn beperkingen. Daarnaast staat de subsidie 
van het Ministerie van Buitenlandse Zaken in het kader van 
het Medefinancieringsstelsel (MFS) onder druk. Alle aanvra-
gende organisaties werden voor de subsidieperiode 2011-2015 
gekort. Het totaal van de begrote inkomsten voor institutionele 
subsidies van € 13,8 miljoen volgens de meerjarenraming werd 
dan ook niet gehaald. De feitelijke inkomsten bleven steken op 
€ 10,5 miljoen.

Op de particuliere markt bleek het in 2011 moeilijk om groei 
te realiseren. Uit analyse is gebleken dat wij onze groei beter 
kunnen realiseren wanneer wij eerst verder werken aan onze 
naamsbekendheid. Met andere woorden: meer aandacht bleek 
nodig voor de tweede strategische prioriteit ‘een herkenbare 
positionering’. Daarom hebben wij daar in 2011 extra capaciteit 
voor opgebouwd en onze organisatie beter toegerust voor 
particuliere fondsenwerving. De particuliere fondsenwerving 
bleef met een totaal aan inkomsten van € 3,3 miljoen min of 
meer gelijk ten opzichte van 2010, maar bleef achter op de € 4,6 
miljoen die wij ons voor 2011 hadden voorgenomen. 

Ook dit jaar kwamen de Samenwerkende Hulporganisaties 
(SHO), waar Save the Children deel van uitmaakt, in actie. Aanleiding 
hiervoor was de droogte en hongersnood in de Hoorn van 
Afrika. Hiervoor ontving Save the Children een bedrag van  
€ 1.039.922 aan inkomsten.

Het totaal van inkomsten in 2011 kwam uit op € 16,1 miljoen, 
tegenover de begrote € 19,5 miljoen.

Deze resultaten van 2011 en de verwachtingen voor de 
komende jaren, hebben geleid tot een aanpassing van de 
meerjarenraming. Deze aanpassing houdt wel een ambitieuze 
ontwikkeling van de organisatie overeind, maar wordt tegelij-
kertijd realistischer geacht voor de komende jaren, gezien het 

de strategische prioriteiten voor Save the Children Nederland

Prioriteit 1. Groei van inkomsten 
Nadruk leggen op groei van de particuliere fondsenwerving en daarbinnen op de vrij te besteden gelden. 

Prioriteit 2. Een herkenbare positionering 
Meer draagvlak creëren en naamsbekendheid genereren.

Prioriteit 3. Professionaliseren van de bedrijfsvoering 
de bedrijfsvoering verder versterken met een deskundige staf.

Prioriteit 4. Focus van het programmabeleid
het programmabeleid en het fondsenwervingsbeleid zodanig op elkaar aansluiten dat tot een optimale verhouding tussen 
institutionele en eigen middelen wordt gekomen.

Prioriteit 5. Samenwerkingsverbanden versterken
Nieuwe strategische en/of innovatieve samenwerkingsverbanden duurzaam onderhouden om de effectiviteit van deze 
coalities te vergroten.

Prioriteit 6. Een actieve rol vervullen binnen de belangrijkste wereldwijde campagnes van  
Save the Children International
een wezenlijke bijdrage leveren aan de internationale campagnes en deze campagnes op een spraakmakende manier onder 
de aandacht brengen van het Nederlandse publiek. 
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na het opstellen van de meerjarenraming ontstane economische 
klimaat.

Prioriteit 2. Een herkenbare positionering
De naamsbekendheid van Save the Children onder het 
Nederlandse publiek bedroeg in 2010 22 procent, met een 
waardering van 56 op een schaal van honderd. Dit is relatief 
laag voor een internationaal bekende organisatie. Helaas heb-
ben we moeten constateren dat in 2011 de naamsbekendheid 
ondanks de inspanningen iets is afgenomen, tot achttien procent. 
De waardering steeg naar een bovengemiddelde 59.  
Eigen onderzoek toonde aan dat het publiek Save the Children 
vooral waardeert vanwege haar inzet om kinderen een toekomst 
te bieden, en dan met name kinderen die in fragiele situaties 
verkeren. De resultaten van het onderzoek leidden tot de 
ontwikkeling van een merkpaspoort, dat onze nieuwe com-
municatie- en mediastrategie bevat en als handvat dient voor 
hoe Save the Children zich de komende jaren in Nederland zal 
profileren. 
Met de nieuwe pay-off ‘Red hun leven. Red hun dromen. Red 
hun toekomst.’ ging op 26 december de nieuwe merkcampagne 
van start. Het aanzienlijk verhogen van onze naamsbekendheid 
richting veertig procent en een publiekswaardering van rond de 
zestig in 2015 zien wij op basis van deze campagne nog steeds 
als een haalbare doelstelling. 

Prioriteit 3. Professionaliseren van de bedrijfsvoering
In 2011 hebben we opnieuw stappen gezet om onze professionele 
bedrijfsvoering te versterken. In het bijzonder is gewerkt aan 
het opzetten van een geautomatiseerd volgsysteem voor onze 
programma’s. Dit systeem maakt het mogelijk onze programma’s 
efficiënter, zorgvuldiger en eenvoudiger te monitoren. De invoering 
van het volgsysteem gaat in fases, waarbij het ons uiteindelijke 
doel is de geautomatiseerde systemen aan elkaar te koppelen. 
Op die manier kunnen we met de beschikbare menskracht de 
kwaliteit van ons werk waarborgen. 
Ook op andere terreinen van de bedrijfsvoering is aandacht 
besteed aan verbetering. Zo hebben onze medewerkers 
die dagelijks donateurs te woord staan, een training gevolgd 
waardoor zij donateurs nu beter kunnen informeren over de 
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verschillende manieren waarop zij Save the Children kunnen 
steunen. Tevens is er gewerkt aan verbetering van de veiligheids-
procedure bij dienstreizen en de voorbereidingen daarbij. 
In 2011 brachten we onze risico’s opnieuw in kaart.

Prioriteit 4. Focus van het programmabeleid
Met fondsen die door Save the Children Nederland worden 
verantwoord, dragen we bij aan ontwikkeling en ondersteu-
ning in fragiele landen en regio’s en versterken we de thema’s 
onderwijs, gezondheidszorg (in het bijzonder het voorkomen 
van kindersterfte) en bescherming van kinderen. Grote meer-
jarige programma’s lopen in dit kader in Afghanistan, Pakistan, 
DR Congo, Zuid Soedan, Oeganda en Liberia. Bovengenoemde 
focus komt tevens terug in onze bestedingen. 85 procent van 
onze bestedingen vindt plaats in fragiele landen en regio’s.  
74 procent wordt rechtstreeks besteed aan de drie centrale 
thema’s.

In 2011 zijn daarnaast activiteiten uitgevoerd ter versterking van 
de economische positie van gezinnen. Deze activiteiten zijn niet 
rechtstreeks te verbinden aan de vastgestelde thema’s, maar zijn 
daarop wel van invloed. Een sterkere economische positie leidt 
er immers toe dat onderwijs en gezondheidszorg bereikbaar 
worden en dat de veiligheid toeneemt, ook voor kinderen.

In hoofdstuk 3 van dit jaarverslag is beschreven wat het belang 
van onze programma’s is voor kinderen in de betreffende landen 
en binnen de betreffende thema’s. De programma’s geven de 
kinderen zicht op een gezonde en veilige toekomst waarin hun 
rechten zijn gewaarborgd. 

In toenemende mate besteden we aandacht aan het vastleg-
gen en systematiseren van resultaten. Door het invoeren van 
het geautomatiseerde volgsysteem voor onze programma’s (zie 
prioriteit 3), zullen de resultaten van onze interventies steeds 
beter gemeten kunnen worden. Ook doet Save the Children 
Nederland in dit kader actief mee aan het onderzoek van de 
Algemene Rekenkamer naar de besteding van projectfondsen in 
Haïti en hebben wij ons werk aldaar hierin betrokken.
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Save the Children voert ter wille van de beleidsontwikkeling 
een aantal programma’s uit naast de programma’s in onze 
focuslanden. Dit betreft een beperkt volume ten opzichte van 
het totaal en wordt ingegeven door verschillende overwegingen, 
zoals het uitvoeren van een pilot of het gebruikmaken van 
nieuwe financieringsmogelijkheden. Zo werden in 2011, buiten 
de focuslanden om, programma’s uitgevoerd in Bolivia, Honduras 
en Turkije en werd in het kader van noodhulp financiering verschaft 
aan de Hoorn van Afrika. 

Prioriteit 5. Samenwerkingsverbanden versterken
Save the Children werkte ook in 2011 samen met andere 
organisaties aan het versterken van draagvlak voor ontwik-
kelingssamenwerking. Dit vond plaats in het kader van de 
Samenwerkende Kinderfondsen, de Global Campaign for Edu-
cation, de MFS Alliantie ‘Dutch Consortium for Rehabilitation’, 
het Dutch Consortium for Uruzgan en de Samenwerkende 
Hulporganisaties. Ook is Save the Children lid van de branche-
verenigingen Partos en VFI/SBF.

We behalen in toenemende mate winst uit de programmatische 
samenwerking. Door met andere NGO’s samen te werken, 
kunnen we een multisectorale benadering hanteren waarbinnen 
elke organisatie de eigen sterke kanten kan inzetten. Zo wordt 
het verlenen van diensten als onderwijs en gezondheidszorg 
gekoppeld aan het versterken van de economische positie van 
de doelgroep en het opbouwen van capaciteit bij (lokale) over-
heden. Binnen het Dutch Consortium for Uruzgan en het Dutch 
Consortium for Rehabilitation hebben we daarmee de laatste 
jaren ervaring opgedaan. Samenwerking is niet altijd eenvoudig 
en bovendien arbeidsintensief, maar het loont. Veel is met deze 
samenwerkingsverbanden al bereikt, zoals blijkt uit de websites 
www.dutchconsortiumuruzgan.nl en www.dcr-africa.org.

Prioriteit 6.  Een actieve rol vervullen binnen de belangrijkste  
wereldwijde campagnes van Save the Children International
Save the Children Nederland leverde dit jaar een belangrijke 
bijdrage aan de internationale campagne ‘Stop Kindersterfte!’  
door een groot programma uit te rollen in de slums van Delhi 
in India, waar mensen via mobiele klinieken betere toegang kregen 

tot gezondheidszorg. Daaraan gekoppeld voerden we de inno-
vatieve ‘Stop Kindersterfte!’ publiekscampagne, waarmee we 
het Nederlandse publiek bij dit onderwerp wisten te betrek-
ken. Hiermee droegen we aanzienlijk bij aan de door ons en 
de internationale organisatie gestelde doelen wat betreft het 
creëren van draagvlak. 

2.2 De impact van ons werk
Door middel van evaluaties volgt Save the Children Nederland 
of beoogde resultaten behaald worden, zodat waar nodig tijdig 
bijgestuurd kan worden. Daarnaast geven evaluaties een goed 
beeld van de betekenis en de invloed van programma’s voor 
de kinderen.
Om te laten zien welke veranderingen in het leven van kinderen 
hun oorsprong vinden in ons werk, is het van belang behaalde 
resultaten vervolgens te documenteren, te bespreken met onze 
doelgroep en te tonen aan onze donoren en achterban. 

Save the Children Nederland monitort de behaalde resultaten van 
programma’s met Nederlandse financiering worden gemeten 
op output (uitgevoerde activiteiten) en outcome (direct behaalde 
resultaten). Met het tot stand komen van één internationale 
organisatie in het veld, is het noodzakelijk tot een universeel 
systeem voor Monitoring en Evaluatie te komen. Zodoende 
kunnen alle programma’s binnen één thema op eenzelfde 
manier worden geëvalueerd en geanalyseerd om de impact te 
vergroten en het gezamenlijk leren te bevorderen. Dit systeem is in 
ontwikkeling en zal gedurende 2012 verder worden uitgewerkt. 

Impact gaat over daadwerkelijke veranderingen in het leven van 
onze doelgroep. Maar impact is lastig te meten: de verandering 
vindt vaak plaats nadat een programma is afgesloten. Boven-
dien worden  veranderingen soms positief of negatief beïnvloed 
door externe omstandigheden of, anders gezegd, veranderingen 
in de context. Zo kunnen we bijvoorbeeld vertellen hoeveel 
leraren wij getraind hebben (output), en hoeveel kinderen er 
daardoor dat jaar kwalitatief beter onderwijs hebben ontvangen 
(outcome), maar is het lastiger vast te stellen of deze kinderen op 
langere termijn een betere kans maakten op een goede baan, 
beter voor zichzelf kunnen opkomen en meer zeggenschap 

over hun eigen leven hebben gekregen. Met de aansluiting op 
het internationale systeem hopen we onze capaciteit op het 
meten van impact te vergroten.

Ondanks dat die impact op de lange termijn moeilijk te meten is, 
zien we in de dagelijkse praktijk wel degelijk de grote betekenis 
die programma’s hebben voor de levens van kinderen en hun 
families. Voor vele duizenden kinderen maakt ons werk een groot 
verschil. Zij kunnen dankzij de programma’s gezond eten, naar 
school, genezen van ziekten, veilig opgroeien en leren wat hun 
rechten zijn. Al deze effecten doen hun kansen op een positieve 
toekomst drastisch toenemen. In de programmabeschrijvingen in 
hoofdstuk 3 wordt de betekenis van de programma’s op al die 
kinderlevens concreet aangetoond en verduidelijkt. 
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3. Programma’s

foto: chris de bode



3.1 Uitgangspunten 
Het werk van Save the Children richt zich op kinderen in kwets-
bare situaties. Zo’n situatie kan acuut zijn, bijvoorbeeld wanneer 
er sprake is van een ramp of oorlog. In dergelijke situaties doen 
we er alles aan zo snel mogelijk hulp te verlenen waar dit nodig 
is. Maar de fragiele situaties waarin kinderen leven, kunnen ook 
structureler van aard zijn. Chronische armoede, onveiligheid en 
het ontbreken van basale voorzieningen zijn er de oorzaak van 
dat kinderen in veel landen hun eerste jaren niet overleven. 
Overleven ze die wél, dan kunnen ze zich vaak nauwelijks ont-
wikkelen omdat ze al vroeg moeten werken of al jong worden 
uitgebuit.

Kernthema’s
Gezondheidszorg, onderwijs en bescherming zijn de speerpunten 
van ons werk. Onze resultaten verantwoorden wij dan ook aan 
de hand van deze thema’s. 

Gezondheidszorg
Het voorkomen van kinder- en moedersterfte is een kernactiviteit 
van Save the Children. Wij helpen kinderen de eerste jaren van 
hun leven te overleven door te zorgen voor goede medische 
zorg, voorlichting en gezonde voeding. We zetten erop in dat 
kinderen hun vijfde levensjaar bereiken. Vanaf dat moment kan er 
gebouwd worden aan hun toekomst. 

Onderwijs
Om te kunnen bouwen aan de toekomst van kinderen, is onderwijs 
een tweede cruciale activiteit. Onderwijs is onmisbaar wanneer je 
kinderen de kans wilt geven een eigen bestaan op te bouwen 
en te groeien naar zelfredzaamheid. Onderwijs stelt kinderen in 
staat mensen te worden die een waardevolle bijdrage leveren 
aan de kwaliteit van hun eigen leven, en aan de kwaliteit van hun 
omgeving.

Bescherming
Chronische armoede, onveiligheid, machtsongelijkheid en schade-
lijke traditionele gebruiken liggen vaak ten grondslag aan geweld 
tegen en uitbuiting van kinderen. Aan deze onderliggende oor-
zaken wordt in de programma’s van Save the Children aandacht 

besteed. Wij lichten kinderen voor over hun rechten en onder-
steunen ze bij het claimen daarvan.

interventiestrategieën 
In de verantwoording van onze resultaten maken wij onderscheid 
in drie interventiestrategieën. Het betreft:

Noodhulp         
Tijdelijke hulp, direct volgend op een ramp of crisis, met als doel 
de direct getroffenen te voorzien van basisbenodigdheden zoals 
tijdelijk onderdak, water, voedsel, sanitatie, gezondheidszorg, 
bescherming en onderwijs.

Wederopbouw      
Ondersteuning die wordt verleend wanneer een land of gebied 
na een ramp of crisis weer enigszins stabiel is, zodat men kan 
starten met het (weder)opbouwen van basisvoorzieningen.

Structurele ontwikkeling 
Ondersteuning in een stabiele situatie, gericht op duurzame veran-
dering door armoede te verminderen, de sociaaleconomische 
structuur te verbeteren en basisvoorzieningen uit te bouwen.
De programma’s van Save the Children komen zoveel mogelijk 
tot stand in samenwerking met de kinderen en hun directe omge-
ving. Wij vragen ouders, docenten, (lokale) gemeenschappen 
en kinderen zelf om oplossingen en stimuleren hen hun eigen 
verantwoordelijkheid te nemen. Alleen zo kan ons werk optimaal 
aansluiten bij de lokale behoeftes en kunnen we mensen motiveren 
met ons mee te werken.

Veel van de problemen in kinderlevens kunnen alleen tezamen 
met het maatschappelijk middenveld en met overheden op alle 
niveaus, worden opgelost. Het gaat vaak om nieuwe, kindvrien-
delijke wetgeving op het gebied van onderwijs, gezondheidszorg, 
bescherming en kinderrechten. Vervolgens moeten er gezamenlijk 
manieren worden gevonden om erop toe te zien dat wetten en 
regels worden nageleefd. Save the Children investeert wereldwijd 
in het opbouwen van relaties en netwerken, en in het smeden 
van samenwerkingsverbanden. 

We zoeken steeds naar nieuwe wegen om tot resultaten te 
komen. Door samen te werken met andere organisaties kunnen 
we ‘multisectoraal’ werken. Daar waar Save the Children erva-
ring heeft met onderwijs, gezondheidszorg, bescherming en het 
versterken van overheden, voegen andere organisaties daar-
aan hun deskundigheid op gebieden als landbouwontwikkeling, 
urbane ontwikkeling en economische versterking toe. Dit krijgt 
ondermeer vorm in het ‘Dutch Consortium for Uruzgan’ (zie 
ook pagina 23) en het ‘Dutch Consortium for Rehabilitation’ 
(zie ook pagina 33). Het bundelen van onze krachten binnen 
Save the Children International geeft ons meer mogelijkheden 
geleerde lessen te delen en effectiever te werken. 

Om onze kennis en ervaring optimaal aan te wenden voor het 
bewerkstelligen van duurzame resultaten op grote schaal, richt 
Save the Children Nederland zich op landen die zich kenmerken 
door hun fragiliteit. De bevolking in deze landen lijdt onder chro-
nische gewelddadige conflicten. Meestal is in die situaties sprake 

Noodhulpteam
Omdat Save the Children international snel en 
effectief hulp wil kunnen bieden, is het ‘Save the 
Children emergency Team’ in het leven geroepen. dit 
team stuurt het proces rond gezamenlijke noodhulp-
acties aan. Van hieruit worden alle activiteiten in het 
rampgebied gecoördineerd: van het maken van een 
plan van aanpak tot de daadwerkelijke hulpacties, en 
van het leggen van contact met lokale instanties tot 
de in- en externe communicatie en internationale 
fondsenwerving. 

Save the Children maakt deel uit van de Samenwer-
kende hulporganisaties (ShO). Bij grootschalige 
rampen bundelen Nederlandse hulporganisaties en de 
Nederlandse takken van internationale organisaties 
hun krachten. Samen maken zij zich sterk om fondsen 
te werven onder het Nederlandse publiek, waarvoor 
giro 555 wordt opengesteld. zie ook pagina 56.
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van een lange geschiedenis van zwak openbaar bestuur, armoede, 
een getraumatiseerde bevolking en een groot gebrek aan basis-
voorzieningen. Het zijn de landen waar het moeilijk werken is, 
en waar het kan gebeuren dat werk van jaren deels weer wordt 
tenietgedaan. Juist omdat in deze gebieden de behoefte zo groot 
en de noodzaak zo hoog is, kiezen we ervoor hier te werken.

Op de volgende pagina’s geven we een selectie weer van onze 
programma’s in Afghanistan, Pakistan, India, Zuid-Soedan, DR 
Congo, Oeganda, Liberia, Haïti, Bolivia, de Hoorn van Afrika, 
Turkije, Armenië, Azerbeidzjan en Georgië. Deze programma’s zijn 
representatief voor het werk van Save the Children Nederland 
en geven een goed beeld van de betekenis van onze program-

ma’s voor kinderen in kwetsbare situaties. In de beschrijvingen 
geven we de resultaten die behaald zijn gedurende het verslagjaar, 
terwijl het doel van het programma is gebaseerd op de volledige 
looptijd van het programma van vaak meerdere jaren. Op pagina 
46 vindt u een compleet overzicht van al onze programma’s en 
de resultaten in 2011. Daar leest u hoe en hoeveel kinderen we 
met elk van onze programma’s bereikten. 

in 1990 stierven nog meer dan twaalf miljoen kinderen 
onder de vijf jaar aan gemakkelijk te voorkomen 
aandoeningen zoals diarree, longontsteking, malaria en 
ondervoeding. in 2011 was dit cijfer gedaald tot 7,6 
miljoen per jaar. een enorme verbetering, maar tegelij-
kertijd nog steeds een schikbarend cijfer. het gaat nog 
steeds om dagelijks 21.000 jonge kinderen. 

in het jaar 2000 hebben de wereldleiders met elkaar 
afgesproken dat de kindersterfte in 2015 met tweederde 
moet zijn teruggebracht. deze Millenniumdoelstelling 
- nummer vier op de lijst van acht Millenniumdoelen - kan 
alleen worden gehaald als de inspanningen om de sterfte 
onder	kinderen	terug	te	brengen,	flink	worden	verhoogd.	

in 2010 startte Save the Children de internationale cam-
pagne ‘Stop Kindersterfte!’ waarin we ons voornamen een 
substantiële bijdrage te leveren aan het terugdringen van 
kindersterfte. we willen ervoor zorgen dat we tot 2015 
vijftig miljoen kinderen en jonge moeders bereiken met als 
doel de kindersterfte met 500.000 kinderen per jaar terug 
te dringen. Save the Children Nederland nam een deel van 
deze doelstelling voor haar rekening met het uitvoeren 
van een programma met mobiele klinieken in de slums 
van delhi, india. Ook in liberia, Oeganda, dR Congo, 
ivoorkust, ethiopië en honduras werden met Nederlandse 
financiering	programma’s	uitgevoerd	gericht	op	het	terug-
dringen van kindersterfte.

internationale campagne Stop Kindersterfte!
Genezen en voorkomen
in landen waar de infrastructuur van de gezondheids-
zorg van slechte kwaliteit is, of zelfs volledig ontbreekt, 
is kindersterfte een grote zorg. Vaak zijn kinderen in dit 
soort landen ondervoed en onvoldoende geïmmuniseerd. 
ziektes als malaria, diarree, longontsteking en neonatale 
infecties komen veelvuldig voor en lijden vaak tot sterf-
gevallen. Save the Children richt zich met de internationale 
campagne ‘Stop Kindersterfte!’ vooral op de jongste en 
meest kwetsbare kinderen. Van deze kinderen leeft 99 
procent in extreme armoede. door medische hulp, 
medicijnen en voedsel bereikbaar te maken, maakt Save 
the Children het verschil tussen leven en dood. 
daarnaast werken we ook aan preventie, om het moment 
waarop kinderen zich moeten wenden tot medische hulp 
vóór te zijn. door gezondheidswerkers op te leiden en 
moeders voorlichting te geven over gezonde voeding, 
hygiëne, zorg, vaccinaties en preventie van ziektes, kan 
kindersterfte op structurele en duurzame wijze worden  
teruggedrongen. Ook zwangerschapsbegeleiding is van 
groot belang, evenals de gezondheid van de moeder 
tijdens zwangerschap en geboorte. een kind waarvan de 
moeder overlijdt tijdens de geboorte, heeft drie keer 
meer kans om te sterven voor zijn of haar tweede 
verjaardag.

Childlink
Childlink is een speciaal programma waarmee donateurs 
zich voor langere tijd aan Save the Children kunnen 
verbinden. we werken met dit programma in haïti 
en Malawi. in haïti wordt het meisje loudouide op 
de voet gevolgd en als voorbeeld gesteld voor de 
kinderen die met dit programma worden gesteund. 
in Malawi is dit elestina. donateurs volgen de ontwik-
keling van loudouide of elestina door de jaren heen 
door middel van drie verslagen per jaar met foto’s 
uit het land. Vanzelfsprekend houden we donateurs 
op de hoogte van de resultaten die met het gehele 
programma worden behaald. de donaties komen ten 
goede aan alle kinderen en hun families die met het 
programma worden bereikt.

19

Red hun leven. Red hun dromen. Red hun toekomst. PROgRAMMA’S



Bolivia

Haîti

3.2 Onze resultaten
Met steun vanuit Nederland maakten onze programma’s 
het verschil voor het leven van 450.600 kinderen. Zij 
profiteerden direct van onze inspanningen: ze ontvingen 
voedselhulp, gingen naar school, kregen medicijnen of 
konden naar een kliniek. Voor nog eens 3.145.500 kin-
deren verbeterden de levensomstandigheden indirect, 
bijvoorbeeld doordat hun moeders voorlichting kregen 
over hygiëne of gezonde voeding; hun leraren beter toe-
gerust zijn voor hun werk; hun school aardbevingsbestendig 
werd of hun ouders meededen aan programma’s die hun 
economische situatie verbeterde.

Save the Children werkt in 120 landen. Deze zijn aange-
geven met de rode kleur. De landen waar programma’s 
worden uitgevoerd door Save the Children Nederland 
zijn in contrasterende kleuren weergegeven. 

PROgRAMMA’S Red hun leven. Red hun dromen. Red hun toekomst.

My-Taelle Michel (10 
jaar) woont met haar 
moeder, 2 broers en 
4 zussen in Haïti. Zij 
droomt ervan om clown 
te zijn, zodat ze andere 
kinderen blij kan maken.  

Blaise Bedzermitki 
leveltson (12 jaar) 
woont met zijn ouders 
en 7 broers in Haïti. 
Hij droomt ervan om 
chauffeur te worden. Of 
Michael Jackson…

Korah Beauzier (10 jaar) 
woont met haar moeder 
en zus in Haïti. Ze 
droomt ervan om direc-
trice van een ziekenhuis 
te zijn. Ze wil graag voor 
alle mensen zorgen. 

Mexico

Honduras
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India

Pakistan

Afghanistan

Azerbeidzjan
Armenië

Georgië

Turkije

Soedan

Democratische 
Republiek
Congo

Oeganda

Liberia
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Faster Samuel (14 jaar) 
woont met zijn familie op 
het platteland van Liberia. 
Hij droomt ervan om 
profvoetballer te zijn bij 
Barcelona met rugnum-
mer 7.

Aniket (10 jaar) woont 
in de sloppenwijken van 
Delhi. Hij droomt ervan 
om architect te worden, 
zodat hij mooie huizen 
kan bouwen voor zijn 
familie.

Sabina (9 jaar) woont 
met haar ouders en 
broertje in de slums van 
Delhi. Ze droomt ervan 
om actrice te worden en 
te schitteren in mooie 
kleding.

Kalyani (13 jaar) kijkt 
vaak naar de lucht en als 
ze een vliegtuig voorbij 
ziet komen, dan droomt 
ze ervan om mee te 
gaan. Weg uit de slum en 
de wereld verkennen.

Varney Parkir (14 jaar) 
woont in Monrovia, 
Liberia. Zijn moeder is 
overleden toen hij baby 
was. Hij droomt ervan 
om kapitein te zijn van 
een groot schip. 

güven uyanik (22 jaar) 
zit sinds zijn 14e in een 
rolstoel. Hij droomt 
ervan om via het wereld-
wijde web in contact te 
staan met de hele wereld.

dilan Kaya (21 jaar) 
woont in Istanbul. Ze 
droomt ervan om te 
vliegen en zo vrij te zijn 
als een vogel. 

Hoorn van 
Afrika

Kirgizië

Japan

Vietnam

Tadzjikistan

Burkina Faso

Ivoorkust

Malawi

Zuid-Afrika

Palestijnse 
gebieden

21



foto: chris de bode



Azië



hindernissen
-  Hoewel geleidelijk steeds meer Uruzgani profiteren van een vorm 

van scholing, kan dat het gebrek aan gekwalificeerde mensen 
(nog) niet compenseren. Nog altijd moeten vakbekwame mensen 
van buiten de provincie worden aangetrokken. 

-  Onveiligheid beïnvloedt bij tijd en wijle de voortgang. Doordat 
vooral bermbommen Uruzgan onveilig maken, dient de planning 
van DCU-activiteiten voortdurend op zorgvuldige wijze plaats te 
vinden, hetgeen soms leidt tot vertraging of het opschorten van 
activiteiten. 

 
Resultaat
Resultaten Save the Children binnen dCu
-  350 kansarme kinderen, waaronder ongeveer zeventig meisjes, 

kregen in vijf centra voor werkende kinderen een opleiding in 
kleermaken of borduren.

-  300 volwassenen, onder wie ruim honderd vrouwen, namen deel 
aan het basisonderwijs voor volwassenen.

-  380 drugsverslaafden ontvingen hulp in een van de twee counseling 
centers. 

-  145 drugsverslaafden volgden een afkickbehandeling, 35 ex-
verslaafden werden geholpen bij het zoeken naar werk of een 
vakopleiding. 

-  350 politieagenten/overheidsambtenaren kregen, net als tachtig 
stamoudsten, informatie over kinderrechten/kinderbescherming 
en over het bijbrengen van discipline bij kinderen zonder het 
gebruik van lijfstraffen.

     
Resultaten andere dCu-partners 
-  24 mannen zijn opgeleid tot apotheker en laborant. Tien mannen 

en tien vrouwen zitten in het laatste semester van de opleiding tot 
verpleegkundige. 

-  4.884 mensen met psychische problemen kregen een consult; 
29 patiënten werden opgenomen 

-  1.449 mensen, van schoolgaande kinderen tot dorpsoudsten, 
kregen inzicht in psychosociale problematiek. 

-  30 particuliere klinieken ontvingen medicijnen en leveren betere 
medische zorg, vooral aan vrouwen en kinderen jonger dan vijf jaar. 

-  930 boeren profiteren van nieuwe of herstelde irrigatiefaciliteiten. 
Vier kilometer ondergrondse kanalen zijn hersteld, twee irrigatie-
dammen werden gebouwd. 

Doel
Basisvoorzieningen realiseren op het gebied van gezondheidszorg, 
onderwijs, maatschappelijke opvang, landbouw, drinkwatervoorzie-
ningen en veterinaire zorg voor ruim 152.000 mensen. 

Aanpak
-  Save the Children coördineert alle activiteiten van het DCU. 

Hiervoor zijn twee coördinatoren aangesteld die vanuit Kabul en 
Den Haag alle programma-activiteiten in goede banen leiden. De 
verschillende hulporganisaties van het DCU delen een kantoor 
in Tarin Kowt met een gemeenschappelijke staf. Dit gezamenlijke 
kantoor wordt vanuit Save the Children beheerd. Daarnaast is Save 
the Children binnen het samenwerkingsverband verantwoordelijk 
voor onderwijs en sociaal maatschappelijk werk. 

-  Kernactiviteiten van het werk in Uruzgan zijn: het faciliteren van 
onderwijs aan volwassen vrouwen en mannen; het verschaffen van 
onderwijs en een vakopleiding aan kansarme jongeren; het trainen 
van politiemensen en overheidsfunctionarissen in het respecteren 
van kinderrechten; de productie van radioprogramma’s door en 
voor kinderen; bewustwording over het belang van een schone 
en gezonde leefomgeving en de zorg aan drugverslaafden en hun 
families. 

-  Het werken in een consortium biedt mogelijkheden om verschil-
lende diensten en producten gezamenlijk aan te bieden. Ook de 
Afghaanse partners waarmee wordt samengewerkt, ondersteunen 
elkaar onderling door kennis en informatie te delen. 

Successen en hindernissen
Successen
-  Zoals genoemd biedt de samenwerking tussen de DCU-organi-

saties maar ook tussen de Afghaanse partners veel voordelen. Zo 
besteed de Afghaanse DCU-partner NPO/RRAA in haar werk 
veel aandacht aan het goed organiseren van groepen veeboeren. 
Andere DCU-organisaties gebruiken die bestaande groepen 
vervolgens voor het leveren van diensten als bijvoorbeeld 
kunstmatige inseminatie van vee en technische voorlichting.

-  In het afkickprogramma is binnen enkele jaren de counseling en 
behandeling van drugsverslaafden een onmisbaar onderdeel van 
de lokale gemeenschap geworden. In plaats van aan te lopen tegen 
verwachte bezwaren en taboes is ons gevraagd de activiteiten op 
te schalen. 

Thema Onderwijs, bescherming, gezondheidszorg 

interventiestrategie wederopbouw

looptijd 1 april 2009 – 31 maart 2013

Totaal budget dCu € 14.000.000 Via derden: (€ 9.191.588)

Totaal budget Save the 
Children Nederland

€ 4.808.410

Financieringsbron Nederlandse Ambassade

Bestedingen in 2011 € 1.207.615

Samenwerken aan 
basisvoorzieningen in het 
dutch Consortium for uruzgan 
Context
Save the Children werkt sinds 1976 in Afghanistan en sinds vijf 
jaar ook in Uruzgan, een tot enkele jaren geleden ‘vergeten’ 
provincie. Na jaren van oorlog en conflicten gaat het langza-
merhand iets beter met Uruzgan. Dankzij inspanningen van de 
Afghaanse overheid en lokale en internationale NGO’s wordt 
voortgang geboekt op het gebied van infrastructuur, gezond-
heidszorg, schoon drinkwater, werkgelegenheid en onderwijs. 
Ondanks die successen blijft Uruzgan een van de armste en 
meest geïsoleerde Afghaanse provincies. Het opleidingsniveau 
van de bevolking is extreem laag en er is weinig werkgelegen-
heid. Ook is Uruzgan nog steeds een van de meest gevaarlijke 
provincies van het land. Afghaanse lokale organisaties spelen 
een belangrijke rol bij het stimuleren van ontwikkeling. Zij zijn 
immers bekend met het gebied en hebben het vertrouwen 
van de lokale gemeenschappen. In 2006 ging het Dutch 
Consortium for Uruzgan (DCU) van start. Het DCU is een 
samenwerkingsverband van Nederlandse hulporganisaties dat 
door de Nederlandse overheid wordt gefinancierd. Na het uit-
voeren van enkele kleinere projecten, startte het DCU in 2009 
het huidige vierjarige project waarin met negen Afghaanse part-
ners wordt gewerkt aan het realiseren van basisvoorzieningen 
in Uruzgan. Daarnaast wordt door het DCU geïnvesteerd in 
het nog sterker maken van de Afghaanse partnerorganisaties.
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-  202 drinkwaterputten zijn hersteld en/of aangelegd, 309 latrines 
zijn gebouwd.

-  505 personen namen deel aan dertig trainingen over landbouw 
en veeteelt. 

- 14 veevoerbanken werden door dorpscomités gebouwd. 
-  30 paraveterinairen behandelen veeziekten, negentien kandidaten 

startten hun opleiding en vier opfriscursussen zijn gehouden. 
-  305.000 vaccinaties en 239.735 behandelingen van vee vonden 

plaats.

In de praktijk
Zonder het werk van het DCU zouden vele kinderen en volwasse-
nen in Uruzgan weinig perspectief hebben op een betere toekomst. 
Dit blijkt bijvoorbeeld uit het afkickprogramma. Het antwoord van 
een nieuwe patiënt op de vraag waarom hij naar het afkickcentrum 
kwam, toont iets van het belang van het programma: “Er was een 
verslaafde plotseling uit het dorp verdwenen en ruim een maand 
later als een ander mens teruggekeerd. Hij respecteert de oudere 
dorpelingen, is actief in de moskee en deelt in al het lief en leed 
van het dorp.” De ex-verslaafde en zijn familie bidden dagelijks 
voor de gezondheidswerkers die dit mogelijk maakten. Dit verhaal 
motiveerde deze nieuwe patiënt hetzelfde te proberen. 

Red hun leven. Red hun dromen. Red hun toekomst.
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Context 
De regering van Pakistan heeft zich ten doel gesteld de kwaliteit 
van het basisonderwijs te verbeteren. Door alle extra inspan-
ningen ten tijde van de overstroming in 2010 en 2011, de 
voortdurende terroristische aanslagen en constante militaire 
campagnes, blijkt er echter weinig overheidsbudget over te blij-
ven voor onderwijs. Terwijl een investering op dit gebied hard 
nodig is! Een recent gepubliceerd artikel in Dawn, Pakistans 
meest prominente krant, stelt dat vijftig procent van de school-
gaande kinderen niet kan lezen. Overvolle klassen, gebrekkige 
lesmethodes en lijfstraffen dragen er bovendien aan bij dat veel 
kinderen hun basisschool niet afmaken. 

De provincie Balochistan, waar Save the Children zich op richt, 
behoort tot de armste provincies van Pakistan. De onderwijs-
situatie is er slechter dan in de rest van het land. Minder dan 
dertig procent van de meisjes volgt er basisonderwijs, tegen-
over een landelijk gemiddelde van 67 procent. Meer dan 75 
procent van de kinderen die in Balochistan naar school gaan, 
maakt hun basisschool niet af. Meisjes gaan gemiddeld 1,3 jaar 
naar school, en jongens 3,8 jaar. Save the Children wil in drie 
districten van Balochistan de toegankelijkheid en kwaliteit van 
het onderwijs op duurzame wijze verbeteren. Het doel is zo 
bij te dragen aan een positieve verandering in het leven van 
kwetsbare en gemarginaliseerde kinderen en aan de stabiliteit 
en het toekomstperspectief in het gebied. 

de provincie vanwege etnische, politieke en religieuze geschillen. 
Hierdoor kunnen de lokale partners moeilijk aan personeel 
komen. Ook aannemers kampen met personele tekorten, 
waardoor zij vaak niet in staat zijn om de bouwwerkzaamheden 
uit te voeren. 

     
Resultaat 
-  10.000 ouders, dorpsgroepen en leraren zijn bereikt met een 

onderwijscampagne.
-  85.037 nieuwe leerlingen (58.021 meisjes en 27.016 jongens) 

gaan als gevolg van deze campagne naar de basisschool.
-  3.964 kinderen (1.715 jongens en 2.249 meisjes) hebben deel-

genomen aan 308 kinderclubs.
-  2.000 kinderen volgden een training over kinderbescherming en 

kinderrechten.
-  200 Ouder-leraren comités (821 personen) zijn getraind op het 

gebied van kinderrechten en kinderbescherming, met speciale 
aandacht voor het tegengaan van fysiek geweld op school en in 
het gezin. 

-  3.909 dorpsleden (1.895 mannen en 2.014 vrouwen) hebben 
voorlichtingssessies bijgewoond in 142 dorpen en/of stadswijken 
om ouders bewust te maken van kinderrechten en bij te dragen 
aan een preventiesysteem voor kindermisbruik. 

-  783 leraren (waaronder 491 vrouwen) hebben deelgenomen 
aan trainingen over positieve discipline, kinderbescherming en 
kinderrechten.

-  25 activiteiten zijn georganiseerd tussen zestien jongensscholen en 
negen meisjesscholen, zoals debat-, sport- en quizcompetities.

-  1 rapport met data van 901 scholen in twee districten is samen-
gesteld en zal worden gedeeld met het Ministerie van Onderwijs 
om de planning voor onder andere het aanstellen van leraren en 
het verstrekken van lesmaterialen te verbeteren.

- 85 nieuwe kleuterscholen zijn gebouwd.
-  53 basisscholen zijn opgeknapt, in 74 scholen zijn de werkzaamheden 

in een ver gevorderd stadium. 
-  15 basisscholen voor meisjes zijn opgewaardeerd tot midden-

scholen. Acht middenscholen zijn opgewaardeerd tot middelbare 
scholen. 

Doel
73.000 kinderen, onder wie 43.800 meisjes, krijgen beter onderwijs. 

-   Save the Children steunt de opzet en verbetering van het onderwijs 
op de vier niveaus van het Pakistaanse schoolsysteem: kleuter-
school, basisschool; middenschool en middelbare school.

  Lekkende daken, ontbrekende deuren en ramen worden gere-
pareerd. Nieuwe klaslokalen worden gebouwd, ondermeer voor 
kleuteronderwijs. Bouw en reparatie gebeuren onder toezicht van 
ouder-leraar comités en in overleg met de lokale overheid.

-  Save the Children selecteerd samen met de regionale autoriteiten 
basisscholen en vormt die om tot middenscholen voor meisjes.

-  We introduceren kindvriendelijke lesmethoden, trainen docenten 
en betrekken ouder-leraar comités bij het maken van de onder-
wijsplannen. Om de kwaliteit structureel te verbeteren, helpen 
we het Ministerie van Onderwijs in Balochistan bij planning en 
budgettering van het onderwijs. 

-  Het programma in Balochistan wordt uitgevoerd door drie lokale 
partnerorganisaties. Zij houden zich bezig met het opzetten en 
begeleiden van kinderclubs op scholen en het bewustmaken van 
ouders en leraren op het gebied van kinderbescherming. 

-  In 2011 is het programma, in samenwerking met het Ministerie van 
Gezondheid, aangevuld met een gezondheidscomponent op scholen. 
Activiteiten op het gebied van preventieve gezondheid en hygiëne 
zullen bijdragen aan een verbeterde toegankelijkheid en kwaliteit van 
de scholen. Kinderen door een arts gecontroleerd worden en ze 
zullen les krijgen op het gebied van gezondheid en hygiëne. 

Successen en hindernissen
Succes
-  In 2011 heeft Save the Children een onderzoek afgerond over 

de overheidsfinanciering van het onderwijs in Balochistan, dat 
aanbevelingen doet voor verbetering van de omvang en de toe-
wijzing van budgetten. Dit vormt belangrijk lobbyinstrument om 
de overheid aan te zetten tot een beter en efficiënter gebruik 
van de financieringsstromen en een verhoging van het budget 
voor onderwijs voor meisjes. 

hindernis
-  In 2011 is de veiligheidsituatie in Balochistan sterk verslechterd. 

Dagelijks vinden er gerichte aanslagen plaats op inwoners van 

Thema Onderwijs

interventiestrategie Structurele ontwikkeling

looptijd 1 december 2009 – 30 november 2014 

Totaal budget € 10.181.445

Financieringsbron Nederlandse Ambassade in Pakistan

Bestedingen in 2011 € 2.086.472

Meisjes en jongens in Balochistan 
naar school
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Riffat blijft op school!
Gesprek met Riffat Mohammed, een meisje van 
dertien. 

Riffat woont dichtbij school. haar vader is al een paar jaar 
ziek, haar moeder verdient wat bij met naai- en borduur-
werk. een oom ondersteunt de familie met wat geld en 
voedsel. Riffat is het tweede kind in het gezin en heeft vier 
broertjes en drie zusjes. 
Riffat is een goede leerling. Maar haar vader vindt het niet 
nodig dat ze nog naar school gaat, omdat er geen middelbare 
school in de buurt is. Alleen als ze de beste van de klas wordt, 
mag ze op school blijven. Van haar klasgenootjes krijgt ze de 
oude schooluniformen zodat ze naar school kan komen. de 
leraren kopen soms schriften en pennen voor haar. Als Riffat 
na school thuiskomt, kan ze niet spelen. ze moet haar moeder 
helpen met koken en het huishouden. 
gelukkig begon Save the Children met de uitbreiding van de 
middenschool tot een volwaardige middelbare school. Ook 
werden er activiteiten opgestart voor de kinderen en de 
leraren op de school, zoals de kinderclub. Riffat was een van 
de kinderen die geselecteerd werd voor de club. haar lerares 
was erg blij voor haar omdat ze zo’n goede leerlinge is. 
Riffats vader zegt dat je de mensen in de buitenwereld niet 
kunt vertrouwen en dat het niet goed is voor een meisje om 
veel buitenshuis te zijn. Maar na een training over kinderrech-
ten, legde Riffat hem uit dat ze recht heeft op onderwijs. Ook 
vertelde ze hem hoe ze haar familie kan helpen als ze de kans 
krijgt om door te leren. 
gelukkig vindt haar vader het nu goed dat ze naar school gaat. 
daar is ze heel blij mee, want Riffat wil dokter worden, net als 
haar neef. Riffat vertelt veel mensen in de buurt over de kin-
derrechten. zo overtuigde ze de buurvrouw ervan dat school 
heel belangrijk is, omdat zij haar dochter ook niet meer naar 
school wilde laten gaan. Riffat: “Kinderen zouden hun eigen 
beslissingen moeten kunnen nemen, nadat ze goed met hun 
ouders overlegd hebben.” 
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Lia van Nieuwenhuijzen werkt sinds juni 2004 bij Save the 

Children, waarvan de laatste jaren als deskundige op het 

thema onderwijs. Ze is verantwoordelijk voor een groot 

onderwijsproject in Pakistan: het Balochistan Education 

programma. In een gevaarlijke en onrustige provincie 

werkt Save the Children hier aan beter onderwijs voor 

met name meisjes, een programma dat wordt gefinan-

cierd door de Nederlandse ambassade in Pakistan.

Wat voor programma draait Save the Children in Pakistan?
“We voeren een vijfjarig programma in de provincie Balochistan dat 
als doel heeft kinderen en vooral meisjes, te laten profiteren van 
beter onderwijs. Balochistan is een conflictgebied en daarnaast een 
van de armste provincies van Pakistan. De cijfers met betrekking 
tot onderwijs zijn schrikbarend: maar dertig procent van de meisjes 
gaat naar de basisschool. Voor de jongens ligt dit op zeventig procent. 
Als je kijkt hoeveel van deze kinderen vervolgens doorstromen naar 
de middelbare school, is dat nog verontrustender. 
Wij willen dit verbeteren door allereerst nieuwe kleuterscholen te 
bouwen en bestaande basisscholen op te knappen, want die ver-
keren vaak in erbarmelijke omstandigheden. Daarnaast richten we 
ons op de inhoud van het onderwijs, door leraren te trainen en beter 
te faciliteren. Ouders verenigen we in oudercomités om hen ook te 
betrekken en bewust te maken van de noodzaak van onderwijs 
voor kinderen. Erg belangrijk aspect is daarnaast onze bijdrage aan 
kinderbescherming en kinderparticipatie. Op scholen in Pakistan 
worden veel lijfstraffen gebruikt, eigenlijk kan je gerust spreken van 
mishandeling. Voor veel kinderen een reden om niet te komen. Wij 
maken kinderen bewust van hun rechten en leren onderwijzers 
andere methoden om gezag uit te oefenen. Ook met ouders voeren 
we gesprekken over wat lijfstraffen met een kind doen.” 

Het programma draait nu twee jaar. Hoe gaat het?
“Het gaat goed! We hebben onlangs de vorderingen onder de loep 
gehouden en geconstateerd dat het programma goed loopt. Door 
onze inspanningen zijn er al bijna 50.000 nieuwe leerlingen. Dit 
zorgt haast weer voor een volgend probleem, want we willen ook 
weer geen te volle klassen. Ouders staan veel positiever tegen 

onderwijs, zeker nu de scholen van goede kwaliteit zijn.
Natuurlijk lopen we ook tegen problemen aan. Dan denk ik vooral aan 
de veiligheid: de onrust in de provincie neemt toe en dat maakt het 
werk gevaarlijk. Hierdoor bleek het moeilijk aannemers te vinden voor 
het bouwwerk. We hebben hierdoor vertraging opgelopen, maar uitein-
delijk wordt er wel gebouwd: in maart 2012 is dit onderdeel voor het 
grootste deel afgerond.” 

Wat is de rol van de lokale overheid?
“We werken nauw met de overheid samen. Erg belangrijk, want onderwijs 
is uiteindelijk hun verantwoordelijkheid. Bij de selectie van de scholen 
waar we werken, speelde de overheid al een grote rol. Maar ook bij 
de training van leraren, wat we zoveel mogelijk proberen te standaar-
diseren vanuit de overheid. Zodoende worden in elk district dezelfde 
methodes geleerd en gegeven voor vakken als Engels of rekenen. De 
samenwerking met de overheid verloopt goed. Op het gebied van kin-
derbescherming boekten we bijvoorbeeld geweldig resultaat: het hoofd 
onderwijs van de provincie zal binnenkort een regeling ondertekenen die 
het verbiedt kinderen te slaan en daar ook sancties aan verbindt.” 

Wat is je rol als programmamanager?
“Ik ben eindverantwoordelijk voor het programma. Het is mijn taak de 
activiteiten te controleren en de planning aan te houden. Ik houd in de 
gaten of we tegen problemen aanlopen en zoek vervolgens naar oplos-
singen. Maar naast dat stuk concrete programmamanagement heb ik 
ook onderwijsinhoudelijk een belangrijke taak. Zo denk ik mee over een 
strategie voor bijvoorbeeld kleuteronderwijs. Ik ben nauw betrokken bij 
de implementatie van het onderwijsbeleid op de scholen en zie er op 
toe dat dit ook wordt uitgewerkt. Onlangs heb ik voor dit programma 
lokale staf getraind over de kwaliteitscriteria voor kleuteronderwijs.” 

Ben je zelf geregeld in Pakistan? Hoe is dat?
“Ik ga gemiddeld drie of vier keer per jaar die kant op. De project-
bezoeken worden steeds leuker, vooral doordat ik de lokale medewerkers 
beter leer kennen. Daarnaast is het mooi om met eigen ogen te zien 
wat het programma voor verschil maakt. Zo was ik tijdens mijn laatste 
bezoek op een school waar we al sinds de pilot voorafgaand aan ons 
programma werken. Ik vond het geweldig om te zien hoe de kinderen 
ontwikkeld waren! Normaal gesproken zijn kinderen in Pakistan erg stil en 
terughoudend. Ze doen hun mond alleen open als je ze wat vraagt. Maar 
deze kinderen waren vrij en los. Ik zag lachende gezichten en kreeg gelijk 

allerlei vragen. Bijvoorbeeld: wat is uw favoriete sport? Ik zei: ‘voetbal’. ‘O, de 
vorige keer zei u tennis!’ was de reactie. Prachtig vond ik dat.” 

Behalve programmamanager ben je ook onderwijsdeskundige.  
Wat houdt dat in?
“Ik breng advies uit op andere onderwijsprogramma’s. Op dit moment 
houd ik me veel bezig met het MFS II programma dat Save the Children 
mede uitvoert in Afrika. Ik kijk mee hoe onderwijs als speerpunt van 
Save the Children in deze programma’s goed ingevuld kan worden. In 
2012 zal ik waarschijnlijk training geven aan de medewerkers in het 
veld. We zijn inmiddels ook gestart met een nieuw groot programma in 
een andere provincie van Pakistan, waar ik me veel mee bezighoud.” 

Waarom is onderwijs nou zo belangrijk? 
“Onderwijs is de basis van ontwikkeling. Aan de ene kant is het onmis-
baar voor ‘de buitenkant’: met een diploma kunnen mensen een baan 
vinden, iets opbouwen. Maar die binnenkant is minstens zo belangrijk. 
Door onderwijs voelen mensen zich meer mens! Ze zijn in staat onaf-
hankelijk te denken, ze hebben iets te vertellen, ze doen ertoe als burger. 
Regelmatig heb ik gesproken met vrouwen die analfabeet zijn. Wat zij 
altijd als eerste zeggen, is dat er niet naar hen wordt geluisterd. Ze doen 

Onderwijsexpert 
lia van Nieuwenhuijzen
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er niet toe. Bij kinderen, bijvoorbeeld in ons programma in Pakistan, 
zie je een hele grote verandering wanneer ze onderwijs krijgen en 
leren lezen en schrijven. Ze winnen enorm aan eigenwaarde en 
zelfvertrouwen.”

Hoe kom je aan je expertise op dit gebied?
“Ik heb me jarenlang beziggehouden met onderwijs in (post)- 
conflictgebieden in Latijns-Amerika. Ik woonde en werkte vier jaar 
in Nicaragua, vijf jaar in El Salvador en vier jaar in Peru. Vooral de 
periode in El Salvador was heftig: ik kwam daar in 1993 toen 
de vredesverklaringen net waren ondertekend. In ruim dertig 
dorpen bouwden we daar het onderwijs weer op. Van scratch, want 
werkelijk alles was platgebombardeerd. In de loop der jaren zag 
je het steeds meer ontwikkelen, en begon ook de overheid weer 
verantwoordelijkheid te nemen. In El Salvador leerde ik de ‘Reflect 
Action approach’, een onderwijsaanpak voor alfabetisering van 
volwassenen die ik later in Peru helemaal heb uitgebouwd. Daar 
werd ‘Reflect Action’ namelijk gekozen als methode bij een nationale 
alfabetiseringscampagne. Ik ging het hele land door om mensen in 
die methode te trainen.”

Een behoorlijke ‘staat van dienst’. Wat drijft je zo in dit werk?
“Als kind wist ik al dat ik in het buitenland wilde werken. Mijn tante 
werkte in het ziekenhuis en had veel vriendinnen die in het buiten-
land werkten. Zij kwamen altijd terug met prachtige cadeaus, dat 
vond ik fantastisch. Die kinderdroom is uitgekomen en daar ben ik 
heel blij om. Het is zulk mooi werk! De interactie met de mensen, 
zo’n programma onder je handen zien groeien, dat is fantastisch. 
Het geven van trainingen vind ik ook heel mooi om te doen. Het 
is een uitdaging mensen ergens enthousiast voor te maken of een 
bepaald thema voor hen inzichtelijk te maken. Vaak gaat er een 
wereld voor ze open. Die kennisoverdracht is het begin van veran-
dering.”

Je zet je dagelijks in voor kinderen. Ben je zelf ook moeder?
“Ja, ik ben moeder van vier kinderen. De oudste is geboren in 
Nederland, maar wel tijdens onze tijd in Nicaragua. Doordat de 
hele gezondheidszorg daar op dat moment op z’n kop lag, durfde ik 
de bevalling er niet aan. De andere drie zijn geboren in El Salvador. 
Inmiddels vier tieners dus.”  

Kinderclubs
Kinderen zijn de beste pleitbezorgers van hun eigen 
rechten. Vanuit die gedachte werkt Save the Children in haar 
programma’s met kinderclubs. een kinderclub is een groep 
kinderen die regelmatig samenkomt binnen een school of 
gemeenschap	om	problemen	te	identificeren	en	oplossingen	
te zoeken en uit te voeren. de club wordt ondersteund 
door een ‘adviserend lid’, vaak een leraar of volwassene 
uit de gemeenschap. de kinderclubs geven kinderen niet 
alleen een stem, ze zorgen er ook voor dat kinderen zich 
vaardigheden eigen maken op het gebied van communicatie, 
overtuigen en onderhandelen. de leden van de clubs worden 
gekozen door kinderen en krijgen allereerst training over 
kinderrechten. de kinderen in de clubs voelen zich als on-
derdeel van een groep en met de pas geworven kennis over 
kinderrechten op hun gemak en in staat om problemen aan 
de kaak te stellen.

Save the Children werkt onder andere met kinderclubs in 
haar programma in Pakistan (zie pagina 26) waar in het 
verslagjaar 308 kinderclubs werden gevormd. deze kinder-
clubs organiseerden onder andere de volgende activiteiten: 

-  Kinderclubs startten een ‘boekenbank’ of ‘uniformenbank’ 
waar oude schoolboeken en uniformen worden verzameld 
om vervolgens verdeeld te worden over kinderen uit 
arme gezinnen die zich deze materialen niet kunnen 
veroorloven.

-  Kinderclubs initieerden een schoonmaakcampagne op 
school waarbij alle leerlingen werden betrokken bij het 
schoonmaken en schoonhouden van hun eigen campus. 

-	 	Kinderclubs	identificeerden	kinderen	die	vaak	wegbleven	
van school en brachten bezoeken aan hun ouders om het 
belang van onderwijs te bespreken en ouders te motiveren 
hun kinderen te stimuleren naar school te gaan.

-  lijfstraffen zijn voor veel kinderen reden weg te blijven 
van school. Kinderclubs organiseerden een campagne om 
leraren en mensen uit de gemeenschap ervan te overtuigen 
dat mishandeling en lijfstraffen schadelijk en onnodig zijn. 
Vergaderingen werden belegd met leraren die kinderen 
op een goede en respectvolle manier behandelen en 
daarover vertelden. 
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Successen en hindernissen
Successen
-  Er is grote interesse en aandacht voor onze vele bewustwordings-

activiteiten, waarmee we dan ook duizenden mensen bereiken. 
We proberen deels bewustwording te creëren middels leuke 
activiteiten, zoals poppenspel- en straattheatervoorstellingen. 
Deze voorstellingen worden druk bezocht door jong en oud, 
mannen en vrouwen. 

-  Door de verschillende lobbyactiviteiten van Save the Children 
richting de lokale overheid over de problematiek in deze buurt, 
kwam uiteindelijk een raadslid langs. Toen hij met eigen ogen zag 
hoe de situatie in de wijk was, nam hij gelijk initiatief voor verbete-
ring. Het is het begin van sterkere overheidsbetrokkenheid in deze 
sloppenwijk. 

-  De mutsjes die in Nederland zijn gebreid in het kader van de 
campagne ‘Stop Kindersterfte!’ (zie pagina 53) bleken een onverwacht 
effect te hebben toen ze in India werden verdeeld: vrouwen die 
nog niet eerder naar de kliniek waren gekomen, meldden zich nu 
wel en konden zo hun schroom overwinnen.

hindernis
-  De mentaliteit onder ziekenhuispersoneel werkt onze programma’s 

soms tegen. Deze mentaliteit is moeilijk te veranderen. Zo advi-
seren wij zwangere vrouwen te bevallen onder medisch toezicht 
en gebruik te maken van controles tijdens en na de zwangerschap, 
om zo de overlevingskans van kinderen te vergroten. Regelmatig 
horen we echter van vrouwen die ’s nachts voor een bevalling 
aankomen bij het ziekenhuis en weggestuurd worden omdat de 
nachtdienst ‘er geen zin in heeft’. Save the Children kaart dit aan 
om ervoor te zorgen dat dit niet meer gebeurt. Hier zullen we 
blijvend aandacht voor moeten hebben. 

Resultaat
-  145.437 volwassenen en kinderen zijn behandeld via de mobiele 

klinieken tegen o.a. diarree, longontsteking en ondervoeding. 
-  95 gezondheidskampen zijn gehouden en via deze kampen zijn 

29.000 volwassenen en kinderen behandeld.
-  11.391 kinderen zijn ingeënt en zo beschermd tegen ziektes als 

mazelen, TBC, polio, difterie, kinkhoest en tetanus. 
-  39.979 kinderen zijn gemeten in hun groei, om zo de ontwikkeling 

te monitoren en maatregelen te kunnen treffen bij afwijkingen.

Doel 
Kindersterfte terugdringen door medische zorg en voorlichting te 
bieden aan 600.000 bewoners van de sloppenwijken in en rondom 
de hoofdstad New Delhi. 

Aanpak
-  Save the Children werkt met zes mobiele klinieken die volgens 

een bepaald schema periodiek zestig sloppenwijken van Delhi 
bezoeken om bewoners voorlichting en goede en gratis gezond-
heidszorg te geven om zo de kindersterfte drastisch te verlagen. 

-  Voor ouders en jongeren worden wekelijks voorlichtingsbijeen-
komsten gehouden over onderwerpen die direct of indirect 
invloed hebben op kindersterfte, zoals onder andere hygiëne, 
gezondheidszorg, puberteit en gezinsplanning. 

-  Iedere maand wordt een ‘gezondheidskamp’ georganiseerd in 
ieder district waar de mobiele klinieken werken. Op één dag 
kunnen mensen hier gebruikmaken van uitgebreide gezondheids-
voorzieningen: er zijn meer doktoren aanwezig dan standaard bij 
de mobiele klinieken. Zo kunnen er extra veel ouders en kinderen 
worden geholpen, bijvoorbeeld bij medisch onderzoek, inentingen 
en het verkrijgen van informatie en medicatie.

-  In iedere sloppenwijk worden twee vrijwilligersgroepen opgezet: 
één groep bestaat uit mensen met een voorbeeldfunctie en de 
andere groep bestaat uit kinderen en jongeren. Deze groepen 
geven we training over gezondheid, voeding, hygiëne, belang 
van schoon drinkwater en het schoonhouden van de buurt. De 
groepsleden delen daarna hun kennis met hun buurtbewoners 
om zo een schonere, gezondere buurt te creëren. Door op deze 
manier de gemeenschap en de kinderen actief te betrekken bij het 
programma, kan duurzame verbetering worden bereikt. 

-  Save the Children geeft input op het nieuwe stedelijk gezond-
heidszorgbeleid van de Indiase overheid en verzorgt trainingen 
aan gezondheidsmedewerkers die voor de overheid werken. Een 
deel van deze trainingen vindt in de sloppenwijken plaats, zodat de 
medewerkers zelf kunnen zien hoe de situatie daar is en wat de 
specifieke noden zijn. 

-  Ons programma in India wordt uitgevoerd in samenwerking met 
zes lokale Indiase organisaties die alle in de sloppenwijken van 
Delhi werken en een goede band hebben met de bevolking.

Voorkomen van kindersterfte  
in de slums van india

Context
Hoewel India een snelle ontwikkeling doormaakt, leeft het 
merendeel van de bewoners nog in armoede. Vooral in de steden 
is het contrast schrijnend. Aan de ene kant zijn er grote 
bouwplaatsen waar nieuwe luxueuze appartementen en 
winkelcentra uit de grond gestampt worden, aan de andere 
kant breiden de sloppenwijken zonder riolering, watervoorzie-
ningen en elektriciteit zich gestaag uit. In deze sloppenwijken 
woont dertig procent van India’s stedelijke bevolking, in erbar-
melijke omstandigheden. 
Gezondheidszorgvoorzieningen zijn er in de sloppenwijken 
weinig tot niet. Ook hebben mensen er onvoldoende kennis 
en informatie over gezondheid en is er vaak geen geld om 
ziektes te voorkomen of te (laten) behandelen. Dit, in combi-
natie met de vaak onhygiënische omstandigheden, zorgt voor 
veel sterfte onder kinderen. Jaarlijks sterven in India zo’n twee 
miljoen kinderen, dat zijn er 5.500 per dag! Negentig procent 
van alle sterfgevallen onder kinderen wordt veroorzaakt door 
ziekten die relatief makkelijk te behandelen zijn, zoals diarree 
en longontsteking. 
Enkele jaren geleden werd Save the Children India opgericht. 
De organisatie volgde de activiteiten op van het vroegere veld-
kantoor van Save the Children en de staf en leiding bestaat 
dan ook uit Indiërs. Save the Children India zoekt voor haar 
werk (financiële) steun onder de Indiase middenklasse. Save 
the Children Nederland draagt bij aan de versterking van Save 
the Children India en de worteling van hun werk in de Indiase 
samenleving door het aandragen van programmafinanciering. 

Thema gezondheidszorg

interventiestrategie Structurele ontwikkeling

looptijd 1 mei 2010 tot 30 april 2012

Totaal budget € 1.623.864

Financieringsbron Nationale Postcode loterij

Bestedingen in 2011 € 58.828
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-  20.220 mensen hebben via de vrijwilligersgroepen geprofi-
teerd van informatie over hygiëne, gezondheid en voeding.

-  8.505 mensen zijn voor medische behandeling doorverwezen 
naar het ziekenhuis.

-  71.500 mensen hebben deelgenomen aan bewustwordings-
activiteiten tijdens de week ter promotie van handenwassen, 
de week ter promotie van borstvoeding en tijdens ‘wereld 
longontsteking dag’.

-  200.000 gebreide mutsjes zijn verdeeld naar aanleiding van 
de actie ‘Brei een mutsje!’ De in Nederland gebreide mutsjes 
zijn naar India verscheept en via onze lokale partners uit-
gedeeld in de sloppenwijken van Delhi (120.000) en in de 
provincie Rajahstan (80.000) waar het in de wintermaanden 
vooral ’s nachts erg koud is.

In de praktijk
Dankzij het programma van Save the Children in de sloppen-
wijken in en rond New Delhi, groeien honderden kinderen 
gezond op. Zoals het kindje van de 24-jarige Lakshi. Lakshi zegt: 
“Ik leer dankzij het programma wat mijn baby moet eten en 
drinken; hoe ik het moet klaarmaken; wanneer ik melk moet 
geven en hoe ik het beste voor mijn kind kan zorgen.” De 
58-jarige Anita vertelt: “Mijn kennis over zorg en hygiëne is 
beperkt. Tijdens de voorlichtingsbijeenkomsten leer ik, ondanks 
mijn leeftijd, heel veel. Een gewone dokter kan ik niet betalen. 
Daarom zijn we zo blij dat we dat onze zieke kinderen en klein-
kinderen terechtkunnen bij de artsen van de mobiele kliniek. 
Zij redden echt kinderlevens!” 

foto: chris de bode
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Afrika

foto: chris de bode



dutch Consortium for 
Rehabilitation bundelt krachten 
in fragiele staten 
Save the Children Nederland is in 2011 in het kader van het 
Medefinancieringsstelsel ( MFS II) een samenwerkingsverband 
aangegaan met CARE Nederland, HealthNet TPO en ZOA onder 
de naam Dutch Consortium for Rehabilitation (DCR). Het DCR 
richt zich via een brede aanpak op het verbeteren van de levens-
omstandigheden en op het versterken van sociaal maatschappelijke 
organisaties in zes fragiele staten in Afrika: Burundi, Democratische 
Republiek Congo, Liberia, Oeganda, Soedan en Zuid-Soedan. 
Deze landen kennen interne conflicten en worden gekenmerkt 
door armoede, zwak bestuur, hoge bevolkingsgroei, slechte infra-
structuur en gebrek aan basisvoorzieningen als medische zorg . 
Ook onderwijs is in deze landen vaak van lage kwaliteit. De fysie-
ke verwoesting (van mens en materiaal) is weliswaar het meest 
zichtbaar, maar de verwoesting van onderlinge relaties, kennis en 
vertrouwen om samen te werken is minstens zo krachtig en diep-
gaand, zowel binnen bevolkingsgroepen als daarbuiten. Psychische 
en sociale beschadigingen zorgen voor een vicieuze cirkel; de 
effecten van geweld verhinderen de vooruitgang naar een vreed-
zame samenleving en/of constructieve groei. 
Samen met lokale organisaties voeren de vier consortiumpartners in 
deze landen wederopbouwprogramma’s uit, met projecten op 
het gebied van infrastructuur, werkgelegenheid, sociaal-maatschap-
pelijke ontwikkeling en goed lokaal bestuur. De consortiumpartners 
in dit programma zijn complementair aan elkaar ; door samen te 
werken kan een sterker resultaat bereikt worden dan met een 
individuele aanpak (multisectoraal). Daarnaast werken we efficiën-
ter door ondermeer onderlinge kennisuitwisseling, het gezamenlijk 
organiseren van trainingsactiviteiten, vaststellen van jaarplannen en 
opstellen en uitvoeren van lobbystrategieën. Gezamenlijk bestrij-
ken we de terreinen die essentieel zijn voor de wederopbouw van 
een gemeenschap: gezondheidszorg, onderwijs, water- en sanitaire 
voorzieningen, ontplooiing van economische activiteiten en verster-
king van het maatschappelijk middenveld. Op deze manier wordt 
een bijdrage geleverd aan meer stabiliteit, duurzame economische 
groei en een samenleving waarin mensen structureel in hun eigen 

onderhoud kunnen voorzien en iedereen toegang heeft tot 
basisvoorzieningen. 

Onze plannen stemmen we af met organisaties van de Verenigde 
Naties en NGO’s die in het gebied werken. We overleggen met 
de landelijke en lokale overheden en met de mensen waarmee 
we werken. Lobbyactiviteiten vormen een integraal onderdeel van 
het programma. Vertegenwoordigers uit de lokale gemeenschap 
krijgen middels een training over beleidsbeïnvloeding kennis en 
vaardigheden aangereikt om (onder andere bij hun autoriteiten) 
te pleiten voor de rechten van de bevolking, zoals het recht op 
onderwijs. Save the Children let er op dat ook kinderen in de 
programma’s een stem krijgen. Zo werken we bij scholen aan ver-
sterking van kinderclubs, waaronder een soort parlement voor 
kinderen. Via zo’n kinderparlement kunnen kinderen meepraten 
over zaken die hen aangaan. 

Save the Children is binnen het DCR actief in vier landen: Demo-
cratische Republiek Congo, Liberia, Oeganda en Zuid-Soedan. In 
elk van deze vier landen werken we aan activiteiten ter verbetering 
van onderwijs en zijn we actief betrokken bij maatschappijopbouw 
en lobbyactiviteiten. Daarnaast werkt Save the Children in enkele 
landen aan de verbetering van voorzieningen voor water en sani-
tatie op scholen en bevorderen we agrarische inkomensgenerende 
activiteiten voor ouders. 

Context
democratische Republiek Congo
Verwoest door de politieke en sociale instabiliteit van tiental-
len jaren, blijft de Democratische Republiek van Congo het 
toneel van een van de ergste humanitaire crises ter wereld. 
De helft van de 66,5 miljoen koppige bevolking moet rondko-
men van minder dan één dollar per dag. De levensverwach-
ting is slechts 48 jaar en van elke duizend kinderen die gebo-
ren worden, overlijden er 170 voor hun vijfde verjaardag. 
In Noord-Kivu in het oosten van het land is 73 procent van de 
huishoudens arm. Het grootste deel van de bevolking heeft 
geen toegang heeft tot basisvoorzieningen als gezondheids-
zorg en onderwijs. De jarenlange instabiliteit en het steeds 
terugkerende geweld hebben daarnaast geleid tot basisvoor-
zieningen van onvoldoende of slechte kwaliteit. Bijvoorbeeld 
in het onderwijs: schoolgebouwen ontbreken volledig of zijn 
in zeer slechte staat; er is onvoldoende schoolmeubilair en 
materiaal; de kwaliteit van het onderwijs is vaak slecht; leraren 
zijn onvoldoende getraind en worden of te weinig of niet 
betaald. 
Sinds 2006 is vooral Noord-Kivu, waar het DCR-programma 
wordt uitgevoerd, een voortdurend strijdtoneel van conflic-
ten tussen de overheid en de verschillende rebellengroepen 
zoals de FDLR en Mayi Mayi, en de rebellen onderling. Hier-
door zijn honderdduizenden mensen op drift geraakt. Het 
conflict wordt veroorzaakt door een ingewikkelde mix van 
etnisch separatisme, interregionale belangen en eigendoms-
rechten over grond. 

liberia
Liberia ging decennialang gebukt onder burgeroorlogen. Dit 
heeft aan ongeveer 270.000 mensen het leven gekost en voor 
honderdduizenden vluchtelingen en ontheemden gezorgd. De 
infrastructuur is tijdens de oorlog vernield en voorzieningen 
zijn grotendeels verdwenen. Door de jarenlange oorlog is de 
sociale structuur van de gemeenschappen ernstig verstoord 
en heerst er een gelaten en soms gewelddadige sfeer onder 
de bevolking. Mensen stellen zich afhankelijk op naar beleids-
makers en dienstverleners en leunen op hulpverlening. 
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Doel
Verbeterde toegang tot basisvoorzieningen en verhoogde levens-
standaard voor 63.000 mensen waarvan 51.000 kinderen in DR 
Congo, Liberia, Oeganda en Zuid-Soedan. 

Aanpak 
democratische Republiek Congo
Save the Children richt zich in DR Congo met name op verbetering 
van de toegang tot en kwaliteit van het onderwijs in de Lubero 
regio van Noord-Kivu. Concrete activiteiten zijn:
-  Repareren en bouwen van scholen en daarbij behorende toilet-

ruimtes, waarbij er aparte toiletten worden geplaatst voor meisjes. 
Ook wordt er voor schoolmeubilair gezorgd en worden beno-
digde materialen, zoals schoolboeken en schriften, verstrekt. 

-  Trainen van leraren, schooldirecteuren en schoolmanagement-
comités in samenwerking met het Ministerie van Onderwijs. 
Hierbij wordt speciale aandacht gegeven aan de positieve 
benadering van kinderen (belonen in plaats van straffen) en 
nieuw ontwikkelde modules op het gebied van kinderbescherming 
en leermethodes. 

-  Opzetten en trainen van kinderclubs waarbij de rechten van 
kinderen worden behandeld. De kinderclubs dienen als veilige 
plek voor kinderen op school om specifieke problemen en vragen, 
met betrekking tot bijvoorbeeld bescherming of de soms verschil-
lende behandeling van jongens en meisjes, te bespreken.

-  Faciliteren van een versneld basisonderwijstraject voor jeugd en 
volwassenen die door de oorlog onderwijs hebben gemist.

liberia
Save the Children richt zich in Liberia op het creëren en verbeteren van 
onderwijsfaciliteiten voor kinderen en het begeleiden van gemeen-
schappen op het gebied van bestuur en management. Concrete 
activiteiten zijn:
-  Opzetten van campagnes in de dorpen om mensen bewust te 

maken van het belang van onderwijs.
- Repareren en bouwen van scholen.
-  Trainen van leerkrachten van kleuterscholen, in samenwerking 

met het Ministerie van Onderwijs.
-  Verstrekken van schooluniformen en schoolmaterialen. 
-  Repareren en bouwen van waterputten en toiletten bij de scholen.
- Capaciteitsversterking van de lokale onderwijsbureaus.

Er heerst grote werkloosheid, met name onder de jeugd. De 
helft van de bevolking leeft in extreme armoede. De meeste 
mensen zijn aangewezen op kleinschalige landbouw. Een hele 
generatie kinderen is nooit naar school geweest. 

Oeganda
Oeganda is een van de snelst groeiende economieën in Afrika 
met landbouw als belangrijkste sector. Van die groei profiteert 
echter slechts een gering deel van de bevolking, met name in 
West- en Centraal-Oeganda. In het noorden zijn gebrek aan 
basisvoorzieningen, extreme armoede en een slecht functione-
rende lokale overheid de drie grootste problemen. 
Ook Oeganda kent een geschiedenis vol van conflicten en 
geweld. Het dictatoriale regime van Idi Amin (1971-1979) en de 
guerrillaoorlogen onder Milton Obote (1980-1985) hebben veel 
ellende veroorzaakt onder de burgers en specifiek de kinderen. 
De huidige president Yoweri Museveni is in februari 2011 herkozen 
en is nu 25 jaar aan de macht. In het noorden van Oeganda is 
sinds 1986 een rebellenbeweging actief die zich tegen de regering 
keert. Dit ‘Leger van de Heer’ (Lords Resistance Army, LRA) 
ontvoerde zo’n dertigduizend kinderen en dwong ze kindsoldaat 
te worden. Een zeer groot deel van deze kinderen is nooit 
teruggekeerd. Veel kinderen werden bovendien wees doordat 
hun ouders overleden aan aids. Oeganda kent met een aantal 
van twee miljoen het hoogste aantal aidswezen ter wereld. De 
helft van deze kinderen is zelf drager van het hiv-virus. 
 
Na vredesonderhandelingen met het LRA in 2006 is het noor-
den van Oeganda weer relatief veilig. De laatste jaren keert de 
gevluchte bevolking van dit gebied weer terug naar huis. Door 
de jarenlange oorlog en de ontheemding zijn oude dorps-
structuren echter verloren gegaan en zijn de mensen onthecht 
geraakt. 

zuid-Soedan
In Zuid-Soedan vond Afrika’s langstdurende burgeroorlog plaats, 
die naar schatting anderhalf miljoen slachtoffers eiste en meer dan 
vier miljoen mensen tot vluchten dwong. Na het ondertekenen 
van het vredesakkoord in 2005 zijn inmiddels meer dan twee 

miljoen vluchtelingen teruggekeerd naar hun eigen dorp of stad. 
Deze voortdurende stroom van terugkerende vluchtelingen 
maakt het al bestaande gebrek aan voorzieningen nog nijpender. 
Er is groot tekort aan medische zorg, onderwijs, schoon water 
en rioleringssystemen. Bovendien zijn de bestaande faciliteiten 
van slechte kwaliteit. 
Het gebrek aan infrastructuur, instituties en gekwalificeerd per-
soneel zorgen voor een zeer fragiele situatie, waarin bijvoor-
beeld ziektes zich snel verspreiden.
Ruim de helft van de bevolking leeft onder de armoedegrens. 
Kinderen zijn het grootste slachtoffer : 103 op de duizend pasge-
borenen sterven binnen een aantal dagen, slechts 48 procent van 
de kinderen volgt basisonderwijs en maar zes procent stroomt 
door naar vervolgonderwijs. Kinderen, in de oorlog wees geworden 
of soms gedwongen tot kindsoldaat, gaan gebukt onder psychische 
trauma’s. 
Te midden van dit alles werd Zuid-Soedan op 9 juli 2011 onaf-
hankelijk en gescheiden van het overwegend islamitische Soedan. 
Nog altijd moeten er afspraken worden gemaakt over de verdeling 
van de opbrengsten en het gebruik van oliegelden, het vast-
stellen van de grens, de verdeling van nationale schulden, de 
controle over de betwiste regio Abyei en over de rechten en 
nationaliteit van zuiderlingen in Soedan, wat voor veel spanning 
en voortdurende dreiging zorgt. 

Thema Onderwijs, gezondheidszorg en 
kostwinning 

interventiestrategie wederopbouw

looptijd 1 januari 2011 t/m 31 december 2015

Totaal budget dCR € 63.400.000

Totaal budget Save 
the Children Neder-
land binnen dCR

 € 14.103.497

Financieringsbron Ministerie van Buitenlandse zaken 

Bestedingen in 2011 € 1.913.606
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Oeganda
In het noorden van Oeganda zorgt Save the Children voor ver-
betering van de basisvoorzieningen op het gebied van onderwijs 
en gezondheidszorg (terugdringen van kindersterfte) en het trainen 
van docenten en medisch personeel. Verder zetten we werkgelegen-
heidsprojecten op om armoede terug te dringen. We werken in 
de drie regio’s Amudat, Amuru en Pader. Onze rol is sterk gericht 
op versterking van het maatschappelijk middenveld en capaciteits-
opbouw van lokale partners om de implementatiekracht via deze 
lokale partners te vergroten. Concrete activiteiten zijn:
- Verstrekken van onderwijsmaterialen
-  Bevorderen van hygiëne door middel van goede voorlichting over 

het gebruik van toiletten en het wassen van handen. 
- Bevorderen van kinderparticipatie, onder andere via kinderclubs. 
-  Opzetten en trainen van ouder-kind comités, lobbyteams en 

schoolmanagementcomités. 
-  Trainen van dierenverzorgers in de nomadengemeenten en het 

verstrekken van informatie aan boeren om gezonde voeding voor 
kinderen te bewerkstelligen (goede verzorging van vee is essentieel 
om een stabiele melkproductie te kunnen waarborgen).

-  Identificeren en trainen van geïnteresseerde dorpsbewoners in 
het herkennen en behandelen van de meest voorkomende 
ziekten bij jonge kinderen, zodat kinderen tijdig kunnen worden 
doorverwezen naar klinieken. 

zuid-Soedan
In ons programma helpt Save the Children dorpelingen aan infor-
matie over manieren om meer bestaanszekerheid op te bouwen. 
We voorzien boeren van gereedschap en zaden en zetten voor 
schoolverlaters speciale onderwijsprogramma’s op. We trainen 
medisch en onderwijspersoneel, herstellen vernielde scholen en 
zorgen voor lesmateriaal. We installeren daarnaast milieuvriendelijke 
waterzuiveringsinstallaties, slaan waterputten en geven voorlichting 
over goede hygiëne. Concrete activiteiten zijn:
-   Geven van voorlichting over het belang van goed onderwijs en 

hygiëne aan ouders, kinderen en de gemeenschap in samenwerking 
met lokale, regionale en nationale overheidsinstellingen. 

-  Mobiliseren van de gemeenschap en opzetten van speciale voor-
lichtingsteams. 

-  Faciliteren van een versneld basisonderwijstraject voor jeugd en vol-
wassenen die als gevolg van de oorlog onderwijs hebben gemist.

-  Faciliteren van training op het gebied van landbouw aan vrouwen-
groepen en uitdelen van zaden en geiten om mensen in staat te 
stellen in hun eigen voedsel te voorzien.

-  Repareren van scholen en de daarbij behorende water- en sanitaire 
systemen. 

-  Opzetten en geven van relevante training aan leerkrachten, school-
besturen en lokale, regionale en nationale (gemeente)besturen.

-  Opzetten van ouder-kind comités, lobbyteams en schoolma-
nagementcomités. 

- Vestrekken van lesmaterialen, schoolmeubels, etc.
-  Capaciteitsversterking van partnerorganisaties, zodat zij het 

programma geleidelijk kunnen overnemen. 
-  Capaciteitsopbouw van het maatschappelijk middenveld door 

middel van training. De verschillende lokale, regionale en nationale 
organisaties worden hierbij aangemoedigd met elkaar in contact 
te treden en informatie uit te wisselen.

Successen en hindernissen
Successen
-   In het oosten van Oeganda ondersteunt Save the Children een 

informele en flexibele manier van onderwijs, waarbij met vrijwillige 
leraren en lokale materialen (zoals steentjes om te leren tellen) 
basisonderwijs wordt gegeven. Dit leidt ertoe dat ouders in het 
projectgebied voor het eerst sinds langere tijd weer geïnteres-
seerd zijn in onderwijs voor hun kinderen en zich nu zelf tot de 
lokale overheid in Oeganda richten met verzoeken om betere 
toegang tot onderwijs. 

-  Tijdens een workshop in Oeganda kwam duidelijk naar voren 
dat een aantal lokale partners (zoals Acholi Education Initiative 
en AMREACH) autoriteiten zijn op hun vakgebied (respectievelijk 
onderwijs en voorlichting over reproductieve gezondheidszorg), 
waardoor zij het programma flink verder kunnen helpen.

hindernissen
-  In dit eerste jaar heeft de opstart van het programma teveel tijd 

gekost. Dit kwam onder andere doordat de planning en budgetten 
aangepast moesten worden als gevolg van een extra bezuinigings-
ronde van de Nederlandse regering. Ook het opzetten van moni-
toringsystemen kostte in sommige landen meer tijd dan voorzien. 
Door de vertraagde opstart is het in 2011 niet gelukt alle doelen 
voor het eerste jaar te behalen. De plannen voor 2012 zijn zó 

opgesteld dat we een volledige inhaalslag moeten kunnen maken.
-  In Oeganda en Zuid-Soedan bleek het opzetten van samenwer-

kingsverbanden met lokale partners veel complexer dan voorzien. 
Enkele lokale partners waarmee samenwerking was beoogd, 
bleken niet te voldoen aan de minimale criteria op het gebied van 
capaciteit, ervaring en boekhoudkundige systemen. Ook etnische 
problemen spelen een rol waardoor sommige lokale partners niet 
buiten een bepaalde regio actief kunnen zijn. 

Resultaten
-  32 klaslokalen zijn gebouwd of gerepareerd.
-  28 latrines zijn gebouwd bij scholen.
-  6.093 kinderen hebben lesmaterialen ontvangen.
-  16.615 kinderen hebben onderwijs ontvangen op ondersteunde 

scholen.
-  187 dorpsgezondheidswerkers hebben medicijnen ontvangen.
-  225 agrariërs hebben landbouwinputs ontvangen.
-  166 leerkrachten zijn getraind. 
-  391 oudercomités zijn opgericht met getrainde ouders.
-  36 ondersteunde kinderclubs zijn opgezet bij scholen.
-  477 agrariërs zijn getraind. 

Meer resultaten zijn te lezen op de website www.dcr-africa.com. 
Daar vindt u ook een overzicht van de resultaten van onze con-
sortiumpartners.

In de praktijk
Het DCR maakt door de bundeling van ervaring en kennis van vier 
organisaties een groot verschil voor arme bevolkingsgroepen in 
fragiele staten. De volgende uitspraak van een getrainde gezond-
heidsmedewerker in Oeganda (Amagagura, Pader District) toont 
iets aan van het belang van het programma: “De toegang tot onder-
wijs en gezondheidszorg is voor kinderen in het werkgebied verbeterd. 
Gezondheidswerkers komen langs in de dorpen om voorlichting te 
geven en medicijnen te verschaffen voor de meest voorkomende 
ziekten. We moedigen de mensen aan om zelf naar de klinieken te 
komen, zodat ze in de toekomst gemakkelijker die stap zetten. Ik zie 
snel positieve veranderingen bij hen.” 
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Vaccinatie voor educatie
Akwaro Flow (36) ging al vroeg van huis vanmorgen. ze is 
op pad naar de kliniek in Acholibur (Pader district, Oeganda) 
met haar negen maanden oude zoontje Ochora op haar rug. 
het is twee uur lopen, langs hete en droge wegen. Akwaro 
gaat naar de kliniek om haar baby te laten inenten tegen 
zes ernstige ziektes, zoals difterie, hersenvliesontsteking 
en hepatitis. het is altijd afwachten hoe druk het zal zijn, 
want naast inentingen onderzoekt en behandelt de kliniek 
mensen en kinderen met uiteenlopende klachten. de kliniek 
is onderdeel van het werk van Save the Children in Oeganda 
om de meest voorkomende ziektes bij jonge kinderen te 
voorkomen, herkennen en behandelen. gelukkig valt het 
mee vandaag. er wachten zo’n vijftig patiënten op behan-
deling, voornamelijk vrouwen met kinderen. een kleurrijk 
geheel, al die moeders in het oranje, geel, rood, groen en 
blauw. Vroedvrouw Agnes is de grote uitzondering: gekleed 
in effen wit rent ze rond om ervoor te zorgen dat iedereen 
geholpen wordt. 

het is de derde inenting voor baby Ochora en na vandaag 
volgen er nog drie. Maar Akwaro vindt het de lange tocht 
meer dan waard. “gelukkig is het gratis. Als ik moest betalen, 
zou dat heel moeilijk zijn voor mij en mijn familie. Maar ik 
zou de klok rond werken om te zorgen dat Ochora zijn 
inentingen krijgt.” de inentingen zijn erg belangrijk voor 
Akwaro, vooral omdat haar zoontje na het inentpro-
gramma	een	medisch	certificaat	krijgt.	En	daarmee	heeft	
hij	gemakkelijker	toegang	tot	onderwijs.	Zonder	certificaat	
zou hij op een wachtlijst komen. 
Akwaro ging zelf nooit naar school. ze werd geboren tijdens 
de oorlog en heeft haar hele leven niets gedaan dan hard wer-
ken. ze zegt: “ik wil een betere toekomst voor mijn kinderen, 
en dat kan alleen door onderwijs. Mijn twee oudste dochters 
zijn ook ingeënt in deze kliniek en zij gaan naar school. 
de oudste van vijftien wil dokter worden. dat betekent 
dat ze hier zou kunnen werken, of waar ze maar nodig is. 
dat zou me ongelofelijk trots maken!” 
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Successen en hindernissen 
Succes
-  Save the Children is er trots op dat het ondanks zware opera-

tionele uitdagingen gelukt is in Somalië tienduizenden kinderen 
en vrouwen te helpen met voeding, veilig drinkwater en sanitaire 
voorzieningen. 

Hindernis 
-  Als gevolg van het gewapende conflict is de werksituatie moeilijk: 

ontvoeringen van hulpverleners en blokkades van hulpgoederen 
vormen een aanzienlijk risico. Door de onveilige situatie en de 
logistieke problemen is het lastig om direct toezicht te houden 
op de geboden hulp. Daarom werkt Save the Children samen 
met lokale organisaties en begeleidt hen intensief om de hulp ter 
plekke te krijgen.

Resultaat 2011
Somalië
-  75.309 kinderen onder de vijf jaar en 15.604 vrouwen die borst-

voeding geven, hebben de speciale, voedzame pap ontvangen.

ethiopië
-  1 mobiele kliniek is in november 2011 opgezet waar 440 mensen, 

waaronder 370 kinderen, behandeld zijn voor ondervoeding. 
-  56 gezondheidswerkers zijn getraind op het gebied van supple-

mentaire voeding, het herkennen en behandelen van mensen 
met ondervoeding en het geven van informatie omtrent betere 
gezondheidszorg en voeding.

In de praktijk
De hulp die Save the Children heeft geboden in Somalië en Ethiopië 
heeft een wezenlijk verschil gemaakt voor de bijna 76.000 kinderen 
die zijn bereikt. Zonder voedselhulp, toegang tot schoon drinkwater 
en basale gezondheidszorg waren de levens van deze kinderen 
serieus in gevaar. 

Doel
Voedsel, schoon drinkwater en sanitaire voorzieningen voor in totaal 
249.500 door de droogte getroffen mensen in Somalië en Ethiopië, 
waarvan 100.000 kinderen onder de vijf jaar, met speciale aandacht 
voor zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven. 

Aanpak
Somalië
-  Save the Children is in vijf districten van de regio Hiran in Zuid-

Centraal Somalië een voedselprogramma gestart om de hoge 
sterfte- en ziektecijfers tegen te gaan. Met dit programma willen 
we kinderen onder de vijf jaar en zwangere vrouwen en vrouwen 
die borstvoeding geven, bereiken. Save the Children verzorgt de 
aanschaf, het transport en het uitdelen van een speciale voedzame 
pap (gemaakt van maïs, soja en plantaardige olie en verrijkt met 
vitamine A) aan deze doelgroep. 

-  In Mogadishu zorgt Save the Children voor adequate water- en 
sanitaire voorzieningen in twee kampen. Dit doen we door het 
aanleggen van latrines, wasgelegenheden en veilige opslagplaatsen 
voor water, en door te zorgen voor de aanvoer van schoon drink-
water. Vanwege privacy en veiligheid zijn voor vrouwen en meisjes 
aparte latrines aangelegd. Doordat dit programmaonderdeel pas 
in december 2011 van start is gegaan, zijn hierop nog geen resultaten 
gerapporteerd. 

ethiopië 
-  Save the Children zorgt ervoor dat zestien niet-functionerende 

waterputten gerepareerd en onderhouden worden, zodat de 
bevolking in de regio’s Somali en Oromia toegang heeft tot schoon 
drinkwater. 

-  In de regio Somali trainen we gezondheidswerkers op het gebied 
van goede voeding, het onderkennen en behandelen van onder-
voeding en het verlenen van basisgezondheidszorg. 

-  In Noord-Somali zetten we een mobiel team op dat medische 
zorg en supplementaire voeding geeft aan zwangere vrouwen en 
ondervoede kinderen. 

-  Naast het aanpakken van acute ondervoeding ondersteunt Save 
the Children het Ministerie van Gezondheidszorg om een lange 
termijn strategie te ontwikkelen voor voedselzekerheid. 

Noodhulp voor bevolking in  
Somalië en ethiopië
Context
Grote droogte in combinatie met een instabiele situatie: het 
zorgde in 2011 voor een voedselcrisis in de Hoorn van Afrika 
(Kenia, Ethiopië, Somalië). Mensen verloren hun kuddes en 
daarmee hun inkomstenbron en voedseltekorten dreven de 
prijzen op. Grote groepen mensen sloegen op de vlucht voor 
de honger. In Somalië trokken bijna één miljoen vluchtelingen 
naar buurlanden Kenia en Ethiopië en twee miljoen mensen 
raakten ontheemd in eigen land. 
De bevolking in de Hoorn heeft regelmatig te kampen met 
droogte, maar in 2011 was die droogte uitzonderlijk en erger 
dan in de afgelopen zestig jaar. Zowel in Ethiopië als Somalië 
werd de situatie daarbij nog verergerd door conflicten. Ethiopië 
is verwikkeld in grensgevechten met buurlanden Eritrea en 
Djibouti en met rebellen in het oosten van het land. Somalië 
kampt al twintig jaar met een gewapend conflict en het land 
is verdeeld door interne strijd. 
In totaal zijn ruim twaalf miljoen mensen door de crisis 
geraakt, waaronder veel kinderen. Save the Children hulp op 
het gebied van voeding, water, sanitatie en gezondheidszorg. 
In totaal is voor interventie in de Hoorn van Afrika tot en met 
eind 2012 een bedrag van $ 200 miljoen nodig. Verschillende 
Save the Children leden droegen hieraan actief bij, wat zorg-
de voor een totale opbrengst van $ 102 miljoen in 2011. 
Op 12 juli 2011 startten de Samenwerkende Hulporganisaties 
in Nederland een actie voor de Hoorn van Afrika, die € 25 
miljoen opbracht. 

Thema gezondheidszorg 

interventiestrategie Noodhulp

looptijd 12 juli 2011 tot 12 april 2012

Totaal budget € 1.039.500

Financieringsbron Samenwerkende hulporganisaties

Bestedingen in 2011 € 1.004.613

Red hun leven. Red hun dromen. Red hun toekomst.
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-  Een bijkomend succes dat niet direct in het programma was voor-
zien, mag hier niet onvermeld blijven. Eén van de vroedvrouwen die 
getraind is door dit programma is een geweldig initiatief gestart. 
Zij woont vlakbij een kliniek en heeft haar eigen huis opengesteld 
voor zwangere vrouwen die ver van een kliniek wonen. Deze 
vrouwen kunnen in de laatste periode voor hun bevallingsdatum 
alvast naar haar huis komen om te verblijven. Zo kunnen de vrouwen 
goede medische zorg ontvangen voor, tijdens en na de bevalling.

 
hindernis
-  Het programma is gestart tijdens het hoogtepunt van het regen-

seizoen. Hierdoor was het moeilijk de gemeenschappen te bereiken. 
 
Resultaat
- 30 vrouwen zijn getraind tot facilitators.
-  585 vrouwen zijn getraind door de facilitators en vormen vrouwen-

groepen in de dorpen. 
-  63 bijeenkomsten zijn door deze vrouwengroepen gehouden op 

dorpsniveau. 
-  1.297 mensen namen deel aan deze bijeenkomsten, waar onder-

werpen besproken werden als het belang van gezinsplanning, 
zwangerschap, ziekenhuisbevallingen, pre- en postnatale zorg, 
verwijzingen naar klinieken, malaria tijdens de zwangerschap en 
het voorkomen van aids.

In de praktijk
Een van de facilitators vertelt: “Dankzij dit programma hebben we 
veel geleerd over onze gezondheid en die van onze kinderen. Maar 
belangrijker nog, door die kennis staan we sterker in onze schoenen 
en voelen we ons zelfverzekerd! We weten nu veel beter hoe we 
ziekten kunnen voorkomen en hoe we gebruik kunnen maken van 
de bestaande voorzieningen.” 

Doel
Capaciteitsversterking van 1.200 vrouwen in zestig vrouwengroepen 
en het verbinden van deze groepen aan lokale gezondheidsinstellingen 
om het sterftecijfer onder baby’s en jonge kinderen te verlagen.

Aanpak
-  Om draagvlak te creëren voor dit programma worden allereerst 

de belangrijke leden van de gemeenschap, zoals gemeenschaps-
leiders, traditionele vroedvrouwen, vrijwilligers en vertegenwoor-
digers van de overheid ingeschakeld. Ook worden voor ieder 
overleg minimaal vier kinderen uitgenodigd, twee meisjes en twee 
jongens, zodat ook hun stem wordt gehoord.

-  Dertig vrouwelijke facilitators worden getraind, om op hun beurt 
groepen van vijftien tot twintig vrouwen te trainen. De vrijwillige 
facilitators worden gezamenlijk geselecteerd door Save the Children, 
gemeenschapsleiders en de lokale vertegenwoordiging van het 
Ministerie van Gezondheidszorg. De facilitators zijn veelal vrouwen 
met een voorbeeldfunctie, zoals leraressen en vroedvrouwen, 
omdat zij invloed hebben op andere vrouwen.

-  Samen met het Ministerie van Gezondheidszorg worden de 
vrouwen getraind in het signaleren van problemen en leren zij 
over de ontwikkeling van pasgeborenen en de mogelijkheden om 
door te verwijzen naar klinieken. De vrouwengroepen worden 
verbonden aan bestaande lokale klinieken en gezondheidswerkers, 
zodat de lijntjes tussen hen korter worden.

-  Om de vrijwillige facilitators op lange termijn te behouden, 
ontvangen zij middelen om hun werk uit te kunnen voeren. 
Voorbeelden hiervan zijn een fiets, regenjas, laarzen, tas, zaklamp 
en dergelijke. 

Successen en hindernissen
Successen
-  Door de trainingen en informatiebijeenkomsten zijn meer kinderen 

ingeënt tegen de mazelen dan gepland: 1.282 in plaats van 1.173. 
Veel ouders en verzorgers hebben direct of indirect informatie 
ontvangen en op basis daarvan besloten hun kind(eren) te laten 
immuniseren in de klinieken.

-  In één van de gemeenschappen zijn vrouwen begonnen met 
een gemeenschapsactiviteit: zij leveren maandelijks een bijdrage 
aan een noodfonds dat aangesproken kan worden wanneer een 
vrouw of kind met spoed medische zorg nodig heeft.

Vrouwengroepen in touw om  
kindersterfte terug te dringen

Context
Naast het programma dat Save the Children in het kader van 
het Dutch Consortium for Rehabilitation uitvoert in Liberia 
(zie pagina 33), hebben we er ook een programma dat specifiek 
is gericht op het terugdringen van kindersterfte.

Vooral voor moeders en pasgeboren kinderen is de situatie in 
Liberia slecht. Moedersterfte en kindersterfte zijn hoog: respec-
tievelijk 994 op 100.000 moeders en 103 op duizend levend-
geborenen. In Nederland is dit negen op 100.000 en vier op 
duizend. Oorzaak van het hoge sterftecijfer onder kinderen is 
de vaak slechte of zelfs afwezige gezondheidszorg in Liberia. 
Veel kinderen zijn ondervoed en onvoldoende geïmmuniseerd. 
Ziektes als mazelen, malaria, diarree, longontsteking en neonatale 
infecties kosten veel kinderen het leven. Ongeveer zestig 
procent van alle bevallingen vindt thuis plaats, wat de risico’s 
aanzienlijk vergroot. 

Save the Children is in juli 2011 een nieuw programma gestart 
in Margibi County, ten oosten van de hoofdstad Monrovia. 
Doel is het sterftecijfer onder baby’s en kleine kinderen terug 
te dringen door kennis van moeders en gemeenschappen te 
vergroten. Save the Children werkt al een aantal jaar in deze 
regio en ondersteunt hier inmiddels zeven klinieken en één 
ziekenhuis. Met dit nieuwe programma willen we de gemeen-
schap en de moeders zelf nog meer betrekken bij het voorkomen 
van kindersterfte. Dat doen we door vrouwengroepen op te 
zetten en te verbinden aan lokale gezondheidsinstellingen. 

Thema gezondheidszorg

interventiestrategie Structurele ontwikkeling

looptijd 1 juli 2011 tot 31 december 2012 

Totaal budget € 103.060

Financieringsbron Save the Children Nederland

Bestedingen in 2011 € 40.000

Red hun leven. Red hun dromen. Red hun toekomst.
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tegenwoordigd zijn, en dat andere kinderen zich betrokken gaan 
voelen bij hun problemen. 

-  Verschillende bewustwordingsacties van kinderen leverden concreet 
resultaat op. Zo is er een ‘dream room’ ingericht op een school waar 
kinderen geen ruimte hadden om in de pauzes bij elkaar te komen, 
is een sportevenement georganiseerd om op een positieve manier 
aandacht te vragen voor een levensstijl zonder drugs en verslaving 
en werd bereikt dat de bewaking van een casino de leeftijdsgrens 
daadwerkelijk handhaaft in een stadje waar jongeren zelfmoord 
hadden gepleegd nadat ze gokschulden hadden gemaakt. 

hindernis
-  Door technische problemen bleek het gebruik van de website 

moeilijk.Maar ook het daadwerkelijke gebruik en de interactie laat 
te wensen over. In de tweede helft van de projectperiode wordt 
hier intensief aan gewerkt. 

Resultaat
- 3.728 kinderen zijn actief in totaal 174 kindergroepen.
-  60 projecten zijn uitgevoerd door deze groepen om door hen 

geïdentificeerde misstanden op het gebied van kinderrechten op 
te lossen. Vanuit de kindergroepen worden schoonmaakacties 
gehouden, bomen geplant en ouderen bezocht. 

-  3 websites (één voor elk land) zijn opgezet om kinderen te informeren 
over het project en de mogelijkheid te bieden zelf actief te worden.

-  425 kinderen hebben deelgenomen aan uitwisselingsbezoeken 
van deelnemende scholen om opgedane kennis en ervaringen te 
bespreken en van elkaar te leren.

-  2.900 stuks voorlichtingsmaterialen zijn aan deelnemende scholen 
verstrekt, zoals kindvriendelijke versies van het Kinderrechtenverdrag 
en de officiële landenrapportages over de kinderrechtensituatie.

In de praktijk
Ons project maakt kinderen zichtbaar sterker en weerbaarder! Zoals 
de vijftienjarige Gocha Margania uit Georgië zegt: “In het project heb 
ik geleerd om informatie van verschillende bronnen te verzamelen en 
een goede teamspeler te zijn. Ik ben me nu bewust van problemen 
die spelen en hoe wij als kinderen kunnen bijdragen aan een oplossing. 
Ondanks mijn leeftijd wordt op school en thuis nu naar me geluisterd, 
vooral omdat ik geleerd heb mijn standpunten te verdedigen. Ik ben 
er zeker van dat ik kan bijdragen aan een betere toekomst!” 

Doel
4.500 kinderen en jongeren leiders laten zijn op het gebied van 
kinderrechten door hen een stem te geven bij besluitvorming 
rondom voor hen belangrijke zaken.

Aanpak
-  Op zestig reguliere scholen in Georgië, Azerbeidzjan en Armenië 

(twintig per land) trainen we een aantal leerlingen intensief op 
onderwerpen als kinderrechten, participatie, gender en onderhan-
deling. Zo krijgen deze kinderen kennis en vaardigheden aan-
gereikt waarmee zij zelf kennis over kinderrechten aan andere 
kinderen kunnen doorgeven (volgens de ‘child to child’ methode) 
en kindergroepen kunnen leiden. 

-   De kindergroepen gaan vervolgens aan de slag in hun eigen 
gemeenschappen en houden de kinderrechtensituatie daar tegen 
het licht. Ze identificeren problemen én oplossingen en voeren 
deze voor zover mogelijk zelf uit. De kindergroepen hebben 
door middel van flashmobs en brochures bewustwordingsacties 
gevoerd rond thema’s als kinderen in gevangenissen, gehandicapte 
kinderen, vroegtijdige huwelijken, kinderhandel en kindermisbruik. 
De kindergroepen zoeken naar mogelijkheden voor deelname 
van kinderen aan belangrijke besluitvormingsprocessen en gaan 
hierover met lokale overheidsinstellingen in gesprek. 

-  De kindergroepen worden aan parlementariërs in hun district 
gelinkt. Zo kunnen kinderrechten – en schendingen ervan – effec-
tief geagendeerd worden. Door samen te lobbyen voor wets- en 
beleidswijzigingen, wordt toegewerkt naar duurzame positieve 
veranderingen in de kinderrechtensituatie.

-  Save the Children werkt in elk land samen met lokale partner-
organisaties die rechtstreeks contact hebben met de kindergroepen 
op de scholen. Ook is er nauwe samenwerking met de Ministeries 
van Onderwijs om de voortzetting van de activiteiten ook na 
afloop van het project zeker te stellen.

Successen en hindernissen
Successen
-  We zijn er in geslaagd ook gemarginaliseerde kinderen bij de kin-

dergroepen te betrekken. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om kinde-
ren met een vluchtelingachtergrond, straatkinderen, gehandicapte 
kinderen en kinderen die in een instelling verblijven. Vanaf het 
begin van het project is toegezien dat zij in de kindergroepen ver-

een stem voor de kinderen in de 
zuidelijke Kaukasus

Context
Armenië, Azerbeidzjan en Georgië: drie landen in de Zuidelijke 
Kaukasus die de meeste mensen niet direct in verband zou-
den brengen met ons werk. Echter, Save the Children is hier al 
jarenlang aan de slag omdat kinderrechten vaak op de laatste 
plaats komen. Veel kinderen zijn het slachtoffer van uitbuiting, 
misbruik en verwaarlozing. Oorzaken hiervan zijn de (relatief) 
slechte socio-economische situatie in de Zuidelijke Kaukasus 
en de sluimerende conflicten rondom Nagorno-Karabakh, 
Ossetië en Abkhazië: alleen al in Georgië zijn circa 100.000 
mensen vluchteling in eigen land. 

Kortom: in Armenië, Azerbeidzjan en Georgië wordt de stem 
van kinderen niet gehoord. Save the Children zet zich daarom 
in voor ‘kinderparticipatie’. Dit houdt in dat kinderen op de 
hoogte zijn van hun rechten, hun behoeftes kenbaar kunnen 
maken en gehoord worden. Kinderparticipatie is een leidend 
principe en een vastgelegd recht in het Kinderrechtenverdrag 
van de VN. In de traditionele cultuur van de Zuidelijke Kaukasus 
is kinderparticipatie echter nog vrij onbekend. Vandaar dat wij 
ons met dit programma specifiek richten op het betrekken van 
kinderen bij besluitvormingsprocessen rondom kinderrechten 
of situaties waarin kinderrechten worden geschonden. Kinder-
participatie is in bijna alle projecten van Save the Children een 
beginsel, maar in dit project ook het doel. 

Thema Bescherming

interventiestrategie Structurele ontwikkeling

looptijd 7 december 2010 – 6 juni 2012

Totaal budget € 648.038

Financieringsbron europeAid

Bestedingen in 2011 € 369.159

Red hun leven. Red hun dromen. Red hun toekomst.
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hindernis 
-  Vanwege onduidelijkheden rond landeigendom moesten we voor-

afgaand aan de bouw van de scholen eerst uitzoeken wie de eige-
naar was van de grond: een moeizaam en tijdrovend proces. Mede 
hierdoor konden we op twee van de vijf geselecteerde scholen 
niet aan de slag. Inmiddels hebben we ervaring met dit proces en 
weten we beter wat we kunnen doen om toegang te krijgen tot 
de benodigde grond.

Resultaat
-  3 scholen zijn voorzien van 21 semipermanente klaslokalen en 

twee lokalen voor schooladministratie die alle aardbeving- en 
orkaanbestendig zijn. De lokalen zijn voorzien van schoolbanken 
en lesmateriaal voor in totaal 1.122 leerlingen. Er is zowel een 
ochtend als een middagshift waardoor elk lokaal ten goede komt 
aan twee groepen kinderen.

-  250 leraren van basisscholen zijn getraind in verbeterde lesvaar-
digheden, kindvriendelijke leeromgeving en kinderparticipatie. 
Circa 11.250 leerlingen profiteren van hun nieuwe kennis en ver-
beterde vaardigheden. 

-  105 leraren zijn getraind in ‘Disaster Risk Reduction’: zij hebben 
geleerd risico’s te identificeren en oplossingen aan te dragen om 
het gevaar als gevolg van natuurrampen te verkleinen. 

-  80 leraren en schooldirecteuren van 22 peutercentra zijn getraind 
in kwalitatief goed kleuteronderwijs, supervisie en management. 

In de praktijk
Een van de scholen waar de impact van ons werk goed zichtbaar is, 
is de L’Ecole Mixte Frere Roc. De achtjarige Olbens Thelusma vertelt: 
“Na de aardbeving kregen we les in tenten. Het was warm en er 
was bijna geen ruimte. Nu, met het nieuwe gebouw en de nieuwe 
bankjes, gaat het goed. Ik leer ook beter : vorig jaar had ik gemiddeld 
een zeven, dit jaar een acht!” En de tienjarige Erline Pierre: “Ik voel 
me gelukkig in mijn nieuwe klas! We hebben nu veel meer ruimte 
om naar het bord te komen en in groepjes te werken. Ook geeft de 
leerkracht ons meer aandacht. Heel erg bedankt!” Een leerling van 
een andere school zei tegen zijn ouders: “Bij een volgende aardbeving 
hoeven jullie je geen zorgen te maken om ons, wij zitten veilig in 
deze nieuwe school. Wij hoeven ons dan alleen zorgen te maken 
om jullie.” 

Doel 
Toegang verschaffen tot veilig en kwalitatief goed kleuter- en 
basisonderwijs voor 1.755 basisschoolleerlingen en 2.640 kleuters. 

Aanpak
-  Op scholen in de meest arme en gevaarlijke wijken van Port-au 

Prince zet Save the Children (semi)permanente klaslokalen en 
kleuterscholen neer. Deze lokalen gaan tien tot vijftien jaar mee. 
Er zullen tevens sanitaire voorzieningen worden gerealiseerd. 
De Haïtiaanse overheid zal zelf de verantwoordelijkheid op zich 
nemen om in de komende jaren permanente lokalen te bouwen. 

-  Om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren wordt nieuw 
lesmateriaal verstrekt. Ook wordt op de scholen een pedagogische 
coach geplaatst die samen met de leraren en de schooldirecteur 
werkt aan de kwaliteit van het onderwijs. Leraren en school-
directeuren krijgen verschillende trainingen.

-  Op elk van de scholen wordt verder een schoolbestuur opgericht, 
bestaande uit leraren, leerlingen, ouders en vertegenwoordigers 
uit de wijk. Zij stellen verbeterplannen op voor zowel logistieke 
als pedagogische kwesties. Voor leerlingen worden schoolcomités 
opgericht, waarin zij hun mening kunnen geven over activiteiten 
die zich binnen de school afspelen.

-  Omdat het Ministerie van Onderwijs uiteindelijk verantwoordelijk 
is voor het onderwijs, worden zij nauw bij het programma betrok-
ken. Zo worden medewerkers van het Ministerie getraind in het 
uitvoeren van supervisie en controle over de scholen. 

-  Met alle betrokken scholen hebben we een officiële samen-
werkingsovereenkomst opgesteld. Hierin staan de wederzijdse 
verwachtingen vermeld en wordt de participatie, betrokkenheid 
en verantwoordelijkheid van de scholen vastgelegd.

Successen en hindernissen
Succes
-  De trainingen op het gebied van ‘Disaster Risk Reduction’, 

verbeterde leervaardigheden, kindvriendelijke leeromgeving en 
kinderparticipatie werden door de basisschoolleraren enthousiast 
ontvangen. We hebben daardoor meer trainingsdagen kunnen 
organiseren dan oorspronkelijk gepland.

Veilig en goed kleuter- en 
basisonderwijs na de aardbeving

Context
Op 12 januari 2010 werd Haïti getroffen door een zware aard-
beving. In dat jaar verstrekte Save the Children noodhulp aan 
drie miljoen getroffenen. In 2010 werd onmiddellijk begonnen 
met (levensreddende) noodhulp aan de slachtoffers. In 2011 
vond er een verschuiving plaats van noodhulp naar wederop-
bouw, de activiteiten waren zodoende meer gericht op het 
herstellen en verbeteren van structuren en faciliteiten. 

Save the Children heeft de wederopbouw van het basison-
derwijs tot haar prioriteit gemaakt. De onderwijssector werd 
zwaar getroffen door de aardbeving. Duizenden scholen zijn 
verwoest. Ook voor de aardbeving ging maar 50% van de 
kinderen naar school. Het Haitiaanse Ministerie van Onderwijs 
zal zich de komende jaren richten op het verwezenlijken van 
gratis en verplicht basisonderwijs. 
Save the Children International voert het wederopbouw-
programma ‘Build Back Better 2010 – 2015’ uit in Haïti. De 
jarenlange ervaring van Save the Children op het gebied van 
noodhulp en wederopbouw in Haïti, komt van pas bij het uit-
voeren van dit programma. Het omvat een breed pakket aan 
hulpmaatregelen op het gebied van gezondheidszorg, voeding, 
onderwijs, bescherming, onderdak, water en hygiëne. Van het 
vijfjarige programma zullen uiteindelijk 800.000 mensen profite-
ren, waaronder 470.000 kinderen. Het onderwijsprogramma dat 
Save the Children Nederland steunt met middelen die door de 
Samenwerkende Hulporganisaties geworven zijn, is onderdeel 
van deze hulpoperatie van de internationale organisatie.

Thema Onderwijs 

interventiestrategie wederopbouw

looptijd 1 oktober 2010 – 31 januari 2013

Totaal budget € 1.941.461

Financieringsbron Samenwerkende hulporganisaties (ShO)

Bestedingen in 2011 € 1.150.237

Red hun leven. Red hun dromen. Red hun toekomst.
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Resultaat
-  27 calamiteitenteams zijn opgezet binnen scholen, bestaande uit 

vijftig procent jongens en vijftig procent meisjes. 
- 3 scholen hebben een calamiteitenplan opgesteld.
-  23 calamiteitenteams van mensen uit de gemeenschap zijn 

getraind en hebben de benodigde uitrusting ontvangen.
-  113 leraren op de 35 geselecteerde scholen volgden training op 

het gebied van rampenrespons.
-  7 inventarisaties zijn uitgevoerd binnen even zoveel gemeentes van de 

benodigdheden om de voorbereidingen op mogelijke rampen beter 
te kunnen faciliteren (zoals een goed werkend telefoonsysteem). 

-  6.300 mensen zijn tot nu toe bereikt, waarvan 412 schoolkinderen 
en ruim 3.500 kinderen in de gemeenschap. Dat is iets minder dan 
gepland, onder meer als gevolg van eerder genoemde vertraging 
door politieke onrust.

In de praktijk
Dankzij dit programma zijn gemeenschappen in de provincies 
Santa Cruz en Cochabamba beter voorbereid op en gewapend 
tegen natuurrampen. De impact ervan blijkt uit de woorden van 
gemeenschapsleider en boer Daniel Rodriquez: “De trainingen 
voor de calamiteitenteams zijn erg nuttig voor onze gemeenschap. 
Het is belangrijk dat mensen zich realiseren dat we ons zélf moeten 
organiseren en in staat moeten zijn ons zélf te helpen.” 

Doel
31.640 personen uit 35 lokale gemeenschappen (waaronder 18.000 
kinderen) weerbaarder maken en in staat stellen zo te reageren op 
natuurrampen dat het effect ervan vermindert. 

Aanpak
-  Op 35 scholen nemen kinderen deel aan calamiteitenteams. Zij 

helpen informatie te verspreiden over klimaatverandering en 
maatregelen ter voorbereiding op mogelijke rampen. 

-  Save the Children werkt samen met World Vision en Plan. Save the 
Children werkt in de provincies Cochabamba en Chapare. In deze 
laatste provincie is de lokale partner PAAC betrokken, een organisatie 
met goede contacten bij zowel de bevolking als de autoriteiten.

-  In zeven gemeenten versterken we de capaciteit van de autoriteiten 
op het gebied van rampenrespons, onder andere door het opstel-
len van calamiteitenplannen. 272 ambtenaren, politieke vertegen-
woordigers, lokale leiders en vertegenwoordigers van NGO’s 
worden hierbij betrokken.  

-  Op zeventien scholen voeren we kleinschalige projecten uit, zoals 
het versterken van keerwanden, plaatsen van overkappingen bij 
waterputten en het voeren van brandveiligheidcampagnes. Leer-
lingen en staf brengen zelf ideeën voor deze projecten in. 

Successen en hindernissen
Succes
-  In de week waarin de Internationale Dag ter bevordering van 

Rampenparaatheid plaatsvond (in oktober 2011), was er in Bolivia 
veel media-aandacht voor projecten op het gebied van rampen-
paraatheid. Ook ons project werd onder de aandacht gebracht, 
wat bijdraagt aan het bewustwordingsproces. 

hindernissen
-  Het bleek moeilijk op de scholen dertig kinderen te selecteren voor 

de calamiteitenteams, doordat onvoldoende kinderen aan de eisen 
voldeden. In 2012 wordt bekeken of er door aanvullende training 
meer kinderen aan de teams kunnen worden toegevoegd. 

-  Als gevolg van sociale en politieke onrust in een deel van het 
werkgebied, konden niet alle activiteiten volgens planning worden 
uitgevoerd. Gelukkig hebben de contacten van PAAC in het gebied 
de impact hiervan op het programma kunnen verminderen. Een her-
ziene planning is gemaakt om de opgelopen achterstand in te lopen. 

Kinderen wapenen tegen 
natuurrampen

Context
De bevolking van Bolivia heeft regelmatig te maken met (klein-
schalige) natuurrampen zoals overstromingen, bosbranden en 
droogte. Het betreft tot op heden geen grote rampen, maar 
de invloed op de lokale bevolking is wel groot: mensen kunnen 
niet naar hun werk en lopen inkomen mis, gezinnen verliezen 
huizen en akkers, water raakt vervuild en veroorzaakt diarree 
en andere ziektes bij kinderen. Daarnaast heeft de bevolking te 
maken met politieke spanningen, migratie en armoede. 
Natuurrampen, en dan vooral overstromingen, komen het 
meest voor in de provincies Santa Cruz en Cochabamba. De 
bevolking van bijna 3,5 miljoen mensen bestaat voornamelijk 
uit kleine boeren die leven van het verbouwen van gewassen 
als maïs, papaja en banaan. In een aantal gemeenten in deze 
provincies wordt zeventig tot tachtig procent van de bevol-
king direct geraakt wanneer er een overstroming plaatsvindt. 
Daarnaast vormen bosbranden een bedreiging voor ruim 75 
procent en droogte voor ruim veertig procent van de bevol-
king in dit gedeelte van Bolivia. 
Vanwege deze grote risico’s is het belangrijk dat de bevolking 
beter geïnformeerd en voorbereid is op mogelijke rampen. 
Daarnaast dient de capaciteit van de lokale instanties versterkt te 
worden: momenteel ontbreekt het gemeenten en departemen-
ten belast met burgerbescherming aan capaciteit om adequaat te 
reageren bij een natuurramp. Save the Children werkt samen met 
World Vision, Plan en de lokale organisatie Programa de Asistencia 
Agrobioenergetica al Campesino (PAAC) om dit te bereiken. 

Thema Bescherming

interventiestrategie Structurele ontwikkeling

looptijd 1 mei 2011 tot 31 oktober 2012

Totaal budget € 820.000

Financieringsbron eChO 

Bestedingen in 2011 € 198.797

‘disaster Risk Reduction’
in enkele programma’s richt Save the Children zich ook op 
bescherming van kinderen tegen natuur- en milieurampen. 
in deze programma’s werken wij veel met ‘disaster Risk 
Reduction’ (dRR), vaak vertaald als ramppreventie. dRR is 
een internationaal erkende en toegepaste methode om het 
risico op en de socio-economische effecten van natuur-
rampen te minimaliseren. het effect van de werkwijze is 
aangetoond en zowel VN-organisaties als NgO’s passen 
het	toe.	Save	the	Children	richt	zich	specifiek	op	‘child-led	
dRR’, dus op programma’s waarin het perspectief van kin-
deren voorop staat en zij in de uitvoering worden betrok-
ken of zelfs het voortouw nemen. Save the Children werkt 
onder andere in haïti en Bolivia met de dRR-methode. 

Red hun leven. Red hun dromen. Red hun toekomst.

43

BOliViA - LATIJNS-AMERIKA



3.4 Financiering programma’s
De programma’s van Save the Children worden gefinancierd 
door institutionele donoren en vanuit de opbrengsten van onze 
fondsenwerving bij particuliere donateurs, bedrijven, fondsen en 
stichtingen. In hoofdstuk 4 vindt u een toelichting op onze fond-
senwerving. In deze paragraaf besteden wij aandacht aan onze 
institutionele donoren. We danken hen voor het vertrouwen dat 
zij in ons stellen.

institutionele donoren
Ministerie van Buitenlandse Zaken 
Save the Children ontvangt een bijdrage uit het 
Medefinancieringsprogramma (MFS) van de 
Directie Sociale Ontwikkeling (DSO) van het 
Ministerie van Buitenlandse Zaken voor weder-

opbouwprogramma’s in Oeganda, DR Congo, Zuid-Soedan en 
Liberia. Binnen het huidige Medefinancieringsprogramma vormt 
Save the Children samen met Care Nederland, HealthNet TPO 
en ZOA een samenwerkingsverband genaamd Dutch Consortium 
for Rehabilitation (DCR, zie pagina 34). Het Medefinancierings-
programma is bedoeld voor particuliere organisaties. Naast directe 
armoedebestrijding wordt in deze programma’s ook aandacht 
besteed aan maatschappijopbouw en beleidsbeïnvloeding.  
De afdeling DSO richt zich op sociale ontwikkeling en is kennis-
centrum voor de beleidsterreinen onderwijs, onderzoek, gezond-
heid, hiv/aids, seksuele en reproductieve gezondheid en rechten 
en is verantwoordelijk voor de relatie van Buitenlandse Zaken 
met het maatschappelijke middenveld.
De afdeling Humanitaire Hulp (DMH/HH) - ook wel noodhulp 
genoemd - stelt financiële middelen ter beschikking aan VN-
organisaties, het Rode Kruis en NGO’s die ter plaatse hulp verlenen 
aan de door ramp/conflict getroffen bevolking.
De Eenheid Fragiliteit en Vredesopbouw (EFV) is aanjager bij de 
uitvoering van het Nederlands beleid ten aanzien van fragiele 
staten. Nederland wil in fragiele staten bijdragen aan menselijke 
veiligheid (human security), ondersteunen van een legitieme en 
effectieve regering en bijdragen aan vredesdividend en sociaal-
economische ontwikkeling. Hiervoor stelt EFV financiële middelen 
ter beschikking aan onder andere NGO’s. 

Via de Nederlandse ambassades in verschillende landen draagt 
het Ministerie verder bij aan de financiering van programma’s uit 
de bilaterale gelden. In de provincie Uruzgan in Afghanistan is in 
augustus 2006 een wederopbouwprogramma van start gegaan 
(zie pagina 23). Dit programma behelst onder meer de opbouw 
van het lokaal bestuur, gezondheidszorg, onderwijs, plattelands-
ontwikkeling en infrastructuur. In Pakistan worden twee structurele 
programma’s gefinancierd door de Nederlandse ambassade in 
Islamabad. In 2009 startte de ambassade de financiering van een 
groot onderwijsprogramma in Balochistan nadat een eerdere 
pilot van Save the Children hier zeer succesvol was verlopen. In 
2011 ging een groot vierjarig programma ter bevordering van 
vrede en veiligheid door middel van onderwijs en werkgelegenheid 
van start. Dit programma vloeit voort uit eerdere financiering van 
een wederopbouwprogramma van Save the Children door de 
Nederlandse ambassade.

europeAid
De Europese Unie is één van de belangrijkste 
donoren ter wereld op het gebied van ontwikke-
lingssamenwerking. EuropeAid is de afdeling van 
de Europese Commissie die verantwoordelijk 

is voor alle structurele hulp buiten de Europese Unie. Doelen 
van EuropeAid zijn het verminderen van armoede, het voor-
komen van conflictsituaties en het versterken van kwetsbare 
samenlevingen. De zes pijlers van het EU-ontwikkelingsbeleid zijn:  
1. Handel en ontwikkeling; 2. Regionale integratie en samenwerking; 
3. Macro-economisch beleid: toegang tot sociale voorzieningen;  
4. Transport; 5. Voedselzekerheid en duurzame, rurale ontwikkeling 
en 6. ‘good governance’, capaciteitsvergroting van instituties en 
de ‘Rule of Law’. EuropeAid investeert in deze pijlers en neemt 
daarbij de prioriteiten mee die de EU stelt op het gebied van 
milieu, ‘gender’ en mensenrechten. EuropeAid investeert vooral 
via haar eigen kanalen en heeft een cofinancieringsprogramma 
waarmee projecten van Europese NGO’s in ontwikkelingslanden 
ondersteund worden. 

EuropEAid
co-opErAtion officE

KinderNoodhulpFonds
Save the Children Nederland beheert het Kinder-
NoodhulpFonds. dit fonds bevat € 250.000. Bij 
rampen	of	conflicten	kunnen	we	met	dit	fonds	direct	
in actie komen en noodhulp bieden. Ook wordt het 
fonds gebruikt voor hulpactiviteiten bij rampen die 
minder in de schijnwerpers staan. 
in 2011 is in drie situaties gebruik gemaakt van het 
KinderNoodhulpFonds:

-  Save the Children heeft € 25.000 uit het noodhulp-
fonds vrijgemaakt om kinderen die getroffen zijn 
door de aardbeving van 11 maart 2011 in japan te 
helpen. Met het geld is bijgedragen aan het opzetten 
van kindvriendelijke ruimtes (zogenoemde ‘child 
friendly spaces’), waar kinderen werden opgevangen 
om vervolgens herenigd te worden met hun ouders 
en om psychosociale hulp te ontvangen.

-   in april kwam Save the Children in actie voor 
mensen die op de vlucht waren voor het geweld 
naar aanleiding van de presidentsverkiezingen 
in ivoorkust. Save the Children Nederland heeft 
met € 50.000 bijgedragen aan voorzieningen voor 
basisgezondheidszorg en distributie van hygiëne- 
en huishoudpakketten aan duizenden huishoudens. 

-  in juli startte Save the Children een grote hulp-
operatie in de hoorn van Afrika om de getroffen 
bevolking te helpen. Vanuit het fonds kon Save the 
Children al voor de start van de gezamenlijke ShO-
actie voor de hoorn van Afrika met de hulpverlening 
in	die	regio	starten	met	een	financiële	bijdrage	van	 
€ 40.000. hiermee is een deel van de aanschaf en 
distributiekosten voor voedselhulp voor de honge-
rende bevolking van ethiopië en Somalië betaald. 
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De totale gelden voor noodhulp, wederopbouw en structurele 
hulp werden als volgt verdeeld:

De verdeling van de gelden over de thema’s Onderwijs, Bescherming 
en Gezondheidszorg is te zien in bijgaand taartdiagram. Daarnaast 
werden gelden beschikbaar gesteld voor diverse andere activiteiten, 
zoals onderdak en kostwinning.

De gelden werden als volgt over de regio’s verdeeld:

*gebaseerd op de jaarrekening 2011 van Save the Children Nederland

eChO
ECHO staat voor Directoraat-generaal voor 
Humanitaire Hulp van de Europese Commissie. 
ECHO’s taken zijn het bieden van assistentie bij 

noodsituaties en het bieden van hulp aan slachtoffers bij natuur-
rampen en gewapende conflicten buiten de Europese Unie. Sinds 
eind 2010 is burgerbescherming toegevoegd als derde taak, zowel 
binnen als buiten de Europese Unie. De hulp is direct gericht op 
alle slachtoffers, waarbij ras, religie en politieke overtuiging van 
deze mensen geen rol speelt. ECHO regelt dat goederen (zoals 
voedsel en medische voorzieningen) en diensten (zoals medische 
teams) snel in crisisgebieden terechtkomen. Dit gebeurt via part-
ner-NGO’s als Save the Children, die daarvoor een zogenoemd 
Framework Programme Agreement (FPA) met ECHO aangaan. 
Om hiervoor in aanmerking te komen moet aan straffe kwaliteits-
eisen worden voldaan. 
ECHO werkt met ongeveer tweehonderd NGO’s, VN-afdelingen 
en internationale organisaties. In 1996 is het Disaster Preparedness 
ECHO-programma opgezet (DIPECHO). Dit onderdeel van 
ECHO financiert projecten die gemeenschappen ondersteunen 
op het gebied van ramppreventie. Mensen wordt geleerd hoe ze 
zichzelf het best tegen natuurrampen kunnen beschermen. 

3.5 Inkomsten en uitgaven* 
In 2011 kreeg Save the Children een totaalbedrag van € 16,1 
miljoen aan inkomsten.
In 2010 was dit € 18,8 miljoen. Dit betekent een daling van 14,4 
procent. Dit verschil in inkomsten is te verklaren door het bedrag 
ui SHO acties dat in 2010 veel hoger uitkwam dan in 2011.

De institutionele subsidies bedroegen € 10,5 miljoen en zijn 
daarmee met 10,5 procent gestegen ten opzichte van 2010. 
Baten uit gezamenlijke acties en acties van derden (SHO/NPL) 
bedroegen € 2,0 miljoen ten opzichte van € 5,7 miljoen in 2010
De baten uit eigen fondsenwerving zijn nagenoeg gelijk gebleven 
ten opzichte van 2010 en bedroegen in 2011 € 3,3 miljoen. De 
verdeling hiervan wordt weergegeven in het volgende diagram.

De verdeling van de in 2011 verstrekte subsidies (exclusief beste-
dingen ten behoeve van voorlichting en bewustmaking) wordt 
weergegeven in de volgende diagrammen.
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Land Programma
Verstrekte 
subsidies 
2011

Budget Looptijd Thema Doelen en resultaten

Azië
Afghanistan Goed basisonder-

wijs voor kinderen 
in Uruzgan

€ 494.268 € 2.882.045 januari 2008 
- oktober 2012

onderwijs 1) 2.897 kinderen (2.430 jongens, 467 meisjes)  kregen via 105 huiskamerklasjes toegang tot versneld onderwijs.
2)  105 mentoren van de huiskmamerklasjes en vierhonderd leerkrachten van de formele basisscholen zijn op 

verschillende onderwerpen getraind.
3) 200 leerkrachten van elf basisscholen en 105 mentoren van de huiskamerklasjes ontvingen lesmaterialen.
4) op elf basisscholen functioneren oudercomites, 176 leden van huiskamerklasjes oudercomites getraind.
= Kinderen direct bereikt: 2.897 en indirect bereikt: 2.200.

Scholenbouw en 
lerarenopleiding 
voor Uruzgan 

€ 1.393.792 € 6.249.775 juli 2008 - 
juni 2012

onderwijs 1) Veertien scholen zijn afgebouwd, tien scholen in vergevorderd stadium van afbouw ( oplevering begin 2012).
2) 112 klaslokalen beschikbaar.
3)  61 studenten zijn terug in Afghanistan na beëindiging van hun studie in India; 45 van hen staan voor de klas, 

anderen zijn elders actief in het onderwijssysteem.
= Kinderen direct bereikt: 6.280 en indirect bereikt: 25.120.

Goed basisonder-
wijs voor kinderen 
in Kandahar, 
vervolgfase  

€ 245.280 € 1.697.417 april 2011 - 
maart 2013

onderwijs 1)  2.801 kinderen (1.278 meisjes en 1.523 jongens) kregen via honderd huiskamerklasjes toegang tot versneld 
onderwijs.

2) Alle leerlingen ontvingen een complete set studieboeken.
3)  Honderd mentoren van huiskamerklasjes + 480 leerkrachten van formele basisscholen zijn getraind op 

verschillende onderwerpen.
4) Een begin is gemaakt met de vorming van honderd oudercomités voor huiskamerklasjes en acht basisscholen.
= Kinderen direct bereikt: 2.801 en indirect bereikt: 1.600.

Betere basis-
voorzieningen en 
capaciteitsopbouw 
in Uruzgan

€ 1.207.615 € 4.808.410 april 2009 - 
maart 2013

onderwijs Resultaten Save the Children binnen het gezamenlijke programma van het Dutch Consortium for Uruzgan (DCU):
1) 350 straatkinderen, waarvan 70 meisjes, kregen een opleiding in kleermaken of borduren.
2) 380 drugsverslaafden konden terecht in één van de twee counseling centers.
3) 350 overheidsbeambten zijn geïnformeerd over kinderrechten.
4) Coördinatie en logistieke ondersteuning.
= Kinderen direct bereikt: 380 en indirect bereikt: 7.000.
Zie de uitgebreide beschrijving op pagina 23.

india Voorkom kinder-
sterfte in de slums 
van India

€ 58.828 € 1.623.864 mei 2010 -  
april 2012

gezondheidszorg 1) 300.794 mensen zijn via mobiele klinieken en maandelijkse gezondheidskampen behandeld.
2) 11.391 kinderen zijn ingeënt tegen verschillende ziekten.
= Kinderen direct bereikt: 129.192 en indirect bereikt: 339.502.
Zie uitgebreide beschrijving op pagina 30.

Ziektes verminde-
ren door verbe-
terde hygiëne 

€ 0 € 120.000 november 2011 
- october 2014

gezondheidszorg Bijdragen aan verminderen van ziektes verspreid door water en onhyiënische leefomstandigheden bij 10.000 
kinderen, vrouwen en hun families. Het programma verkeerde eind 2011 nog in de startfase.
= Kinderen direct bereikt: /  en indirect bereikt: / 

japan Noodhulp na 
de aardbeving in 
Japan

€ 25.000 € 25.000 maart -  
september 2011

bescherming 
(noodhulp)

De verstrekte subsidies droegen bij aan:
1)  Ondersteuning bij het opzetten van kindvriendelijke omgevingen en andere opvang van door de aardbeving 

getroffen kinderen.
2) 23 kinderen opgevangen in kindvriendelijke omgevingen en 4.500 bereikt met informatie.
Bijdrage aan Save the Children Internationaal programma.

Noodhulp na 
de aardbeving in 
Japan

€ 11.688 € 11.688 maart - december 
2011

bescherming 
(noodhulp)

De verstrekte subsidies droegen bij aan:
1) Ondersteuning bij het opzetten van kindvriendelijke omgevingen en andere opvang van kinderen.
2) Twaalf kinderen werden opgevangen in kindvriendelijke ruimtes.
Bijdrage aan Save the Children Internationaal programma.
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Land Programma
Verstrekte 
subsidies 
2011

Budget Looptijd Thema Doelen en resultaten

Kirgizië Beter basisonder-
wijs door maat-
schappijopbouw

€ 114.759 € 303.622 februari 2010 
- januari 2012

onderwijs 10.676 kinderen hebben deelgenomen of zijn betrokken geweest bij het opzetten van schoolbesturen,  
gemeenschapsplannen voor schoolverlaters, verbeteringen aan de scholen, opzettten van een  
monitoringsysteem, uitwisselingsbezoeken met andere regio’s en het maken van best practice guidelines. 
= Kinderen direct bereikt: 10.676 en indirect bereikt: 44.951

Promotie van 
vrede door dialoog 
versterking in de 
gemeenschappen

€ 28.454 € 582.809 november 2011 
- april 2013

bescherming Dit programma richt zich op het verminderen van de oorzaken en factoren van conflict, en het promoten van 
duurzame vrede en stabiliteit in Kirgizië. 
Opstartfase. 
= Kinderen direct bereikt: / en indirect bereikt: /

Herstel en nieuw-
bouw van huizen 
getroffen door de 
aardbeving

€ 181.155 € 200.000 september 2011 
- december 2011

bescherming 1) 59 huizen zijn hersteld en 17 huizen zijn gebouwd voor de meest kwetsbare families. 
2) Hiermee zijn in totaal 250 personen aan onderdak geholpen, waaronder 130 kinderen.
= Kinderen direct bereikt: 130 en indirect: /

Pakistan Onderwijs 
Balochistan

€ 2.086.472 € 10.181.445 december 2009 
- november 2014

onderwijs 1) 85.037 kinderen (58.021 meisjes en 27.016 jongens) zitten op de 340 door het programma bereikte scholen.
2) 85 nieuwe kleuterscholen zijn gebouwd en 53 basisscholen opgeknapt.
= Kinderen direct bereikt: 85.037 en indirect bereikt: 156.232
Zie de uitgebreide beschrijving op pagina 26.

Onderwijs en 
werkgelegenheid

€ 87.573 € 14.000.000 november 2011 
- oktober 2015

onderwijs en 
kostwinning

Dit programma verkeerde eind 2011 in de opstartfase. Er is staf aangetrokken en er zijn afspraken gemaakt 
met de lokale overheden. 
= Kinderen direct bereikt: / en indirect bereikt: /

Noodhulp na 
overstroming

€ 0 € 25.000 augustus 2010 
- januari 2011

overig 
(noodhulp)

De verstrekte subsidies droegen bij aan:
1)  Logistieke en technische ondersteuning bij de distributie van noodhulppakketten (huishoudelijke en  

hygiënekits) aan honderden huishoudens.
2) Tweehonderd noodhulpkits zijn uitgedeeld.
= Kinderen direct bereikt: 630 en indirect bereikt: 300.000.

Noodhulp na 
overstroming

€ 29.833 € 871.484 september 2010 
- juli 2011

overig 
(noodhulp)

1) 28.700 mensen hebben artikelen voor persoonlijke hygiëne ontvangen. 
2) Ruim 23.000 mensen hebben medische zorg ontvangen.
3) 7.000 mensen hebben bouwmaterialen ontvangen voor tijdelijk onderdak.
4) 4.093 noodhulpkits zijn uitgedeeld.
= Kinderen direct bereikt: 20.800 en indirect bereikt: /

Tadzjikistan en 
Kirgizië

Kinderen wapenen 
tegen natuur-
rampen

€ 341.090 € 600.000 april 2010 - 
augustus 2011

bescherming 1) 25 leraren zijn getraind op DRR en gebruik van DRR-handleidingen.
2)  Zeven national trainers en zestig provinvicie- en districtambtenaren zijn getraind op het gebied van  

kinderbescherming in noodsituaties.  
3) 25 ‘community mitigation projects’ uitgevoerd
4) 41 noodhulprespons-acties zijn ontwikkeld en getest.   
= Kinderen direct bereikt: 44.829 en indirect bereikt: 656.600

Vietnam IKEA € 0 € 169.060 april 2010 - 
maart 2012

onderwijs 3.615 kinderen van minderheden en gehandicapte kinderen kregen toegang tot goed basisonderwijs. 
= Kinderen direct bereikt: 3.615 en indirect bereikt: /

MiddeN-OOSTeN / OOST-euROPA
Armenië Betere bestaans-

middelen voor 
arme gezinnen 
op het Armeense 
platteland

€ 0 € 150.000 december 2011 
- oktober 2013

kostwinning Dit programma richt zich op het vergroten van het inkomen van huishoudens in één van de armste provincies 
van Armenië. 
Dit programma verkeerde eind 2011 in de opstartfase. 
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Land Programma
Verstrekte 
subsidies 
2011

Budget Looptijd Thema Doelen en resultaten

Azerbeidzjan Bescherming 
van kwetsbare 
kinderen

€ 61.276 € 491.938 november 2008 
- februari 2011

bescherming Dit programma kende in 2011 slechts afrondende activiteiten. 
= Kinderen bereikt: 14.211 (tijdens de hele looptijd).

Toegang tot de 
arbeidsmarkt voor 
jongeren

€ 245.706 € 483.140 november 2009 
- oktober 2011

kostwinning 1)  Kansarme jongeren uit tehuizen toegang bieden tot de arbeidsmarkt door middel van een  
arbeidsbemiddelings- en opleidingstraject.

2)  1.924 jongeren (1.163 jongens en 761 meisjes) hebben deelgenomen aan trainingen, studiedagen en 
arbeidsmarktverkenningen.

3) Vijf lokale jongerenorganisaties hebben een intensief capaciteitsopbouwtraject doorlopen.
4) 5.489 jongeren hebben informatiemateriaal ontvangen en deelgenomen aan voorlichtingsbijeenkomsten.
= Kinderen/jongeren direct bereik:t 1.924 en indirect bereikt: 5.489.

georgië Gemeenschaps-
centra voor 
ontheemde 
gemeenschappen 
in Georgië

€ 140.294 € 1.000.000 september 2009 
- februari 2011

bescherming Dit programma, met verschillende activiteiten als computerlessen, dans, jongerenclubs en activiteiten gericht op 
bewustwording, werd begin 2011 afgerond. 
= Kinderen direct bereikt: 5.622 en indirect bereikt: 45.000 (tijdens de hele looptijd).

georgië,  
Azerbeidzjan, 
Armenië

Regionale actie 
voor kinder- 
participatie

€ 369.159 € 648.038 december 2010 
- juni 2013

bescherming 1)  3.728 scholieren binnen 174 door dit programma opgezette child-to-child groepen op zestig scholen in de 
Zuidelijke Kaukasus hebben kennis en vaardigheden opgedaan waarmee ze misstanden op het gebied van 
onder meer kinderrechten kunnen aanpakken.

2) Zestig kleinschalige projecten zijn uitgevoerd door deze kinderen om lokale situatie te verbeteren.
Zie de uitgebreide beschrijving op pagina 25.

Palestijnse 
gebieden

Werkgelegenheid 
arme huishoudens   
(fase 5)

€ 85.093 € 1.250.000 maart 2010 - 
februari 2011

overig 
(kostwinning)

In de laatste twee maanden van het programma zijn geen nieuwe mensen bereikt. In totaal hebben door dit 
programma 896 kostwinners tijdelijk geld verdiend door bouw- en herstelwerkzaamheden binnen hun dorp te 
verrichten.
= Kinderen direct bereikt: / en indirect bereikt: 4.480.

Werkgelegenheid 
arme huishoudens   
(fase 6)

€ 630.229 € 1.000.000 april 2011 - 
maart 2012

Kostwinning 1)  349 gezinshoofden hebben door tijdelijk werk binnen hun gemeenschap geld verdiend waarmee ze de 
meest noodzakelijke levensbehoeften konden betalen. 

2) 23 behoeftige personen hebben geld ontvangen om de meest urgente noden te lenigen.
= Kinderen direct bereikt: / en indirect bereikt: 1.400.

Verbetering 
sanitatie en water-
voorzieningingen 
voor huishoudens 
in Gaza

€ 99.872 € 500.000 maart 2010 - 
februari 2011

gezondheidszorg Dit programma was gericht op herstel van de rioleering in een arme wijk van Gaza stad. 630 huishoudens 
met in totaal 6.000 bewoners (waarvan 3.900 kinderen) zijn aan de riolering aangesloten en 8.000 personen, 
waaronder 3.520 kinderen, hebben voorlichting ontvangen (over onder meer hygiëne en watergebruik) om 
besmetting met watergerelateerde ziekten te voorkomen.
= Kinderen direct bereikt: 320 en indirect bereikt: 2.000.

Capaciteitsopbouw 
landenkantoor

€ 0 € 60.000 april 2009 - 
maart 2011

overig Het landenkantoor heeft dankzij deze bijdrage additionele staf aangetrokken om de lopende programma’s te 
versterken.

Turkije International 
Leadership 
Academy

€ 93.982 € 300.936 september 2010 
-  augustus 2013

onderwijs 1) 129 jongeren zijn getraind om zelf trainingen te verzorgen.
2)  521 jongeren hebben training gevolgd op onder meer het gebied van beter omgaan met financiën,  

onderhandelingstechnieken, en ICT-beheersing.
3) 2.517 jongeren zijn getraind door trainers.
= Kinderen/jongeren direct bereikt: 650 en indirect: 2.517.
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Land Programma
Verstrekte 
subsidies 
2011

Budget Looptijd Thema Doelen en resultaten

AFRiKA
Burkina Faso Rewrite the 

Future
€ 82.343 € 1.250.000 januari 2007 

- februari 2011
onderwijs 1) In de laatste twee maanden van het programma is er een eindevaluatie uitgevoerd.

2) 350 lerarenhandleidingen in het Frans en Mooré en 2000 lees- en rekenboeken voor kinderen zijn gedrukt.
= Zie voor aantal kinderen bereikt het jaarverslag 2010.

Capaciteitsverster-
king lokale NGO 
(FDC)

€ 10.833 € 25.000 januari 2007 
- februari 2011

onderwijs De lokale partnerorganisatie kan dankzij deze bijdrage de kosten voor het uitvoeren van het bovenstaande 
programma ‘Rewrite the Future’ dekken.
= Kinderen direct bereikt:/ en indirect bereikt:/

democratische 
Republiek 
Congo

Het tegengaan 
van kindersterfte 
in Masisi Regio, 
Noord-Kivu

€ 24.000 € 120.000 april 2010 - 
januari 2011

gezondheidszorg Het project is in januari 2011 afgerond. In de laatste maand van het project zijn geen nieuwe activiteiten gestart.
= Zie voor aantal kinderen bereikt het jaarverslag 2010.

Child Survival 
Lubero

€ 40.000 € 103.015 oktober 2011 - 
september 2012

gezondheidszorg 1) 233 gemeenschaps gezondheidswerkers zijn geidentificeerd en getraind.
2) 74 kinderen zijn behandeld voor acute ondervoeding.
= Kinderen direct bereikt: 74 en indirect bereikt: 2.392.

Verstrekken van 
schoolmeubilair 
en lesmateriaal op 
scholen in Lubero

€ 4.114 € 169.522 september 2011 
- augustus 2014

onderwijs 1) V oorbereidingen zijn getroffen om 5 scholen in te richten met nieuw meubilair, waaronder tafeltjes en  
stoeltjes voor leerlingen en bureaus en stoelen voor leerkrachten. 

= Kinderen direct bereikt: / en indirect bereikt: /      

Dutch 
Consortium for 
Rehabilitation

€ 405.500 € 4.070.188 januari 2011 - 
december 2015

onderwijs 1) 23 klaslokalen gebouwd of gerepareerd.
2) 15 kinderclubs zijn ondersteund
3) 48 ouder-leraarcomités opgezet
= Kinderen direct bereikt: 4.947 Kinderen indirect bereikt: 9.894.
Zie de uitgebreide beschrijving op pagina 33..

ethiopië Ondersteuning 
van moeders in 
het terugdringen 
van geboorte- en 
kindersterfte

€ 80.000 € 206.120 november 2011 
- oktober 2012 

gezondheidszorg Dit programma, gericht op het terugdringen van het sterftecijfer van kinderen onder de vijf jaar door het  
introduceren van een  geïntegreerde aanpak (diagnose, behandeling en opvolging). 
Verkeerde eind 2011 in de opstartfase.  

ivoorkust Voorkomen van 
kindersterfte in 
Moyen Cavally

€ 80.000 € 206.120 december 2011 
- juli 2012

gezondheidszorg Dit programma, gericht op 8.100 kinderen en 2.000 zwangere en zogende moeders, is eind 2011 van start 
gegaan. 

Noodhulp voor 
de vluchtelingen 
van het politieke 
conflict in
Ivoorkust

€ 50.000 € 50.000 april - oktober 
2011

overig 
(noodhulp)

De verstrekte subsidies droegen bij aan:
1) Basisgezondheidszorg bieden aan de door de crisis getroffen bevolking. 
2)  Personele en logistieke ondersteuning bieden bij de distributie van noodhulppakketten (huishoudelijk en 

hygiëne) aan duizenden huishoudens.
= Kinderen direct bereikt: 840 en indirect bereikt: 199.160.

liberia Dutch 
Consortium for 
Rehabilitation

€ 192.200 € 1.256.240 januari 2011 - 
december 2015

onderwijs 1)  220 ouders, leerkrachten, jongeren, vrouwen en lokale leiders hebben een training ontvangen en vormen 
leraar-ouder comités 

2) 1.034 kinderen hebben een uniform en schoolmaterialen ontvangen.
= Kinderen direct bereikt: 1.174 en indirect bereikt: 5.515.
Zie de uitgebreide beschrijving op pagina 33..
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Land Programma
Verstrekte 
subsidies 
2011

Budget Looptijd Thema Doelen en resultaten

Vrouwengroepen
in touw om 
kindersterfte terug 
te dringen

€ 40.000 € 103.060 Juli 2011 - 
december 2012

gezondheidszorg 1) Dertig vrijwillige facilitators zijn geidentificieerd en getraind.
2) 63 informatiebijeenkomsten zijn gehouden in dorpen, waaraan 1.297 mensen hebben deelgenomen.
Zie de uitgebreide beschrijving op pagina [paginanummer toevoegen].
Kinderen direct bereikt: 1695 en indirect bereikt: 3900.

Oeganda Dutch 
Consortium for 
Rehabilitation

€ 485.670 € 2.390.280 januari 2011 - 
december 2015

onderwijs, 
livelihood en 
gezondheidszorg

1) 3.077 kinderen zijn bereikt met onderwijs.
2) 4.631 kinderen zijn behandeld tegen veel voorkomende ziekten.
3) 24 gezondheidswerkers voor dieren zijn getraind op gemeenschapsniveau.
= Kinderen direct bereikt: 5.400 en indirect bereikt: /
Zie de uitgebreide beschrijving op pagina 33.

Levens redden in 
Noord-Oeganda 
door middel van 
eenvoudige 
handelingen op 
dorpsniveau

€ 18.836 € 50.000 april 2010 - 
maart 2011

onderwijs, 
gezondheidszorg 

1) 24 gezondheidmedewerkers van de overheid zijn getraind.
2) 840 kinderen zijn behandeld voor malaria en/of diarree.
= Kinderen direct bereikt: 1.385 en indirect bereikt: 3.897.

Malawi Childlink € 50.469 € 50.469 januari 2011 - 
december 2011

onderwijs, 
gezondheidszorg 
en livelihoods

De subsidies hebben onder andere bijgedragen aan: 
1) uitbreiding van het `early reading´ programma van 14 naar 38 scholen in Maissade
2) uitvoering van een pilotprogramma over reproductieve gezondheid voor jongeren
3)  Training van gezondheidswerkers in 12 gezondheidscentra over complicaties bij luchtwegeninfecties van 

kinderen onder vijf jaar
Zie Haïti

zuid-Afrika Training van 
jeugdmentoren

€ 6.368 € 6.368 juli 2011 - 
december 2011

gezondheidszorg 1)  100 jeugdmentoren zijn getraind die zorg en ondersteuning bieden aan kwetsbare kinderen die getroffen 
zijn door hiv en aids.

= Kinderen direct bereikt: 1.050  Kinderen indirect bereikt: 3.600.

zuid-Soedan Dutch 
Consortium for 
Rehabilitation

€ 603.929 € 4.661.040 januari 2011 -
 december 2015

onderwijs en 
livelihoods

1) Negen klaslokalen zijn gerenoveerd en 12 scholen hebben lesmaterialen ontvangen 
2) 12 ouder-leraarcommittees met in totaal 168 leden hebben een opfristraining ontvangen.
3) 20 livelihoodgroepen met in totaal 252 leden opgezet.
= Kinderen direct bereikt: 4.343 en indirect bereikt: /
Zie de uitgebreide beschrijving op pagina 33.

hoorn van 
Afrika

Noodhulp voor 
de door droogte 
getroffen bevol-
king in Somalië en 
Ethiopië 

€ 25.000 € 25.000 juli 2011 - 
juni 2013

overig (nood-
hulp)

1)  Logistieke en personele ondersteuning bij distributie van speciale voeding voor ondervoede kinderen en 
van voeding voor de door droogte getroffen bevolking in het algemeen.

= Kinderen direct bereikt: 168 en indirect bereikt: 1.000.000.
Zie voor meer informatie het kindernoodhulpfonds op pagina 44.

Noodhulp voor 
de door droogte 
getroffen bevol-
king in Somalië en 
Ethiopië 

€ 1.004.613 € 1.039.922  juli 2011 - 
april 2012

gezondheids-
zorg (noodhulp)

1)  Somalië: 75.309 kinderen onder de vijf jaar en 15.604 vrouwen die borstvoeding geven, ontvingen een 
speciale voedzame pap.  

2)  Ethiopië: één mobiele kliniek is opgezet waarvan 440 mensen, waaronder 370  kinderen, geprofiteerd hebben.
3) Ethiopië: 56 gezondheidswerkers zijn getraind.
= Kinderen direct bereikt: 75.679 en indirect bereikt: /
Zie voor meer informatie gedetailleerde beschrijving op pagina 37.
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Land Programma
Verstrekte 
subsidies 
2011

Budget Looptijd Thema Doelen en resultaten

lATijNS-AMeRiKA
Bolivia Kinderen wapenen 

tegen natuur-
rampen

€ 198.797 € 820.000 mei 2011 - 
oktober 2012

Bescherming 1)  27 calamiteitenteams zijn opgezet binnen scholen, bestaande uit vijftig procent jongens en vijftig procent meisjes. 
2) 113 leraren op de 35 geselecteerde scholen volgden training op het gebied van rampenrespons
Kinderen direct bereikt: 412 en indirect bereikt : 13.440.
zie uitgebreide programmabeschrijving op bladzijde.

Haïti Childlink € 37.415 € 37.415 januari 2011 - 
december 2011

onderwijs De verstrekte subsidies hebben onder andere bijgedragen aan: (preventieve) medische handelingen uitgevoerd 
op 56 scholen (bijv. malaria screenings, verstrekken van vitamine A)
2) bewustwoordingscampagne gericht op leraren en studenten over negatieve effecten van lijfstraffen doorgevoerd.
Bijdrage aan Save the Children Internationaal Sponsorprogramma.

Haïti Vermindering van 
het risico op en 
de effecten van 
natuurrampen 

€ 267.132 € 424.063 december 2009 
- juli 2011

bescherming 1)  Op 23 scholen hebben de in 2010 opgezette ‘emergency response teams’ een simulatie-oefening gedaan 
waarin onder andere de calamiteitenplannen van de scholen zijn getest.   

2)  Op 23 scholen zijn kleinschalige werkzaamheden uitgevoerd, zoals aanleg latrines, verbeteren drainage en 
aanleg veilige opslag schoolspullen, met het oog op het verminderen van de risico’s van natuurrampen voor 
de kinderen.

3) 525 mensen zijn getraind in onder meer kinderrechten.
4) 6.025 kinderen op scholen betrokken bij programma.
= Kinderen direct bereikt: 6.025 en indirect bereikt: 195.300.

Noodhulp voor 
de door Cholera 
getroffen bevol-
king van Haïti

€ 0 € 15.000 oktober 2010 
- april 2011

gezondheidszorg Bijdrage aan kosten voor logistieke en personele ondersteuning van behandelcentrum voor cholera in  
Port-au-Prince waar demonstraties en trainingen gegeven worden over hygiëne. 
= Kinderen indirect bereikt: ruim 45.000.

Wederopbouw 
Haïti

€ 1.150.237 € 1.941.461 oktober 2010 
- januari 2013

onderwijs 1)  21 klaslokalen en twee lokalen voor schooladministratie zjin gebouwd die aardbeving- en orkaanbestendig 
zijn. Alle gebouwen zijn voorzien van schoolbanken en lesmateriaal voor in totaal 1.122 leerlingen.

2)  250 leraren van basisscholen zijn getraind in verbeterde leervaardigheden, kindvriendelijke leeromgeving en 
kinderparticipatie.

3)  105 leraren zijn getraind in ‘Disaster Risk Reduction’ waardoor hun bewustwording en kennis is vergroot 
in het identificeren van risico’s en mogelijke oplossingen om gevaren voor hun scholen als gevolg van een 
natuurramp te verkleinen.

=Kinderen direct bereikt: 1.122 en indirect bereikt: 12.500.
Zie de uitgebreide beschrijving op pagina 42.

honduras Vergroten over-
levingskansen van 
kinderen uit de 
inheemse Lenca 
gemeenschappen 
van Honduras

€ 64.000 € 160.000 november 2011- 
april 2013

gezondheidszorg Dit programma verkeerde in 2011 in de opstartfase. In totaal zullen 3.352 jongens en meisjes jonger dan vijf 
jaar en 3.833 vrouwen in vruchtbare leeftijd bereikt worden. 
Dit programma verkeerde eind 2011 in de opstartfase.

Mexico Onderwijs voor 
kansarme kinderen 
in Chiapas

€ 99.364 € 327.645 februari 2009 
- januari 2012

onderwijs 1)  Handboek ontwikkeld voor onderwijsbegeleiders waarin thema’s zoals het voorkomen van geweld tegen 
kinderen,  gender gelijkheid en rechtenbenadering behandeld worden.

2)  229 workshops georganiseerd voor 5.876 kinderen op 27 scholen. Thema’s zijn o.a.: gezondheid, voeding, 
kinderparticipatie, eigenwaarde, kinderarbeid, onderkennen van risico’s bij geweld , samenwerken, positief 
omgaan met elkaar, non-discriminatie en gendergelijkheid

3)  Het vernieuwde onderwijscomponent van het programma is officieel gepresenteerd en erkend door het 
Ministerie van Onderwijs van de Staat Chiapas.

= Kinderen direct bereikt: 6.066 en indirect bereikt: 6.673.
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4. Activiteiten in Nederland

foto: chris de bode



Inleiding
Voor het redden van levens, dromen en toekomsten van kin-
deren is draagvlak bij het Nederlands publiek, onze donateurs, 
corporate partners, fondsen, stichtingen en bedrijven van groot 
belang. Dankzij hun steun is Save the Children in staat daad-
werkelijk verandering te brengen in het perspectief van kinderen 
wereldwijd. Ons werk begint met het informeren, inspireren en 
betrekken van mensen door publiekscommunicatie, voorlichting, 
campagnes en een consequente zichtbaarheid in Nederland. 
Deze betrokkenheid wordt door de fondsenwervers omgezet in 
vaste of eenmalige donaties, acties door bedrijven of particulieren 
en partnerschappen met bedrijven, fondsen en stichtingen. De 
daarmee verkregen fondsen leveren een directe bijdrage aan de 
missie van Save the Children.

4.1 Communicatie
4.1.1 Naamsbekendheid en zichtbaarheid
We creëren draagvlak voor ons werk door voorlichting te geven, 
bijvoorbeeld via de media en via ons vrijwilligersprogramma, maar 
ook door beleidsbeïnvloeding. Onze inspanningen door de jaren 
heen werpen hun vruchten af: steeds meer mensen kennen onze 
organisatie en weten waar we voor staan. Maar we constateren 
ook dat nog grotere inspanning nodig is. Want ook al neemt onze 
achterban van donateurs, stichtingen en bedrijven toe, om onze 
ambitieuze doelstellingen op het gebied van naamsbekendheid 
en fondsenwerving te behalen, is een snellere groei nodig. Er is 
een directe link tussen de mate van bekendheid en de resultaten 
van fondsenwerving. In 2010 bedroeg onze naamsbekendheid 22 
procent. In 2011 is dit percentage gedaald naar achttien procent. 
Deze daling is grotendeels te verklaren door een algemene daling 
van drie procent binnen de sector (bron: Mediad). Onze voor-
lichtingsactiviteiten hebben wel hun vruchten afgeworpen in de 
wijze waarop het publiek Save the Children waardeert. Dit is 
gestegen van 56 naar 59. 

Om de naamsbekendheid structureel en aanzienlijk te laten 
stijgen, heeft Save the Children in 2011 een nieuwe positionering 
gekozen. Deze koers is onderbouwd met marktonderzoek en 
vertaald naar een merkpaspoort. We hebben ons reclamebureau 
gevraagd om dit te vertalen in woord en beeld. Resultaat hiervan 

is onder andere onze nieuwe pay-off ‘Red hun leven. Red hun 
dromen. Red hun toekomst’, een herziening van de huisstijl en 
een twintig seconden durend filmpje over de noodzaak van ons 
werk. Deze laatste werd vanaf tweede kerstdag uitgezonden op 
de zenders van RTL Nederland. Het filmpje is terug te zien op 
www.savethechildren.nl. In 2012 moeten we van deze merkcam-
pagne de vruchten gaan plukken.

4.1.2 Campagne ‘Stop Kindersterfte!’
Save the Children voert van 2010 tot 2015 in internationaal 
verband campagne tegen kindersterfte bij kinderen onder de 
vijf jaar en moedersterfte gedurende zwangerschap en bevalling. 
In Nederland voeren we deze campagne onder de naam ‘Stop 
Kindersterfte!’. In 2011 hebben we het Nederlands publiek op 
diverse manieren geïnformeerd en betrokken bij het tegengaan 
van kindersterfte: 
- Met advertenties in diverse tijdschriften en kranten.
- Door middel van persberichten.
- Via onze website.
-  Door middel van een thema-uitzending van het televisie-

programma ‘Tijd voor Max’ bij omroep MAX. Deze uitzending 
leverde een belangrijke bijdrage aan de campagne: dankzij het 
programma en onze ambassadeurs Pia Dijkstra, Cystine Carreon 
en Joris Lutz vergaarden we circa duizend nieuwe donateurs.

-  Met een actie tijdens de Margriet Winterfair in november. Save 
the Children bereidde zeven dagen lang pindakaasbrownies in 
het Kooktheater om op creatieve en speelse wijze aandacht te 
vragen voor nut en noodzaak van ‘Plumpy Nut’ bij ondervoede 
kinderen: therapeutische voeding op basis van pindakaas.

-  Met voorlichting door onze vrijwilligers op basis- en middelbare 
scholen.

4.1.3 droomkinderen
Save the Children redt levens, dromen en toekomsten van 
kinderen. Fotograaf Chris de Bode heeft de dromen van kinderen 
in de sloppenwijken van Delhi vastgelegd. Hiermee willen we 
illustreren dat deze kinderen net zo goed dromen als kinderen 
in Nederland. Waar kinderen in Nederland dromen over dingen 
die iets toevoegen aan het leven, dromen kinderen in Delhi over 
dingen die hun leven kunnen veranderen. De foto’s hebben in 

Breien voor india
Van oktober 2010 tot maart 2011 voerde Save the 
Children de actie ‘Brei voor india’ om het Nederlands 
publiek actief te betrekken bij de campagne ‘Stop Kinder-
sterfte!’. we vroegen mensen een mutsje te breien voor 
pasgeborenen in de sloppenwijken. hiermee konden 
mensen hun betrokkenheid tonen aan kinderen voor wie 
het niet vanzelfsprekend is dat zij hun vijfde levensjaar 
zullen halen, en hun moeders. Met het mutsje konden zij 
deze betrokkenheid omzetten in een concreet product.

in totaal ontvingen we het overweldigende aantal van 
ruim 200.000 mutsjes, gebreid door jong en oud. 
Bovendien resulteerde de campagne in bijna een miljoen 
euro aan gratis publiciteit in landelijke en lokale media. 

de mutsjes zijn in het voorjaar naar india vervoerd, 
met dank aan de sponsoring van de betrokken logistieke 
bedrijven. Nog voor de start van de winter, werden 
ruim 120.000 mutsjes uitgedeeld in de sloppenwijken 
van delhi. een kleine 80.000 mutsjes zijn uitgedeeld in 
de Noordoostelijke provincie Rajasthan. de distributie 
van de mutsjes in delhi was gekoppeld aan de mobiele 
klinieken van Save the Children in de sloppenwijken. 
lees meer over dit programma op pagina 30. 

in het najaar hebben we de inzenders van de mutsjes een 
terugkoppeling gegeven in de vorm van een fotoboekje 
en een kaartenset. Tussentijds hebben we hen op de 
hoogte gehouden via social media, e-mail en onze 
website. 

het programma van Save the Children Nederland in 
Delhi	en	de	‘Brei	voor	India-campagne’	zijn	gefinancierd	
door de Nationale Postcode loterij. 
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onder andere VK Magazine en PS van de Week gestaan. Begin 
2012 zijn ze geplaatst in Kek Mama. Ook in dit jaarverslag hebben 
de foto’s een plek gekregen.

4.1.4 Online activiteiten
Onze website www.savethechildren.nl is een belangrijk podium 
voor onze voorlichting en fondsenwerving. In 2011 zijn voorbe-
reidingen getroffen om zowel de techniek als vormgeving nog 
beter aan te laten sluiten bij de huidige wensen en ontwikkelingen 
van Save the Children. Deze verbeteringen zullen in 2012 geïm-
plementeerd worden. 
Behalve op onze eigen website is Save the Children te vinden 
op websites van partners en donoren, zoals www.geefgratis.nl, 
www.goededoelen.nl, en op sociale netwerken zoals Hyves, Twitter, 
Facebook en Youtube. Ook maken we nog steeds gebruik van 
Google Adwords.

In 2011 bezochten per maand gemiddeld zesduizend mensen 
onze site. In 2012 zal de website vernieuwd worden om nog 
beter aan de wensen en eisen van de bezoeker te voldoen. 
Voor voorlichting over onze samenwerkingsverbanden Dutch 
Consortium Uruzgan (DCU) en Dutch Consortium for Rehabi-
litation (DCR) ontwikkelden we de websites www.dutchconsor-
tiumuruzgan.nl en www.dcr-africa.com. Zie pagina 60 voor meer 
informatie over deze samenwerkingsverbanden.

4.1.5 Media
Via persberichten en nieuwsberichten op onze site informeer-
den wij het publiek over onze inspanningen tijdens crises en 
noodsituaties, met name in Ivoorkust, Zuid-Soedan, Libië en de 
Arabische wereld, de Hoorn van Afrika, Afghanistan en Pakistan.
Er zijn 344 berichten in de (geschreven) landelijke media ver-
schenen. Het mediabereik in 2011 bedroeg 24.910.135 ontvangers 
en de mediawaarde aan gratis publiciteit bedroeg € 1.187.811,-. 

4.1.6 Publicaties
Jaarverslag
Elk jaar legt Save the Children met het jaarverslag verantwoording 
af aan belanghebbenden. Wij streven naar een jaarverslag dat vol-
doet aan de externe vereisten. Tegelijkertijd willen we onze dona-

teurs, subsidiënten, vrijwilligers, partners en andere betrokkenen 
een informatief en prettig leesbaar jaarverslag bieden. Daarbij 
worden de aanbevelingen die we ontvangen, bijvoorbeeld via 
onze deelname aan de Transparantprijs, zoveel mogelijk meege-
nomen. In 2011 behaalde Save the Children een 21ste plaats met 
een waardering van 7,3 voor het jaarverslag van 2010. Dit was 
een flinke daling ten opzichte van het jaar ervoor toen wij met 
een 8,5 de vijfde plaats bereikten. Dit motiveerde ons extra om 
het jaarverslag, met de aanbevelingen van de Transparantjury in 
de hand, goed aan te pakken. Het jaarverslag van 2010 had een 
oplage van 1200 en is in de laatste week van april verstuurd aan 
765 organisaties en personen, onder wie politici, ambtenaren en 
journalisten. Een verkorte versie van het jaarverslag is verstuurd 
aan alle vaste donateurs en giftgevers.

Nieuwsbrieven 
Save the Children verstuurt nieuwsbrieven en digitale nieuws-
brieven om donateurs en belangstellenden op de hoogte te 
houden van ons werk. De nieuwsbrief valt in de regel tweemaal 
per jaar op de mat: in het voorjaar en in het najaar. De digitale 
nieuwsbrief sturen we aanvullend vier keer per jaar. Met deze 
nieuwsbrieven informeren wij de lezer over de ontwikkelingen 
van Save the Children Nederland, voortgang van de programma’s 
en de besteding van het geld. 
In 2011 verstuurden we de voorjaarsnieuwsbrief in mei met daar-
bij een kaart die mensen terug konden sturen om de nieuwsbrief 
voortaan digitaal te ontvangen. 
Om kosten te besparen is de najaarsnieuwsbrief van 2011 
verschoven naar begin 2012, om onze nieuwe merkcampagne 
te introduceren. 

Onderzoeksrapporten Save the Children 
De internationale Save the Children organisatie heeft een aantal 
rapporten gepubliceerd, welke ook in Nederland gebruikt zijn 
voor voorlichting, lobby en beleidsbeïnvloeding. 

Het moederdagrapport
Het jaarlijkse ‘State of the World’s Mothers report’ was in 2011 
gewijd aan het belang van investeringen in moeder en kindzorg 
wereldwijd en de impact daarvan op economische duurzame 

groei en veiligheid in de wereld. De bijbehorende index toont 
welke landen achterblijven in het verlenen van voldoende zorg 
aan moeders en kinderen, zie http://www.savethechildren.org/
SOWM2011.

‘No Child out of Reach: time to end the health worker crisis’.
Dit rapport laat zien dat dagelijks nog 22.000 kinderen sterven 
aan gemakkelijk te voorkomen en te genezen ziekten. Door lokale 
gezondheidswerkers te trainen en op te leiden kan de zorg voor 
kinderen onder de vijf jaar zodanig verbeteren dat de kinder-
sterfte dramatisch afneemt. Dit rapport roept dan ook op te 
investeren in gezondheidswerkers.

‘Stillbirths: the global picture and evidence-based solutions’
Dit rapport laat zien dat ieder jaar 3,2 miljoen doodgeboorten 
onzichtbaar blijven in de statistieken, waardoor het probleem 
onvoldoende aandacht krijgt in gezondheidsprogramma’s. Het 
rapport geeft meer inzicht in dit fenomeen in vooral de armste 
landen en laat zien hoe verbeterde zorg en voorlichting rond 
zwangerschap en bevalling dit cijfer naar beneden kunnen brengen.

4.1.7  Vrijwilligers
De inzet van vrijwilligers is onmisbaar voor Save the Children. Zij 
helpen het draagvlak en de naamsbekendheid van de organisatie 
te vergroten en versterken de bewustwording ten aanzien van 
kinderrechten. Dit doen ze door het uitvoeren van allerlei activi-
teiten, zoals het geven van voorlichting, en door bij te dragen aan 
evenementen in Nederland. Zo vertegenwoordigden vrijwilligers 
Save the Children in 2011 onder meer op diverse festivals, 
evenementen en scholen. Daarnaast zetten zij sponsoringacties 
op en steunden ze ons bij de uitvoering van diverse werkzaam-
heden op kantoor. 
Eind 2011 telde Save the Children in Nederland ruim negentig 
vrijwilligers die zich actief inzetten. De vrijwilligers werken in acht 
regiogroepen, elk geleid door twee vrijwillige coördinatoren. Ze 
worden daarbij ondersteund vanuit de organisatie. We vinden 
het belangrijk dat vrijwilligers het naar hun zin hebben en met 
plezier voor ons werken. Daarom blijven we in het vrijwilligers-
programma investeren. In 2011 hebben we een vrijwilligerspanel 
geïnitieerd, wat vrijwilligers de mogelijkheid biedt mee te denken 
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over het vrijwilligersbeleid en hun ideeën te uiten met betrekking 
tot landelijke acties. 
 
Voorlichting op scholen 
Door middel van gastlessen, presentaties en workshops op 
scholen worden jongeren actief betrokken bij het werk van Save 
the Children. In 2011 is op twaalf scholen voorlichting gegeven 
en heeft Save the Children 127 jongeren geholpen aan informatie-
materiaal voor onder andere werkstukken, spreekbeurten en 
onderzoeken.

Acties
Save the Children spoort geïnteresseerden aan zelf actie te 
ondernemen ten behoeve van onze organisatie. In het kader van 
jongerenparticipatie worden jongeren binnen scholenprogramma’s 
gemotiveerd tot het opzetten van een eigen onderneming om 
winst te maken voor Save the Children. Daarnaast zetten veel 
particulieren zelf acties op, vaak in de vorm van sportieve activi-
teiten die gesponsord kunnen worden. Hierbij wordt materiaal en 
ondersteuning geboden vanuit het hoofdkantoor. 

4.2 Fondsenwerving
Om onze missie uit te kunnen voeren, hebben we in steeds grotere 
mate de steun van particuliere donateurs en het bedrijfsleven 
nodig. We voelen ons uitermate verantwoordelijk voor de finan-
ciële middelen die door hen aan ons worden toevertrouwd. Voor 
het vergaren van nieuwe fondsen houden wij ons aan de norm van 
het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF). Save the Children is 
in het bezit van het CBF keurmerk en dat houdt in dat maximaal 
25 procent van onze inkomsten wordt ingezet voor het werven 
van nieuwe fondsen. Met andere woorden: elke euro aan uitgaven 
moet minimaal vier euro aan inkomsten opleveren. Voor Save the 
Children lag het percentage in 2011 op 18,5 procent.

4.2.1 Particuliere fondsenwerving
In onze meerjarenstrategie is een ambitieus plan opgenomen voor 
particuliere fondsenwerving. Aan het begin van het jaar is ervoor 
gekozen te werken aan een hogere naamsbekendheid. Zaaien 
komt immers voor oogsten en door de relatief lage naamsbe-
kendheid van Save the Children in Nederland is het moeilijk in 
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de gunst te komen van particuliere donateurs en bedrijven. Mede 
door dit gegeven is de groei in het strategisch plan niet gerea-
liseerd. Wel zijn we erin geslaagd over de hele linie een stabiel 
niveau te behouden ten opzichte van het voorgaande jaar. 

Donateurs
Nieuwe donateurs worden geworven via straat- en huis-aan-
huiswerving, telemarketing en televisie. Voor de straat- en huis-
aan-huiswerving werken we samen met een wervingsbureau. Dit 
bureau wordt per geworven donateur betaald. De ervaring is dat 
mensen die op straat of aan de deur geworven worden, gemiddeld 
drie tot zes jaar donateur blijven. Voor mensen die binnen enkele 
weken hun donateurschap opzeggen, worden geen kosten in 
rekening gebracht. Voor de telemarketing werken we samen met 
een op dit terrein gespecialiseerd bureau. Via het televisiepro-

gramma ‘Tijd voor Max’ hebben we in 2011 zowel voorlichting 
gegeven als duizend nieuwe donateurs geworven. 

Vaste en eenmalige donateurs
Wij maken onderscheid tussen vaste donateurs en eenmalige 
donateurs. Vaste donateurs zijn degenen die via een vaste 
machtiging maandelijks een bedrag aan ons doneren. Eenmalige 
donateurs zijn gevers die per mailing beslissen of zij een gift aan 
ons overmaken. De eenmalige donateurs worden regelmatig 
per post en/of e-mail benaderd met een donatieverzoek. Save 
the Children houdt zich aan bestaande regelgeving met m.b.t. 
donateurs (zie paragraaf 8.2).
We zijn het jaar gestart met 26.301 vaste donateurs. Aan het 
eind van het jaar bedroeg dit aantal 28.800. Hiermee hebben we 
een groei gerealiseerd van 2.499 vaste donateurs. Aan het begin 
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van 2011 hadden we daarnaast 21.576 eenmalige donateurs. Dit 
aantal is gedaald tot 17.421 aan het eind van het verslagjaar. 

Donateursservice
Save the Children heeft een donateursservice die speciaal 
gericht is op de contacten met donateurs. Hier kunnen onze 
donateurs en het publiek terecht met vragen, mutaties, aanmel-
dingen of uitschrijvingen. Klachten handelen we zorgvuldig af 
volgens onze klachtenprocedure, die volgens de ISO 9001:2008 
norm is ingericht. Op onze website is vermeld dat een klacht kan 
worden ingediend. In 2011 kregen we 52 klachten. Dat zijn er 114 
minder dan in 2010, waarmee wij tot onze tevredenheid kunnen 
concluderen dat het aantal klachten aanzienlijk is afgenomen.

Nalatenschappen
Save the Children wordt steeds vaker als erfgenaam of legataris 
benoemd in een testament. In 2011 hebben we € 189.144 aan 
inkomsten ontvangen in de vorm van tien nalatenschappen en 
één legaat. 

4.2.2 Acties via derden
Samenwerkende Hulporganisaties (SHO)
De Samenwerkende Hulporganisaties (SHO) vormen een samen-
werkingsverband van negen  vaste Nederlandse hulporganisaties. 
Save the Children Nederland is één van de reguliere deelnemers. 
Bij grote rampen werken wij samen in een Nationale Actie, waar-
aan ook andere particuliere organisaties deel kunnen nemen als 
gastorganisatie. Een Nationale Actie heeft als doel om:
• geld in te zamelen op gezamenlijk gironummer 555; 
•  informatie te geven over de humanitaire situatie in het ramp-

gebied; 
•  hulp aan mensen in het getroffen gebied zo goed mogelijk af te 

stemmen met andere (lokale en internationale) organisaties; 
•  samen te rapporteren over de bestedingen van de opbrengst 

van de Actie.
In 2011 werd een nationale actie gevoerd voor de Hoorn van 
Afrika, waar mensen vanwege droogte en politieke conflicten 
ernstig honger leden. Deze nationale actie bracht € 25 miljoen 
op, waarvan Save the Children tot en met 2012 €1.039.922 kan 
besteden. 

kerstmarkten in delft, zeist en Arnhem. Met deze acties 
werd een mooi bedrag opgehaald voor Save the Children, 
maar vooral veel naamsbekendheid gegenereerd.

Kinderrechtenspeurtocht in de bieb 
in de Openbare Bibliotheek Amsterdam werd in 2011 
tweemaal een kinderrechtenspeurtocht georganiseerd op de 
jeugdafdeling. zestig jonge speurneuzen leerden zo spelen-
derwijs over kinderrechten en het leven van kinderen in 
ontwikkelingslanden. Op deze wijze betrekken we kinderen 
spelenderwijs bij ons werk. 

Ruim € 10.000,- bij elkaar gefietst 
Stichting vrienden van Vaals organiseerde in samenwerking 
met Save the Children dit jaar voor het eerst de ‘Vaalserberg 
Challenge’. Op 28 mei gingen 120 volwassenen en kinderen 
met	de	fiets	de	Vaalserberg	op	en	af.	Zij	zochten	vooraf	
sponsors die voor elke beklimming een bepaald bedrag 
doneerden. het parcours van 6,1 km werd in totaal 1.224 
keer afgelegd en dit leverde maar liefst ruim € 10.000,- op. 

Bijzonder benefietconcert ‘Help Them, Arnhem 
Cares’
diverse Arnhemse artiesten bundelden in de kerstperiode 
hun	krachten	voor	een	benefietconcert	voor	Afrika.	Naast	
reggaeband inamix speelden nog ruim twintig artiesten in de 
stijlen jazz, blues, R&B, hiphop. Tijdens dit optreden riepen de 
artiesten op om per sms te doneren aan Save the Children.

Kinderen op het podium bij Absolutely Floyd 
de Pink Floyd coverband ‘Absolutely Floyd’ vraagt sinds 
de zomer 2011 tijdens optredens aandacht voor Save the 
Children en zamelt geld in. zo liet de band tijdens het Big 
Rivers-festival in dordrecht ook kinderen meedoen aan het 
optreden om speciaal aandacht te vragen voor de campagne 
tegen kindersterfte.

Scholieren maken ruim € 7.000 winst
Ruim honderd middelbare scholieren van Meridiaancollege 
‘het Nieuwe eemland’ in Amersfoort zetten eigen bedrijfjes 
op en maakten daarmee ruim € 7.000,- winst voor Save 
the Children. Tijdens de afsluiting van dit project was er 
een sponsoractie waarbij kinderen van basisschool de Berg 
gesponsorde tegels voorzagen van een mooie stoepkrijt-
tekening. 

Gastlessen over kinderrechten
leerlingen van groep zeven en acht van de Pieter jelles 
Troelstraschool kregen een speciale les over kinderrech-
ten en Save the Children. in de gastles werd ingegaan op 
het recht op veiligheid en bescherming voor kinderen in 
ontwikkelingslanden. 

Acties op bevrijdingsfestivals
Springtouwen voor het goede doel? Telefoonstickers kopen 
om je kind te voorzien van je mobiele nummer voor het 
geval je hem of haar in de menigte kwijtraakt? het kon 
allemaal op Bevrijdingsdag! in groningen, Roermond en 
den haag vonden allerlei van dit soort acties plaats om geld 
in te zamelen voor Save the Children.
 
Fotocompetitie onder internationale scholieren 
leerlingen van de American School The hague, The 
international School of The hague en de American School 
of Rotterdam deden mee aan een fotocompetitie met het 
thema ‘Stop Kindersterfte’. Op de 92e verjaardag van Save 
the Children, 19 mei, werd de winnaar bekendgemaakt tijdens 
een evenement op ons kantoor in den haag.

Acties en aandacht op kerstmarkten 
Kerstballen gooien op een wereldkaart en draaien aan het 
rad van de kinderrechten: het zijn twee voorbeelden van 
leuke activiteiten die georganiseerd werden tijdens 

een greep uit de ruim 64 acties van vrijwilligers in 2011
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Nationale Postcode Loterij 
De Nationale Postcode Loterij is de grootste goede doelen loterij 
in Nederland. De doelstelling van de Postcode Loterij is ‘bijdragen 
aan een groene en rechtvaardige wereld’. Sinds de oprichting in 
1989 heeft de Nationale Postcode Loterij meer dan 3,5 miljard 
euro gedoneerd aan organisaties die zich inspannen voor ont-
wikkelingssamenwerking en mensenrechten, sociale cohesie in 
Nederland en natuur en milieu. Save the Children is sinds 2002 
beneficiënt van de Nationale Postcode Loterij en ontving in 2011 
voor de tiende keer de jaarlijkse bijdrage. In 2011 bedroeg de 
bijdrage € 900.000,-. Dit geld is van wezenlijk belang voor Save 
the Children omdat het geld vrij besteedbaar is en we het daar 
kunnen inzetten waar het het hardst nodig is. 
Als extra projectbijdrage hebben wij in februari 2010 een bedrag 
van € 1.623.864,- ontvangen, waarmee wij ook in 2011 zorgden 
voor toegankelijke gezondheidszorg via mobiele klinieken in de 
sloppenwijken van Delhi, India (zie pagina 30). Bovendien konden 
we met deze extra projectbijdrage onze ‘Brei voor India’-campagne 
voeren (zie pagina 53). 
“Dankzij de deelnemers van de Postcode Loterij ontvangt Save the 
Children jaarlijks een bijdrage voor haar werk. Save the Children 
gelooft net als de loterij in de kracht van dromen. Kinderen krijgen 
door het werk van Save the Children de kans om hun toekomstdromen 
waar te maken”
Judith Lingeman
Manager Goede Doelen
Nationale Postcode Loterij

4.2.3 Corporate partners 
Corporate partners leveren een belangrijke bijdrage aan de doel-
stelling van Save the Children door het beschikbaar stellen van 
financiële middelen en diensten. Daarom zoeken we actief de 
samenwerking met bedrijven die hun maatschappelijke verant-
woordelijkheid serieus nemen en daaraan concreet invulling wil-
len geven. De aangeboden steun wordt door Save the Children 
zorgvuldig ingezet. Er zijn vele mogelijkheden voor een samen-
werking met corporate partners. Informatie en voorbeelden 
staan vermeld op de onze website. 
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Nieuwe partners
In 2011 heeft Save the Children twee belangrijke nieuwe cor-
porate partners mogen verwelkomen: Classic Rally en Stichting 
Steunfonds Basiszorg. Classic Rally organiseert een aantal keer 
per jaar bijzondere rally’s voor zowel klassieke auto’s als sport-
auto’s. Een deel van het inschrijfgeld wordt gedoneerd aan Save 
the Children. Bovendien biedt Classic Rally Save the Children 
een platform via hun marketing- en communicatieactiviteiten. 
De Stichting Steunfonds Basiszorg heeft een driejarig partnership 
afgesloten met Save the Children. De stichting biedt financiële 
steun en inhoudelijke expertise voor ons hygiëne- en sanitatie-
project in India. 

Bestaande partners
Corio 
Vastgoedeigenaar Corio heeft een driejarige samenwerking met 
Save the Children. Corio levert financiële steun aan de Leadership 

goede doelen ambassadeurs op 
bezoek in delhi
in oktober verwelkomde Save the Children de 
internationale goede doelen ambassadeurs van de 
Postcode loterij, Rikus en Sijmen, in delhi. zij reis-
den gedurende enkele maanden langs verschillende 
projecten van goede doelen om namens de loterij te 
zien wat deze projecten inhouden. 
in delhi keken Rikus en Sijmen een week mee met de 
artsen van de mobiele klinieken van Save the Children. 
zo konden zij met eigen ogen zien dat deze mobiele 
klinieken levens redden. ze waren er bovendien bij 
toen de 120.000 mutsjes uitgedeeld werden aan 
moeders om hun baby’s te beschermen tegen de 
aankomende kou. de internationale ambassadeurs 
hebben	middels	filmpjes	en	foto’s	verslag	gedaan	van	
hun belevenissen op de website www.internationaal-
ambassadeur.nl en via social media.

foto: chris de bode
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Acties van bedrijven in 2011
Knuffelen met IKEA
gastles op basisschool bij lancering iKeA-knuffelactie 
Op maandag 31 oktober 2011 stonden vrijwilligers voor 
de klas van basisschool ‘de Vlinderboom’ in Amsterdam. 
Op die dag ging de iKeA-knuffelactie van start waarmee 
geld opgehaald werd voor Save the Children en uNiCeF. 
de vrijwilligers vertelden de kinderen over de actie en 
gaven voorlichting over kinderrechten. Renate Verbaan 
hield hier een quiz over met de scholieren. 

Bank of Scotland fietst de wereld rond
Medewerkers van Bank of Scotland Amsterdam hebben 
meegedaan	aan	een	fietsmarathon.	Zij	hebben	in	24	
uur	-	op	hometrainers	-	de	wereld	“rondgefietst”.	Het	
Nederlandse team stond er niet alleen voor; wereld-
wijd	fietsten	pakweg	vierhonderd	collega’s	mee.	Het	
doel was in 24 uur zoveel mogelijk geld bij elkaar te 
fietsen.	Collega’s,	zakenrelaties	en	de	bank	zelf	werden	
gevraagd de sportievelingen te sponsoren. 

Donatie in plaats van kerstkaarten
expereo international en Ardagh group hebben 
dit jaar geen fysieke kerstkaarten verstuurd en het 
bespaarde geld aan Save the Children gedoneerd. 
Collega’s werden opgeroepen bij te dragen door zelf 
ook een bedrag te doneren.

Academy in Turkije. De academie heeft als doel kansarme jongeren 
perspectief te bieden op de arbeidsmarkt en trainers uit andere 
regio’s op te leiden. Op 20 september 2011 werd deze academie 
geopend door de burgemeester van Istanbul, de Turkse staatse-
cretaris van Jeugd en Sport, de CEO van Corio, de gouverneur van 
Istanbul en de Nederlandse Consul in Istanbul. (zie ook pagina 40)
In Nederland mag Save the Children tevens op diverse manieren 
gebruikmaken van beschikbare promotieruimte in de winkelcentra 
van Corio, zoals Hoog Catherijne in Utrecht. In 2011 is een start 
gemaakt met straatwerving in een aantal winkelcentra bij speciale 
evenementen. Zo hebben we tijdens een kookevenement recepten 
bereid, terwijl straatwervers deze hapjes uitdeelden en tegelijkertijd 
donateurs wierven. Deze vorm van samenwerking zal in 2012 
verdiept worden. 

IKEA 
Save the Children en IKEA hebben een jarenlange warme band. 
Jaarlijks zamelt IKEA met de pluche beestenactie geld in voor 
onderwijsprojecten van Save the Children en UNICEF. In 2011 
konden medewerkers van IKEA bovendien kiezen voor een 
donatie in plaats van een kerstpakket. Wereldwijd heeft de IKEA-
knuffelactie 12,4 miljoen euro opgeleverd. Save the Children 
Nederland ontvangt maar liefst 224.000 euro dankzij de actie. 

4.2.4 Fondsen en stichtingen
Fondsen en stichtingen als het Gieskes-Strijbis Fonds, de Stichting 
Steunfonds Basiszorg, de Anna Muntz Stichting, Turing Founda-
tion, Stichting VDU Care, Stichting Havenzicht en Stichting Mundo 
Crastino Meliori leveren een aandeel in de totale inkomsten van 
Save the Children Nederland. Een aantal van onze programma’s 
kunnen wij uitvoeren dankzij de bijdragen die zij ons vanuit hun 
opdracht en missie toevertrouwen. Deze bijdragen variëren van 
een bijdrage voor een deel van een programma tot volledige 
financiering.

4.3 Lobby
Veel problemen kunnen alleen door nieuwe wetgeving en aan-
gepaste beleidsprioriteiten van overheden structureel worden 
opgelost. Dit geldt voor de landen waar onze programma’s wor-
den uitgevoerd, maar evengoed voor Nederland. In 2011 veran-

derden, na het aantreden van een nieuw kabinet in oktober 
2010, de beleidsprioriteiten van de Nederlandse overheid. 
Kort samengevat komt dit neer op meer nadruk op de eco-
nomische sector en de rol van het bedrijfsleven en minder 
op de sociale sector. Ontwikkelingssamenwerking wordt veel 
meer vanuit het Nederlands belang bekeken. Voor Save the 
Children is deze beleidswijziging ingrijpend, omdat onze bij-
drage aan ontwikkeling zich van oudsher richt op onderwijs 
en gezondheidszorg. 

Onze lobby in Nederland was in er 2011 dan ook op gericht om 
(basis)onderwijs en gezondheidszorg, met name in fragiele staten, 
op de agenda te houden. 

Het belang van onderwijs brachten wij ondermeer ter sprake 
middels de Global Campaign for Education (GCE), waarin wij 
samenwerken met Oxfam Novib, Edukans, Algemene Onderwijs-
bond, CNV en Woord en Daad. Onze goed bezochte onderwijs-
conferentie werd op 18 november geopend door Jan Peter Balke-
nende, die zich in het ‘High Level Panel for Education’ inzet voor 
meer geld voor onderwijs in ontwikkelingslanden. Via deze con-
ferentie en via regelmatige contacten met politici, werd dit thema 
onder de aandacht gebracht van staatssecretaris Ben Knapen. Onze 
lobby droeg bij aan een aanvullende afbouwbrief met betrekking tot 
onderwijs van de staatssecretaris aan de Tweede Kamer De staats-
secretaris deed de toezegging om voor 2012 en 2013 bedragen te 
reserveren voor afbouw- en overdrachtslanden en om de Kamer 
in 2012 te informeren over de voortgang van de exit-strategieën in 
de landen waarmee Nederland de relatie afbouwt.

Naast het op de agenda houden van onderwijs, voerden wij lobby 
voor herziening van de strategie voor noodhulp, aangezien ook het 
budget voor noodhulp een verminderde prioriteit heeft gekregen 
binnen het kabinet. In een samenwerkingsplatform met onder 
andere CARE en Oxfam Novib hebben we ons hard gemaakt 
om de korting op noodhulp te verminderen. Als gevolg van deze 
inspanningen zijn hiertoe door Tweede Kamerleden amende-
menten ingediend, waarvan sommige zijn ingewilligd. Het nood-
hulpbudget is hierdoor ten opzichte van de eerdere budgettering 
weer verhoogd.

Via onze in paragraaf 4.1.6 genoemde publicaties ten aanzien 
van kindersterfte en moeder- en kindzorg hebben wij politici en 
beleidsmakers op de hoogte gehouden van onze standpunten 
over dit thema. Naast deze rapporten stuurden we hen ook ons 
jaarverslag.

4.4 Samen sterk
Save the Children hecht grote waarde aan samenwerking, zowel bij 
draagvlakversterking in Nederland als bij het verbeteren van leefom-
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Stichting Steunfonds Basiszorg 

 Interview met Hellen Graniewski – Wijnands, Voorzitter Raad 
van Toezicht Stichting Steunfonds Basiszorg

Wat is de Stichting Steunfonds Basiszorg?
“De Stichting Steunfonds Basiszorg heeft als doel projecten op 
het gebied van basisgezondheidszorg te steunen voor een periode 
van maximaal drie jaar. Dat doen we zowel in Nederland als 
internationaal. In die drie jaar moet het doel van het project 
bereikt zijn of structurele financiering gevonden zijn. We steunen 
alleen projecten die binnen onze doelstelling passen, die profes-
sioneel zijn (en dus geen hobbyisme van goedwillende leken) en 
die financieel binnen onze draagkracht vallen.”

 Hoe past een kinderrechtenorganisatie als Save the Children in 
de strategie?
“Door projecten te ondersteunen die gericht zijn op basisgezond-
heidszorg, levert de Stichting Steunfonds Basiszorg een bijdrage 
aan de gezonde ontwikkeling van kinderen. Een goede toekomst 
voor kinderen is in belangrijke mate afhankelijk van hun gezond-
heid en die van hun ouders. Dit vergroot de kans op goed onderwijs 
en dus later een beter bestaan.”

Wat zijn de voornaamste redenen voor de Stichting Steunfonds 
Basiszorg om samen te werken met Save the Children?

“Save the Children Nederland kwam na onderzoek naar moge-
lijke samenwerkingsverbanden als ideale partner uit de bus: een 
Nederlands onderdeel van een grote internationale organisatie 
die met veel kennis van zaken en empathie wereldwijd opereert. 
Ook de samenwerking van Save the Children met lokale NGO’s 
is voor ons een belangrijk argument geweest.”

 Welke activiteiten voert de Stichting Steunfonds Basiszorg uit 
met Save the Children? 
“De Stichting financiert een project gericht op hygiëne en sanitatie 
in Delhi. De kennis van hygiëne in de sloppenwijken behoeft veel 
verbetering en wij hopen door een bijdrage aan dit project deze 
kennis te versterken. De Stichting Steunfonds Basiszorg geeft niet 
alleen financiële steun, maar beschikt ook over inhoudelijke ex-
pertise en deskundige medewerkers. De trias projectorganisatie, 
inhoudelijke expertise en financiering zorgt voor een kansrijk 
hygiëne- en sanitatieproject in India. Daar zijn we trots op!” 

Wat vinden de medewerkers van de Stichting Steunfonds 
Basiszorg van de samenwerking?
“Een tiental medewerkers van Activite en de afdeling Jeugdzorg 
van de GGD in de Rijnstreek wil graag deelnemen aan het 
project, zowel ter plaatse als op de achtergrond. In maart 2012 
zullen twee medewerkers, na voorbereiding met Save the Children 
samen met een programma manager van Save the Children, een 
bezoek brengen aan Delhi.” 

standigheden voor kinderen in de landen waar we werken. Hiervoor 
maken we deel uit van diverse samenwerkingsverbanden.

4.4.1 lidmaatschappen
Save the Children is in Nederland lid van brancheorganisaties 
Partos (voor organisaties op het gebied van internationale samen-
werking) en VFI (Vereniging Fondsenwervende Instellingen).

4.4.2	Samenwerkingsverbanden	Medefinancieringsstelsel	(MFS)
De Nederlandse overheid bevordert samenwerking ‘in het veld’. 
In het kader hiervan verstrekt zij haar ontwikkelingssamenwer-

kingsubsidies aan samenwerkingsverbanden. Save the Children 
werkt samen in:
-  Dutch Consortium Uruzgan (DCU), een samenwerkingsver-

band van Save the Children, Cordaid, Healthnet/TPO, ZOA en 
Dutch Committee Afghanistan – Veterinary Programme. Samen 
werken we aan wederopbouw in Uruzgan (zie pagina 23);

-   MFS-coalitie Dutch Consortium for Rehabilitation (DCR), 
bestaande uit Save the Children, Care Nederland, Healthnet/
TPO en ZOA. Samen voeren we van 2011 tot 2015 een geza-
menlijke programma uit ter verbetering van gezondheidszorg 
en onderwijs in zes Afrikaanse landen (zie pagina 33).

4.4.3 Samenwerkingsverbanden gericht op draagvlak en  
beleidsbeïnvloeding
Global Campaign for Education
De Global Campaign for Education is een netwerk van organi-
saties voor ontwikkelingssamenwerking en onderwijsvakbonden 
dat zich wereldwijd inzet voor goed onderwijs voor iedereen. In 
Nederland bestaat de GCE uit Oxfam Novib, Edukans, ICCO/
Kerk in Actie, Save the Children en de onderwijsbonden van FNV 
en CNV. Samen richten deze organisaties zich op het verkrijgen 
en behouden van Nederlandse steun aan onderwijs in ontwik-
kelingslanden.

Samenwerkende Kinderfondsen
De Stichting Samenwerkende Kinderfondsen is een samenwer-
kingsverband tussen Save the Children, Defence for Children, 
Compassion, Plan Nederland, Red een Kind, WereldOuders en 
World Vision. Doelstelling is het ontwikkelen en opzetten van 
gezamenlijke campagnes om zo breed mogelijk draagvlak te 
creëren voor de rechten van het kind wereldwijd. 

Werkgroepen van het Kennisforum
Het Kennisforum is bedoeld voor uitwisseling tussen het Minis-
terie van Buitenlandse Zaken en het maatschappelijk middenveld 
met als doel kennis en ervaring over ontwikkelingssamenwerking, 
hiv/aids en kinderrechten te bevorderen en de samenwerking 
tussen deelnemende organisaties te versterken. Save the Children 
is onderdeel van de werkgroepen ‘Onderwijs in (post-)conflict-
landen’, ‘Kinderen en Geweld’ en ‘Children affected by AIDS’. 

4.4.4 Samenwerking in noodsituaties
De Samenwerkende Hulporganisaties
De Samenwerkende Hulporganisaties (SHO) vormen een 
samenwerkingsverband van negen vaste Nederlandse hulporga-
nisaties, die samen giro 555 openen op het moment dat zich 
een ernstige noodsituatie voordoet om gezamenlijk fondsen te 
werven voor noodhulpverlening. Deze organisaties zijn: Cordaid, 
ICCO/Kerk in Actie, Oxfam Novib, het Nederlandse Rode Kruis, 
Unicef, World Vision, Stichting Vluchteling, Terre des Hommes en 
Save the Children (zie paragraaf 4.2.2 op pagina 56). 
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5. Vooruitblik 

foto: chris de bode



In het Strategisch Plan 2011 – 2015 heeft de organisatie op 
hoofdlijnen het beleid voor de komende jaren vastgelegd. In het 
plan is gekozen voor een aantal strategische prioriteiten, die zijn 
toegelicht in hoofdstuk 2 van dit jaarverslag. Het plan voorziet 
in een groei van activiteiten en middelen die tot uiting komen in 
de meerjarenraming, welke is opgenomen in hoofdstuk 9. Deze 
meerjarenraming is aangepast in december 2011, naar aanleiding 
van de gerealiseerde inkomsten in dat jaar en de verwachte 
inkomensstroom voor de komende jaren. In het licht van de 
economische teruggang en de bezuinigingen van de overheid 
wordt thans een meer gematigde groei realistischer geacht. Dit 
neemt overigens geenszins de ambitie van de organisatie weg.

De komende jaren zal Save the Children zich richten op het 
versterken van het draagvlak in Nederland door middel van 
voorlichting, en op de uitvoering van de programma’s. Het is ons 
beleid in beide taken focus aan te brengen en te werken aan 
vernieuwing van onze aanpak. De komende jaren zetten we in 
op onze nieuwe positionering ‘Red hun leven. Red hun toekomst. 
Red hun dromen. Save the Children’, een pay-off die heel direct 
met onze naam en missie verbonden is. 
Deze nieuwe positionering gaat uit van de kracht van kinderen en 
verwijst naar onze drie kernthema’s: gezondheidzorg (met name 
het verminderen van kindersterfte), onderwijs en bescherming.

Doelen voor 2012
In lijn met de Meerjarenstrategie 2011 - 2015 is voor 2012 een 
aantal doelstellingen geformuleerd:

•  Het uitbouwen van de programmaportefeuille en draagvlak hier-
voor. Met een focus op landen (zie kader) en thema’s (onderwijs, 
gezondheidszorg en bescherming) die in onze Meerjarenstrategie 
zijn bepaald, streven we naar een groei van de projectbestedingen 
tot € 17 miljoen in 2012. We zetten ons in om met name in het 
particuliere kanaal het draagvlak voor ons werk te laten toenemen 
en daarmee ook de financiële steun ervoor.

•  Het verder implementeren van de nieuwe programmastructuur, 
waarbij Save the Children met al haar leden als één organisatie 
aanwezig zal zijn in het veld (zie hoofdstuk 1.7). Er is gekozen 

voor een gefaseerde aanpak, waarbij de uitvoering stap voor 
stap wordt geïntegreerd binnen de zeven regio’s waarin ons 
werk is ondergebracht. Hierbij zijn de centrale uitvoering in 
Londen, de regio’s en de veldkantoren in de landen en alle 
lidorganisaties betrokken, waaronder Save the Children Nederland. 
Nadat in 2011 Zuid- en Centraal Azië, Zuidoost en Oost-Azië zijn 
gestart, zullen de overige regio’s in 2012 geïntegreerd worden met 
een afrondingsfase in 2013.

•  Het verder verbeteren van de kwaliteit van de programma’s 
en de monitoring hiervan op basis van inzichtelijke indicato-
ren. Dit zal gebeuren in het kader van de nieuwe interna-
tionale programmastructuur. Een eerste aanzet hiertoe is de 
invoering van een cijfer dat het bereik van onze programma’s 
aangeeft (‘total reach’). Via een nieuw ontwikkelde methode 
wordt bepaald hoeveel kinderen en andere doelgroepen Save 
the Children wereldwijd met haar inspanningen bereikt. In het 
verlengde hiervan zal Save the Children Nederland ‘output’ en 
‘outcome’ indicatoren ontwikkelen, waarmee we via onze eigen 
database de voortgang binnen programma’s kunnen monitoren 
en de gegevens direct kunnen verwerken in de rapportages. In 
2012 zal het kader hiervoor worden neergezet.

•  Het verhogen van de bekendheid en zichtbaarheid in eigen land 
om invulling te geven aan de voorlichtingsdoelstelling. Bekendheid 
en zichtbaarheid zijn ook nodig voor een succesvolle fondsen-
werving. In 2011 is de basis hiervoor gelegd met de uitwerking 
van ons Merkpaspoort, waarin het beleid en onze identiteit 
helder worden samengevat. Dit paspoort kan op alle vlakken 
van ons werk worden gebruikt als uitgangspunt. 

  In 2012 zal worden ingezet op het verhogen van onze naams-
bekendheid. Via onze campagnes en publieksuitingen willen we 
een mediawaarde van € 1.200.000 en 30.000.000 impressies 
bereiken. We willen dat 64.000 mensen het werk van Save the 
Children actief steunen door te participeren in één van onze 
activiteiten. Verder streven we naar een verdere toename van 
het aantal donateurs.

•  Het verder investeren in de kwaliteit van het werk door een 
efficiëntere bedrijfsvoering. Op de afdeling Programma’s is eind 
2011 een geautomatiseerd volgsysteem in gebruik genomen, 

dat helpt beter en sneller inzicht te krijgen in de status van 
onze programma’s en de gelegenheid biedt bij te sturen als dat 
nodig is. Op termijn moet dit systeem, net als de database voor 
donateurs, gekoppeld worden aan andere geautomatiseerde 
systemen waaronder de financiële administratie zodat tijd en 
geld bespaard kan worden.

•  Het opschalen van samenwerkingsverbanden tot productieve 
en innovatieve platforms, waarop moderne ontwikkelingssamen-
werking en draagvlakversterking kunnen worden gebouwd. Save 
the Children is in toenemende mate actief binnen samenwer-
kingsverbanden, waarvan het Dutch Consortium for Uruzgan 

Regio-indeling Save the Children 
international met daarbinnen 
de kernlanden van Save the 
Children Nederland:

Zuid- en Centraal-Azië
Afghanistan; Pakistan; Tadjikistan; Kirgizië

Zuidoost- en Oost-Azië
india

Midden-Oosten en Oost-Europa
Armenië; Azerbeidzjan; georgië; Palestijnse gebieden

Latijns Amerika en het Caraïbisch gebied
haïti

West- en Centraal-Afrika
liberia; democratische Republiek Congo

Oost-Afrika
Oeganda; zuid-Soedan

Zuidelijk Afrika
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en het Dutch Consortium for Rehabilitation in Afrika de belang-
rijkste zijn. Ook de samenwerking binnen de Samenwerkende 
Hulporganisaties en de Samenwerkende Kinderfondsen vraagt 
onze innovatieve aandacht. Steeds meer wordt duidelijk hoe 
belangrijk het is ons werk in ontwikkelingslanden te koppelen 
met het betrekken van publiek, politiek en media in Nederland. 
Op die manier kunnen we het belang van internationale samen-
werking op de kaart houden.

De komende jaren 
Save the Children Nederland bouwt met de zusterorganisaties bin-
nen Save the Children International aan een sterke en eensgezinde 
organisatie, die wereldwijd dé organisatie voor kinderen is. Dat 
vergt de komende jaren vele en langdurige inspanningen, waarvan 
de reeds genoemde centrale uitvoeringsstructuur momenteel het 
meest zichtbaar en ingrijpend is. Voor Save the Children Nederland 
betekent de intensivering van de samenwerking dat wij in de jaren 
die volgen kunnen profiteren van de gebundelde internationale 
krachten. Maar het betekent ook dat wij daaraan zelf een bijdrage 
moeten leveren door mensen, kennis en middelen in te zetten die 
specifiek in Nederland beschikbaar zijn.

Het beleid van Save the Children zal in de jaren die volgen, inspelen op 
de komende ontwikkelingen. Er moet rekening gehouden worden 
met mogelijke beperkingen in de subsidies van de Nederlandse 
overheid. Zo wordt ten tijde van het schrijven van dit jaarverslag 
de politieke discussie gevoerd over in te voeren bezuinigingen 
waarbij ontwikkelingssamenwerking behoorlijk onder druk staat. 
Als gevolg van het in 2011 geformuleerde nieuwe landenbeleid 
van de Nederlandse overheid, is het aantal landen afgenomen 
waarmee bilaterale ontwikkelingsrelaties bestaan. Dit beperkt 
de mogelijkheid van financiering van onze programma’s via de 
Nederlandse ambassades. Zo is het onderwijsprogramma dat de 
Nederlandse ambassade in Pakistan aan Save the Children toe-
kende, geplaatst in het uitfaseringsbeleid van de staatssecretaris. 
Dit zet ons voor de uitdaging nieuwe financieringskanalen te 
vinden en te onderzoeken hoe wij ook voor kinderen in de 
landen waarmee Nederland geen ontwikkelingsrelatie meer 
heeft, het verschil kunnen blijven maken. 
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6. Toezicht en bestuur

foto: chris de bode



6.1  Raad van Toezicht 
Save the Children kent een directie, die de organisatie bestuurt, 
en een Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht bewaart een 
zekere afstand tot het dagelijks werk van de organisatie om 
zich te kunnen concentreren op haar verantwoordelijkheid van 
toezicht houden op het bestuur en het werk van de stichting. 
De Raad van Toezicht vergadert periodiek met de directeur en 
daarnaast onderhoudt de voorzitter van de Raad van Toezicht op 
meer regelmatige basis contact met de directeur over de organi-
satie. Verder krijgt de directie advies van de Raad van Toezicht, of 
van afzonderlijke leden daarvan.

In 2011 kwam de Raad van Toezicht vijf maal bijeen. Twee agenda-
punten sprongen er in 2011 uit: de tegenvallende groeicijfers van 
Save the Children Nederland en de intensivering van de samen-
werking binnen Save the Children International in relatie tot haar 
in 2009 aangenomen Strategisch Plan. 

Veranderende omgeving
Met het in 2010 aangenomen Meerjaren Strategisch Plan 
2011-2015 zette Save the Children Nederland fors in op groei 
van de organisatie, in het bijzonder van de eigen fondsenwer-
ving. Gedurende het jaar 2011 bleek realisatie van de groei-
sprong moeilijk te realiseren. Eind 2011 heeft de Raad van 
Toezicht hiervan een analyse gemaakt en daarbij een aantal 
externe factoren onderkend: waar in 2010 nog sprake was 
van economische groei, kwam de groei in 2011 tot stilstand 
en het bezuinigingsbeleid van de Nederlandse overheid trof 
de sector ontwikkelingssamenwerking harder dan in 2010 was 
te voorzien. Intern speelde mee dat enkele vitale plekken in 
het managementteam onbezet waren gedurende een ruime 
periode en legde de nieuwe samenwerkingsstructuur van Save 
the Children International een groter beslag op mensen en 
middelen dan voorzien. Al met al vormde deze context aan-
leiding voor de Raad van Toezicht in te stemmen met een 
aanpassing van de meerjarenraming voor de jaren tot en met 
2015. De aangepaste meerjarenraming kenmerkt zich volgens 
de Raad van Toezicht door meer realisme in combinatie met 
voldoende ambitie.
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internationale strategie 
Het tweede belangrijke aandachtspunt was het volgen van de ont-
wikkelingen binnen Save the Children International op het  gebied 
van het Internationaal Programmanagement. In 2011 werd een 
van de speerpunten van de internationale strategie in de praktijk 
gebracht: het samenvoegen van veld- en regiokantoren van Save 
the Children leden tot één Save the Children International struc-
tuur. Gestart werd met twee regio’s in Azië. Save the Children 
Nederland zat daarbij op de eerste rij, omdat het relatieve grote 
programma’s heeft in onder meer Pakistan en Afghanistan. Deze 
samenvoeging is uniek in de geschiedenis van Save the Children 
en een dergelijk ingrijpende operatie voltrekt zich niet zonder 
hindernissen. In 2011 merkten we dat in Pakistan, waar het kantoor 
wegens procedurele redenen niet formeel onder de vlag van Save 
the Children International kon gaan varen. In andere landen waren 
er vertragingen, hetgeen extra inspanningen en kosten met zich 
meebrachten. Desondanks ondersteunt de Raad van Toezicht de 
beweging naar eenheid van uitvoering omdat het ervan overtuigd 
is dat het op termijn zowel Save the Children International als 
Save the Children Nederland zal versterken.
  
Andere zaken waarover de Raad van Toezicht zich in 2011 heeft 
gebogen, zijn de vaststelling van het jaarverslag en de jaarrekening 
2010 en de voortgang van de organisatie en de relevante samen-
werkingsverbanden. Ook heeft de Raad van Toezicht een zelf-
evaluatie uitgevoerd, waarbij onder meer het functioneren van 
de Raad, de aanwezige en benodigde competenties en de relatie 
tussen de Raad en de directie aan de orde is gesteld.

De auditcommissie, een vaste commissie van de Raad van Toezicht, 
is tijdens het verslagjaar drie maal bijeengeweest. De auditcommissie 
bereidt financiële onderwerpen voor, vergadert met de externe 
accountant en adviseert de Raad van Toezicht over financiële 
zaken. In 2011 bestond de auditcommissie uit de heren Hollestelle 
(voorzitter) en Van Keulen. Zij vergaderden met de directie en 
de controller. In 2011 is onder meer aandacht besteed aan de 
mogelijke teruggave van BTW over de afgelopen jaren, de finan-
ciële afspraken met Save the Children International in de nieuwe 
structuur van Internationaal Programmanagement en de ontwikke-
lingen rond de richtlijnen financieel beheer voor goede doelen.

Voorzitter 
dhr. drs. D.J.M.G. Baron van Slingelandt

Geboortedatum 17-7-1946

Bestuurslid tussen 2006-2008

Toegetreden tot Raad van Toezicht 2008

Laatste functie Lid Raad van Bestuur Rabobank Nederland en tevens Voorzitter Directie Rabobank International

Nevenfuncties Lid van de Raad van Commissarissen van 
ABN AMRO; lid Adviesraad Kahn Scheepvaart BV. en Adviesraad Redevco Europe Service B.V.

Secretaris Raad van Toezicht
dhr. mr. H.T. Bouma

Geboortedatum 13-1-1944

Toegetreden tot Raad van Toezicht 2010

Laatste functie Partner Pels Rijcken Droogleever Fortuijn

Nevenfuncties Raadsheer PLV, gerechtshof ‘-Gravenhage

Lid Raad van Toezicht/ voorzitter auditcommissie
dhr. drs. Z.J. Hollestelle

Geboortedatum 12-05-1945

Bestuurslid tussen 2006-2008

Toegetreden tot Raad van Toezicht 2008

Laatste functie Directeur Kredieten Regio Rotterdam/Den Haag  ABN AMRO

Nevenfuncties Lid college Regenten en Regentessen Weeshuis der Hervormden te Schiedam

Lid Raad van Toezicht
mw. B.E.A. Ambags

Geboortedatum 06-02-1938

Bestuurslid tussen 2003-2008

Toegetreden tot Raad van Toezicht 2008

Laatste functie H.M. Ambassadeur te Harare (Zimbabwe)

Nevenfuncties
Lid van de Raad van Advies van het Netherlands Institute for Multiparty Democracy (NIMD)
Vice-voorzitter van het Curatorium van het Afrika Studiecentrum te Leiden

Lid Raad van Toezicht/lid Auditcommissie
dhr. drs. J.G.P. van Keulen

Geboortedatum 23-01-1967

Toegetreden tot Raad van Toezicht 2010

Huidige functie Directeur Public Matters

Nevenfuncties Bestuurslid Stichting Machiavelli
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Leden van de Raad van Toezicht ontvangen geen bezoldiging 
of vacatiegelden. Wel mogen zij vergoedingen ontvangen voor 
gemaakte kosten voor de stichting. In 2011 bedroegen de kosten  
€ 831. Aan leden van de Raad van Toezicht worden geen leningen, 
voorschotten of garanties verstrekt.

Samenstelling van de Raad van Toezicht
In de statuten is vastgelegd dat de leden van de Raad van Toe-
zicht zelf nieuwe leden benoemen. Dit gebeurt op basis van 
een schema van af- en aantreden en volgens de statuten en de 
procedure uit het Reglement van de Raad van Toezicht. Daarin 
is onder meer bepaald dat leden van de Raad van Toezicht 
geen persoonlijke of financiële banden mogen hebben met 
de stichting en dat de Raad dient te bestaan uit mensen van 
verschillende achtergronden met uiteenlopende expertise. De 
leden worden aangesteld voor een periode van vier jaar en 
kunnen vervolgens in beginsel eenmaal worden herbenoemd, 
in bijzondere gevallen voor een tweede maal.
In 2011 verliep de ‘officieuze’ tweede termijn van mevrouw 
B.E.A. Ambags. Officieus, omdat de Raad van Toezicht formeel pas 
in 2008 in het leven werd geroepen. Voor die periode kende de 
Stichting een ‘bestuur op afstand’, dat in de praktijk fungeerde als 
Raad van Toezicht. Bij de instelling van de Raad van Toezicht nam 
de Raad zich voor de termijnen van de bestuursleden aan te 
houden bij de vervangingsprocedure. Tot 2011 is de Raad daarin 
ook geslaagd. Mevrouw Ambags zal in de loop van 2012 vervangen 
worden als lid van de raad van Toezicht. Een opvolgster wordt 

gezocht. En vooralsnog zet mevrouw Ambags haar taken voort 
als lid van de Raad van Toezicht. 

6.2  Directie
Save the Children kent een statutaire directie die de bestuurlijke 
verantwoordelijkheid draagt. In 2011 bestond de directie uit één 
directeur. 

Directeur dhr. dr. H.S.M. Wierema

geboortedatum: 20 januari 1951

directeur sinds: 01 september 2003

Nevenfuncties: lid van het bestuur van de Stichting Samen-
werkende hulporganisaties (sinds 1 januari 
2012 penningmeester)
Voorzitter van de Stichting Samenwerkende 
Kinderfondsen 
lid van de Financiering Toetsingscommissie 
Stichting intent;
lid van het Comité van Aanbeveling van Roses 
for Children/Stichting Roos 

De directeur heeft een arbeidscontract voor onbepaalde tijd. 
In 2011 bedroeg het bruto jaarinkomen € 103.303 (inclusief 
vakantiegeld). De sociale werkgeverslasten en de pensioenlasten 
bedroegen respectievelijk € 16.347 en € 4.631. Net als voor de 
andere werknemers van Save the Children wordt de functie van 
directeur ingedeeld binnen de BBRA-salarisschaal, op basis van 
zwaarte en benodigde kennis en ervaring. Het salaris van de 
directeur valt binnen de Adviesregeling Beloning van Directeuren 
voor goede doelen (zie pagina 77)

6.3  Verantwoordingsverklaring
De Raad van Toezicht herkent in de drie principes van het verant-
woordingsmodel, zoals voorgestaan door het CBF, de uitgangs-
punten van deugdelijk bestuur en onderschrijft deze principes. 

6.3.1 Scheiding toezicht houden, besturen en uitvoeren
De toezichthoudende taak behoort toe aan de Raad van Toezicht. 
In de huidige structuur zijn de voorwaarden geschapen voor de 
scheiding van ‘toezicht’, ‘bestuur’ en ‘uitvoering’. De statuten geven 
aan de Raad van Toezicht de middelen voor het adequaat kunnen 
uitvoeren van haar toezichthoudende rol waaronder:
• de bevoegdheid directieleden te benoemen en te ontslaan,
• de bevoegdheid de accountant aan te stellen,
• de instelling van de auditcommissie, 
•  de besluitvorming over de statuten, strategische beleidsdocumen-

ten, het Reglement van de Raad van Toezicht en het Directie-
reglement.

Het bestuur en de dagelijkse leiding van de organisatie zijn de ver-
antwoordelijkheid van de statutaire directie. De Raad van Toezicht 
ziet toe op de directie in de uitvoering van deze rollen. Jaarlijks 
beoordeelt de Raad van Toezicht het functioneren van de directie. 
Het voorbereiden en uitvoeren van het beleid vindt plaats in het 
collegiaal werkend managementteam, dat wordt voorgezeten door 
de directeur, die de eindbeslissingen neemt. De directie fungeert 
binnen de kaders van de statuten en het directiereglement, zoals 
vastgesteld door de Raad van Toezicht. De directie rapporteert 
aan de Raad van Toezicht over de voortgang van de organisatie, 
onder meer via kwartaalrapportages en tijdens vergaderingen 
van de Raad van Toezicht. Daarnaast onderhouden de voorzitter 
van de Raad van Toezicht en de directeur regelmatig contact en 
vindt overleg plaats met individuele leden, onder andere in de 
auditcommissie die speciaal de financiële voortgang overziet en in 
het verslagjaar drie maal bijeenkwam. Voor haar eigen functione-
ren heeft de Raad van Toezicht een reglement. Eind 2011 heeft 
de Raad van Toezicht het directiebesluit tot aanpassing van de 
meerjarenraming tot en met 2015, vastgesteld.

Leden Raad van Toezicht Datum
Benoeming

Datum
Herbenoeming

Datum
Aftreden

Functie

dhr. drs. d.M.j.g. Baron van Slingelandt november 2006 november 2010 november 2014 Voorzitter

dhr. mr. h.T. Bouma juni 2010 juni 2014 juni 2018 Secretaris

dhr. drs. z.j. hollestelle januari 2006 januari 2010 januari 2014 lid / Voorzitter 
auditcommissie

Mw. B.e.A. Ambags februari 2003 februari 2007 februari 2011 lid

dhr. drs. P.j.g. van Keulen februari 2010 februari 2014 februari 2018 lid / lid 
Auditcommissie

Schema van aan- en aftreden Raad van Toezicht
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6.3.2	Effectiviteit	en	efficiency	van	bestedingen	
Een voor de Raad van Toezicht belangrijk moment om het 
gevoerde beleid te evalueren, vormt de behandeling van het 
jaarverslag en de jaarrekening, welke plaatsvindt in aanwezigheid 
van de accountant. De bevindingen van de auditcommissie en de 
accountant, alsook evaluaties en rapportages van andere externe 
auditoren die worden aangesteld door partners als ECHO en 
het ministerie van Buitenlandse Zaken, geven aan het oordeel van 
de Raad van Toezicht een goede basis. Verbeterpunten die door 
auditoren naar voren worden gebracht krijgen daarbij aandacht. 
Zo heeft de Raad van Toezicht met tevredenheid geconstateerd 
dat mede op aanbeveling van de accountant in 2011 begonnen is 
met de implementatie van een gedigitaliseerd volgsysteem voor 
de programma’s, een belangrijk hulpmiddel om efficiënter beheer 
te voeren over het management van de programma’s.
De Raad van Toezicht concludeert dat de uitvoering van de werk-
zaamheden en de besteding van gelden hebben plaatsgevonden 
binnen het mandaat van de stichting. Op het terrein van de fond-
senwerving particuliere middelen worden de ambities in hoge 
mate afgegrendeld door de CBF-kostennorm van 25 procent als 
maximum voor de kosten van fondsenwerving. Voor wat betreft 
de bestedingen aan uitvoeringskosten heeft de Raad van Toezicht 
met instemming kunnen vaststellen dat is voldaan aan de interne 
doelstelling. In deze doelstelling is vastgelegd dat maximaal twaalf 
procent van de inkomsten besteed mag worden aan uitvoerings-
kosten. In 2011 lag dit met 10,1 procent daaronder. 
De Raad van Toezicht constateert dat het beleggingsbeleid tijdens 
het verslagjaar zorgvuldig is uitgevoerd. Gekozen wordt voor een 
defensief beleid ten aanzien van de beleggingen, voornamelijk in 
obligaties en deposito’s, waarmee tevens directe beleggingen in 
controversiële bedrijven of activiteiten worden vermeden.
Voor het verslagjaar kan worden vastgesteld dat belangrijke stappen 
zijn gezet in de professionalisering van de organisatie, iets wat 
onderstreept wordt door het behalen van het certificaat ISO 
9001:2008 begin 2010 en is bevestigd in de hertoetsingronde in 
januari 2011. De stappen zijn ook geconstateerd door de externe 
auditoren en in hun rapportages opgenomen. Daarbij hebben de 
kosten en baten van de organisatie zich evenwichtig ontwikkeld. 
In april 2011 heeft de Raad van Toezicht de jaarrekening en het 
jaarverslag 2010 vastgesteld. In december heeft de Raad van Toezicht 

68

Red hun leven. Red hun dromen. Red hun toekomst.TOeziChT eN BeSTuuR



het jaarplan met de begroting 2012 vastgesteld. De plannen 
passen binnen het Strategisch Plan 2011-2015, waarbij de kosten/
baten verhouding en de ontwikkeling van inkomsten en uitgaven, 
de capaciteitsopbouw van de organisatie en het beheersen van 
effectiviteit en efficiency voldoende aandacht krijgen. 
  
6.3.3  Omgang met belanghebbenden
Aandacht voor de vele belanghebbenden waarmee Save the 
Children werkt, is een sleutelvoorwaarde voor het succes van 
ons werk. Er is niet altijd direct contact, soms is een tussenschakel 
onvermijdelijk. Dit geldt met name voor onze doelgroep, kinderen 
en hun ouders, die we bereiken via de veldkantoren van Save the 
Children en onze partnerorganisaties. Save the Children Nederland 
onderhoudt de relaties met deze belanghebbenden via rappor-
tages, veldbezoeken, partnerorganisaties en andere organisaties en 
instellingen, waaronder lokale overheden. De samenwerking met 
deze belanghebbenden nemen we mee in evaluatierapporten van 
de programma’s en bij nieuwe activiteiten. 
Onze donateurs, vrijwilligers en anderen die in ons werk geïnteres-
seerd zijn, geven legitimiteit en een financiële basis aan het werk van 
Save the Children. Dit wordt verder versterkt door het vertrou-
wen van institutionele donoren als het Ministerie van Buitenlandse 
Zaken, de Europese Unie en van de Nationale Postcode Loterij. 
Voor wat betreft de relatie met het Ministerie van Buitenlandse 
Zaken was de Raad van Toezicht verheugd te vernemen dat de 
eindevaluatie van het MFS-I programma dat tussen 2006 en 2010 
werd uitgevoerd positief is verlopen. Tegelijkertijd heeft een aantal 
Nederlandse ambassades in programmalanden gewezen op moge-
lijke verbeterpunten ten aanzien van de lokale uitvoeringscapaciteit 
en thematische kennis, waaraan opvolging wordt gegeven
De humanitaire afdeling van de Europese Unie (ECHO) bracht een 
evaluatie uit en kwam met positieve feedback over het beheer van 
de organisatie. Dit leidde tot een opwaardering van de status die 
Save the Children Nederland bij ECHO heeft. Ook met de 
Nationale Postcode Loterij werd een evaluatie gehouden waarin 
werd teruggeblikt naar de samenwerking tussen 2006 en 2011. Ook 
hier waren de uitkomsten positief, hetgeen heeft geleid tot een 
nieuwe samenwerkingsovereenkomst voor de komende vijf jaar.
De vensters voor communicatie en informatieverstrekking van 
een netwerkorganisatie zoals Save the Children moeten wijd 

open staan. Save the Children geeft dit vorm via de eigen website, 
aanwezigheid op social media, nieuwsbrieven, het jaarverslag en 
op maat gemaakte rapportages. De Raad van Toezicht ziet toe op 
en hecht aan de zorgvuldige communicatie met belanghebbenden, 
onder meer door een klachtenregeling en het beleid met betrekking 
tot fraude.
De Raad van Toezicht constateert dat het aantal klachten gering en 
het aantal donateurs met een doorlopende machtiging groeiende 
is en ziet hierin een indicatie dat het contact met donateurs goed 
verloopt. Het betrekken van de achterban blijft verdere aandacht 
vergen, in het bijzonder via internet. De Raad van Toezicht heeft 
zich in 2011 laten informeren over het gebruik van een online 
platform voor onze vrijwilligers en volgt de ontwikkelingen rond 
vernieuwingen van de website en de inzet van social media.

Save the Children krijgt ook steun vanuit het bedrijfsleven en 
particuliere stichtingen. Vaak leidt dit tot win-win situaties. Bedrij-
ven kunnen hun ambities op het vlak van maatschappelijk ver-
antwoord ondernemen invullen en dit naar buiten toe uitdragen. 
Save the Children op haar beurt ontvangt financiering waarmee 
het de eigen doelstellingen kan nastreven.
De Raad van Toezicht constateert met instemming dat Save the 
Children in toenemende mate ook via de media haar belang-
hebbenden en het publiek in het algemeen bereikt. Andere 
wegen zijn deelname aan bijeenkomsten, dialoog met partners 
en lidmaatschap van brancheorganisaties.
Save the Children hecht aan de feedback die komt vanuit belang-
hebbenden en de samenleving, ook al is deze kritisch. Suggesties 
of klachten worden zorgvuldig afgehandeld, en waar dat aan de 
orde is worden lessen geleerd. 
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7. Organisatie

foto: chris de bode



7.1  Structuur
Save the Children international
Save the Children International wordt geleid door een bestuur 
van veertien leden. Het bestuur is aangesteld door de 29 lid-
organisaties. In de dagelijkse praktijk geeft de CEO leiding aan 
de organisatie, het internationale secretariaat en het Internatio-
naal Programmanagement. Voor de leden zijn het internationale 
secretariaat en de Internationale Programmamanagement het 
aanspreekpunt van de internationale organisatie. 

Save the Children Nederland
Save the Children Nederland bestaat uit de Raad van Toezicht (zie 
hoofdstuk 6), de directie, het managementteam en drie afdelingen. 

directie en managementteam
De directeur staat aan het hoofd van het managementteam. 
Het managementteam bestaat uit de managers van de afdeling 
Programma’s en van de afdeling Communicatie en Marketing, de 
controller, de directieassistent en de manager Woordvoering en 
Beleid. Het managementteam vergadert twee keer per maand 
en bespreekt onder meer de begroting, de jaarplannen, het per-
soneelsbeleid, de periodieke managementinformatie, het verloop 
en de voortgang van de werkzaamheden en de samenwerking 
met Save the Children International. De managementrappor-
tages worden geëvalueerd en vergeleken met het jaarplan en de 
begroting. Op basis van de bevindingen stuurt het management-
team, waar noodzakelijk en mogelijk, processen bij om uitvoering 
van de plannen te realiseren.
Het managementteam kampte in 2011 met onderbezetting op 
twee posities, vanwege een langdurige ziekte en het lang open 
staan van een vacature. Deze problemen zijn opgelost door 
interne aanpassingen aan te brengen en tijdelijk externe hulp in 
te roepen.

Afdelingen
De drie afdelingen van Save the Children Nederland zijn:  
Programma’s, Communicatie & Marketing en Algemeen. 

De afdeling Programma’s is primair belast met de hoofddoel-
stelling: het verbeteren van leefomstandigheden van kinderen 

Organogram Save the Children Nederland

Financiële 
AdministratieSecretariaat

Raad van 
Toezicht

Directie

Woordvoering 
en Beleid

Team
Sub Sahara

Afrika

Team
Zuid- en

Centraal-Azië

Team
Midden-Oosten

Midden-Amerika

Team
communicatie

Team 
fondsenwerving

Afdeling 
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Afdeling 
Communicatie 
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werkers heeft zich in 2011 niet vertaald in een stijging van de 
inkomsten, een ontwikkeling die op lange termijn niet houdbaar 
zal zijn. Daarom is voor 2012 een restrictief personeelsbeleid 
ingezet, wat zo veel wil zeggen als dat de beoogde groei voor 
2012 en de jaren daarna gerealiseerd moet worden met een 
gelijkblijvend aantal fte’s. 

Onze mensen en onze doelen
Het is geen toeval dat de Afdeling Programma’s de grootste 
afdeling is en in 2011 het sterkst is gegroeid. De afdeling draagt 
immers de verantwoordelijkheid voor het goed verlopen tegen 
zo gering mogelijke kosten van het werk dat voor kinderen wordt 
uitgevoerd. De medewerkers van deze afdeling zijn de onmisbare 
schakel tussen Nederland en de kinderen. Zij houden zich op de 
hoogte van de voortgang en de tegenslagen en zien er op toe dat 
gemaakte afspraken worden nagekomen. De informatie wordt 
gedeeld met collega’s van overige afdelingen die dit gebruiken 
voor hun werk in Nederland, zoals het realiseren van de voorlich-
ting- en lobbydoelstellingen en het verwerven van nieuwe inkom-
sten. Een klein maar onmisbaar deel van onze mensen heeft een 
ondersteunende rol die niet direct gerelateerd is aan de doelstelling. 
Zij staan dagelijks klaar om het kantoor draaiende te houden en 
om donateurs en belangstellenden te woord staan. 

7.2 Personeelsbeleid
Met het personeelsbeleid richt Save the Children Nederland zich 
op het hebben van de juiste persoon op de juiste plaats. Er zijn 
geen beleidscriteria vastgelegd ten aanzien van zaken als leef-
tijd, man/vrouw verdeling en etnische achtergrond. Belangrijker 
vinden wij het om capaciteiten van mensen voor zich te laten 

spreken. Capaciteiten die nodig zijn om onze doelstellingen te 
halen. Als vanzelf ontstaat er een kwalitatief sterk team met een 
mix van ervaring, talenten en mogelijkheden en met mensen die 
zowel zelfstandig als in teamverband goed kunnen functioneren. 
Dat betekent overigens niet dat er op alle punten evenwicht is. 
Zo werken er beduidend meer vrouwen dan mannen bij Save 
the Children en relatief veel hoogopgeleiden. 

We zorgen ervoor dat medewerkers intern goed worden 
ingewerkt en we stimuleren hen deel te nemen aan relevante 
(kennis)netwerken. Om bij te blijven op het gebied van nieuwe 
ontwikkelingen bieden we de mogelijkheid kennis uit te breiden 
via trainingen, bijvoorbeeld door hiervoor een financiële bijdrage 
te leveren of tijd en faciliteiten beschikbaar te stellen.
Medewerkers verbeteren elkaar door het systeem van ‘checks 
and balances’ dat in alle lagen van de organisatie is doorgevoerd. 
In dit systeem controleren collega’s elkaar en worden verant-
woordelijkheden gedeeld. Minimaal een keer per jaar voeren de 
managers met iedere medewerker functioneringsgesprekken, 
waarin de inhoud en uitvoering van het takenpakket tegen het 
licht worden gehouden en de mogelijkheden en noodzaak van 
bijscholing worden besproken.

werving en selectie
Bij het aanstellen van nieuw personeel volgt Save the Children een 
werving- en selectieprocedure. Hierin is onder meer vastgelegd 
hoe en door wie de keuze voor een kandidaat wordt gemaakt en 
hoe het inwerken van een nieuwe collega is geregeld. 
Als een arbeidscontract afloopt, volgt een beoordeling op basis 
waarvan een medewerker al dan niet een vervolgcontract wordt 
aangeboden.

Personeelsoverleg
Alle medewerkers komen twee maal per jaar bijeen voor een 
personeelsoverleg, waarin zaken van algemeen belang door de 
medewerkers aan de orde gesteld kunnen worden. Eind 2011 
heeft een meerderheid van het personeel aangegeven behoefte 
te hebben aan een formele personeelsvertegenwoordiging. In 
2012 zal hier in overleg met de directie opvolging aan worden 
gegeven.

wereldwijd. Deze afdeling initieert en monitort alle programma’s. 
Daarnaast onderhoudt de afdeling het contact met de veldkantoren, 
die de werkzaamheden in de programmalanden uitvoeren, en de 
institutionele financiers. 

De afdeling Communicatie & Marketing draagt verantwoordelijkheid 
voor uitingen naar publiek en media in de vorm van campagnes. 
Daarmee geeft de afdeling mede inhoud aan de statutaire doel-
stelling van het geven van voorlichting ten behoeve van kinderen 
in moeilijke omstandigheden. De afdeling is ook belast met de 
particuliere fondsenwerving. 

De afdeling Algemeen bestaat uit het secretariaat, de financiële 
administratie en het team Woordvoering en Beleid. Het team 
Woordvoering en Beleid dat in 2011 vorm kreeg, richt zich 
nadrukkelijk op de inhoudelijke beleidscommunicatie en lobby-
activiteiten. Hiermee spelen we ook in op het feit dat Save the 
Children de verantwoordelijkheid heeft over de interne en exter-
ne communicatie van het MFS II consortium. Het secretariaat en 
de financiële administratie zijn voorwaardenscheppend voor de 
andere twee afdelingen en ondersteunen de Raad van Toezicht, 
de directeur en de andere afdelingen op (financieel) administratief 
en secretarieel gebied.

De belangrijkste factoren van de toename in de personele bezet-
ting in 2011 ten opzichte van 2010 zijn de start van het MFS 
II programma, waarvoor onder andere themamedewerkers en 
beleidsmedewerkers zijn aangesteld en een extra communicatie- en 
marketingmedewerker is aangetrokken om een impuls te geven 
aan de eigen fondsenwerving. De stijging van het aantal mede-

2011 2010 Verschil

gemiddeld aantal medewerkers 28,8 24,5 4,3

gemiddeld aantal fulltime equivalenten 24,1 20,1 4,0

Aantal medewerkers eind verslagjaar 31 26 5

Aantal fulltime equivalenten eind verslagjaar 25,3 22,1 3,2

Overzicht personeel
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Arbeidsvoorwaarden 
Save the Children kent een arbeidsweek van 38 uur. Bij een fulltime 
aanstelling hebben medewerkers recht op 190 vakantie-uren per 
kalenderjaar. Het vakantiegeld bedraagt acht procent van het 
brutosalaris en wordt jaarlijks uitgekeerd in de maand mei. Reis-
kosten voor het woon-werkverkeer werden in 2011 afhankelijk 
van het type arbeidscontract (tijdelijk of vast) en de salarisschaal 
vergoed. Per 1 januari 2012 is een aangepaste regeling ingevoerd 
waarbij het onderscheid tijdelijk of vast contract is komen te 
vervallen.

Save the Children hanteert de indeling van de BBRA-salarisschalen 
(de schalen voor rijksambtenaren) maar volgt een bescheidener 
pakket dan de BBRA. Zo kent Save the Children bijvoorbeeld geen 
dertiende maanduitkeringen. De functies worden zoveel mogelijk 
brancheconform ingedeeld. Bij het bepalen van de periodiek 

Verdeling medewerkers man/vrouw per 31-12-2011
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binnen de schaal wordt onder meer rekening gehouden met de 
leeftijd en ervaring van de werknemer. Jaarlijks beoordeelt de 
beloningscommissie, bestaande uit de directeur en de controller, 
voor iedere werknemer de indeling.
Save the Children bood werknemers in 2011 de mogelijkheid 
een spaarloon- en levensloopregeling af te sluiten. Per 1 januari 
2012 zijn deze regelingen bij wet opgeheven. Het pensioen van 
de werknemers van Save the Children wordt opgebouwd bij het 
bedrijfstakpensioenfonds Zorg en Welzijn en betreft een middel-
loonregeling. De stichting draagt 75 procent bij aan de pensioen-
premie van haar werknemers.

gezondheid en veiligheid op het werk
Save the Children streeft ernaar een gezonde werkomgeving te 
creëren voor haar medewerkers. Voorkomen is immers beter dan 
genezen. Zo vervingen we in 2011 verouderde bureaustoelen door 

exemplaren die voldoen aan de moderne Arbo-eisen. Het ziek-
teverzuimpercentage in 2011 bedroeg gemiddeld 2,1 procent 
tegenover 2,6 procent in 2010. Save the Children heeft een 
overeenkomst met Achmea Vitale op het vlak van ziektever-
zuimbegeleiding. Vier medewerkers zijn aangewezen als bedrijfs-
hulpverlener en Save the Children stelt hen in staat hiervoor 
(herhalings)trainingen te volgen. 

Vertrouwenspersoon
Save the Children kent een interne onafhankelijke vertrouwens-
persoon. Medewerkers kunnen bij de vertrouwenspersoon 
terecht voor vragen of klachten over ongewenst gedrag of andere 
zaken die zij binnen de organisatie aan de orde willen stellen.

7.3 Monitoring en beheer
Save the Children hanteert een beheerscyclus waarin ons beleid 
wordt ontwikkeld, toegepast, gemonitord en geëvalueerd. 

De beleidscyclus valt uiteen in een meerjarencyclus en een 
jaarcyclus. De meerjarencyclus omvat de hoofdpunten van het 
beleid voor een periode van vijf jaar. In de jaarcyclus worden, op 
basis van het meerjarenbeleid, concrete (deel)plannen opgesteld. 
Over de uitgevoerde plannen wordt na afloop verantwoording 
afgelegd. In de meerjaren- en jaarcyclus staat ook beschreven hoe 
de inkomsten van Save the Children zijn verdeeld over de verschil-
lende beleidsterreinen en hoe de stichting er financieel voorstaat.

Meerjarencyclus
De meerjarencyclus kent de volgende onderdelen:

Strategisch meerjarenplan en meerjarenraming over een periode 
van vijf jaar.
Het strategisch meerjarenplan is de beschrijving van de strategische 
visie en keuzes van de stichting en bevat een globale aanduiding 
van de wijze waarop deze worden nagestreefd, en een meer-
jarenraming. 

Jaarlijkse tussentijdse evaluatie
In het laatste kwartaal van het jaar wordt het jaarplan voor het 
komende jaar opgesteld. In dit proces worden de tot dan toe 
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behaalde resultaten in kaart gebracht en kritisch vergeleken met 
het strategisch meerjarenplan. Zo nodig vindt bijstelling plaats 
van het strategisch meerjarenplan en de meerjarenraming. Het 
managementteam bespreekt en analyseert de bevindingen, waarna 
de directeur rapporteert aan de Raad van Toezicht. 

Eindevaluatie in het laatste jaar van de cyclus
In het laatste jaar van de cyclus evalueren het managementteam 
en de Raad van Toezicht de resultaten van het strategisch meer-
jarenplan en de meerjarenraming. De conclusies uit deze evaluatie 
worden meegenomen in het nieuw op te stellen strategisch 
meerjarenplan. 

jaarcyclus
De jaarcyclus bestaat uit een aantal componenten:

Jaarplan met begroting
Het jaarplan is gebaseerd op het strategisch meerjarenplan en op 
actuele informatie en ontwikkelingen. In dit jaarplan zijn concrete 
werkplannen en een begroting voor het komende kalenderjaar 
opgenomen. Alle afdelingen zijn betrokken bij het opstellen van 
het jaarplan, wat het draagvlak voor de plannen en de verant-
woordelijkheid om deze te realiseren aanzienlijk versterkt. De 
plannen zijn nauw verweven met de jaarbegroting, die onderdeel 
is van het jaarplan. Het jaarplan wordt door de directie goedge-
keurd en vervolgens vastgesteld door de Raad van Toezicht. 

Tussentijdse rapportages 
Het managementteam bespreekt de managementrapportages 
die per maand en per kwartaal worden opgeleverd. Deze rap-
portages bevatten een aantal vaste thema’s, zoals de voortgang 
van lopende programma’s, nieuwe programma’s, donateurs, 
ziekteverzuim en inkomsten en uitgaven van de organisatie. Op 
basis van de managementrapportages brengt de directeur per 
kwartaal verslag uit aan de Raad van Toezicht.

Halverwege het jaar vindt de Midterm Review plaats. Tijdens 
deze Review bespreekt het managementteam de voortgang van 
het jaarplan. De Midterm Review is een toetsingsinstrument om 
achterblijvende prestaties te traceren en om nieuwe impulsen te 

geven aan het realiseren van de doelstellingen. Zo nodig worden 
doelstellingen tijdens de Midterm Review bijgesteld. 
Rond het Midterm Review vindt tevens de Management Review 
plaats. Tijdens het Management Review wordt gekeken naar 
onder meer de kwaliteit van de werkprocessen, de risico’s van 
de organisatie en de tevredenheid van onze belanghebbenden. 
Vervolgens worden er afspraken gemaakt over mogelijke verbe-
teringen en de opvolging van de gemaakte afspraken.

Evaluatie, jaarverslag en jaarrekening
Aan het eind van het jaar vindt een evaluatie plaats van de doel-
stellingen in het jaarplan. Het managementteam bespreekt onder 
meer de resultaten van het afgelopen kalenderjaar en zoekt naar 
oorzaken van eventueel niet behaalde doelstellingen. De bevin-
dingen worden vastgelegd in een interne jaarrapportage en 
worden meegenomen bij het opstellen van het eerstkomende 
jaarplan.

De cyclus wordt afgesloten met het jaarverslag en de jaarrekening die 
in het voorjaar verschijnen. In het jaarverslag legt Save the Child-
ren verantwoording af over het gevoerde beleid en de resultaten. 
De jaarrekening geeft een overzicht van de financiële situatie en 
toont een eindafrekening afgezet tegen de begroting. Jaarverslag 
en jaarrekening worden door de Raad van Toezicht vastgesteld na 
goedkeuring door de directie. De jaarrekening wordt na controle 
door een accountant voorzien van een accountantsverklaring. 
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8. Risicobeheersing

foto: chris de bode



8.1 De risico’s
Het werk van Save the Children brengt onvermijdelijk risico’s met 
zich mee. Hieronder benoemen we een aantal van die risico’s in 
algemene zin. In 2009 zijn we gestart met het in kaart brengen 
van de risico’s in een risicomatrix en met het benoemen van de 
instrumenten om er beleid op te voeren. Dit stelt ons in staat 
beter op risico’s in te spelen. Via onder meer de kwartaalrappor-
tage en de Management Review beoordeelt het management-
team periodiek of de matrix nog actueel is en of het beleid moet 
worden bijgesteld. 

Operationele risico’s
Operationele risico’s kunnen ontstaan wanneer de juiste middelen 
en mensen ontbreken. Dit is een wezenlijk risico gezien de vaak 
zware omstandigheden waarin Save the Children haar werk ver-
richt. Ook door externe factoren kunnen vertragingen ontstaan 
bij het werk of kunnen programma’s noodgedwongen worden 
stopgezet. Save the Children spant zich in om de operationele 
risico’s te beheersen door te werken met een zorgvuldige pro-
grammaplanning op basis van goede assessments. Ook wordt 
de voortgang van de programma’s bewaakt door middel van 
nauwkeurige monitoringprocedures.

Financiële risico’s 
Door de aard van het werk loopt Save the Children ook finan-
ciële risico’s. Juist in conflictgebieden is het vaak onzeker of het 
geld kan worden besteed zoals gepland. Risicospreiding is daarom 
belangrijk. Dit geldt voor de verdeling van programma’s over ver-
schillende kernregio’s en over verschillende thema’s. Maar het 
geldt ook voor een spreiding van inkomsten. Save the Children 
zorgt ervoor dat de inkomsten afkomstig zijn uit verschillende 
bronnen, waarbij wordt gestreefd naar het aangaan van relaties 
voor de lange termijn. Dit komt tot uitdrukking in de meerjaren-
overeenkomsten met institutionele financiers als het Ministerie 
van Buitenlandse Zaken en de Europese Unie en in de relatie 
met de Nationale Postcode Loterij. Ook bij particuliere fondsen-
werving ligt de nadruk op het aangaan van structurele relaties; dat 
wil zeggen het werven van mensen, instellingen en bedrijven die 
periodiek willen doneren. 

Save the Children kent een fraudeprotocol waarin is vastgelegd 
hoe moet worden gehandeld als er een verdenking van fraude 
bestaat. Fraude met de ter beschikking gestelde middelen wordt 
onder andere tegengegaan door het mechanisme van ‘checks and 
balances’, waarbij medewerkers de verantwoordelijkheid hebben 
elkaar te controleren en waarbij niemand geheel zelfstandig uitgaven 
kan doen. Uitvoering van externe accountantscontroles van de 
lopende projecten en de jaarlijkse accountantscontrole op het 
kantoor in Den Haag dragen eveneens bij aan een juiste verant-
woording van de inkomsten en bestedingen.
Binnen Save the Children International is in 2011 een auditteam 
gestart. Hiermee is een extra mechanisme ingebouwd om fraude 
binnen internationale programma’s, waarmee vaak grote sommen 
geld gemoeid zijn, te voorkomen of tijdig te signaleren. 

Reputatierisico’s 
Save the Children Nederland hecht aan haar goede naam die 
mede wordt bepaald door het werk van zusterorganisaties. Het 
werken met 29 organisaties in 120 landen verhoogt het risico 
op reputatieschade. Door de grote omvang van de organisatie 
is de kans op een falend programma ergens ter wereld reëel. 
Dit kan directe consequenties hebben voor Save the Children 
International en daarmee ook afbreuk doen aan de goede naam 
en reputatie van Save the Children Nederland. Het werken met 
partners in de verschillende programmalanden brengt eveneens 
met zich mee dat Save the Children Nederland afhankelijk is van 
anderen. Dit risico wordt beheerst door strenge selectieprocedures 
bij het kiezen van partners, het onderhouden van langdurende 
samenwerkingsrelaties, duidelijke contractafspraken en regelmatige 
monitoring.

Risico’s van Machtsmisbruik
Een speciaal aspect van het werken met kinderen is het risico van 
(machts)misbruik ten opzichte van kinderen. Om dit risico het 
hoofd te bieden, heeft Save the Children de Child Safeguarding 
Protocol opgesteld waarin nauwkeurig staat beschreven welke 
omgangsvormen medewerkers en partners van Save the Children 
in acht nemen bij direct contact met kinderen. Daarnaast zijn 
maatregelen opgenomen ter voorkoming van situaties waarin 

volwassenen ten opzichte van kinderen in eene machtspositie 
kunnen komen. Medewerkers en andere betrokkenen dienen het 
Child Safeguarding Protocol te onderschrijven. Via een jaarlijkse 
zelfcontrole wordt dit up-to-date gehouden.

Politiek
Save the Children is een onafhankelijke en neutrale organisatie en 
is van mening dat kinderrechten, zoals het recht op onderwijs en 
het recht op gezondheidszorg, geïmplementeerd moeten worden 
in het beleid van overheden. In de praktijk werkt Save the Children 
dan ook veel samen met overheden op zowel lokaal, regionaal als 
nationaal niveau. De regimes in de programmalanden staan echter 
niet zelden bekend als ondemocratisch, ondeskundig of corrupt. 
Werken in landen met dubieuze overheden gebeurt daarom 
uiterst behoedzaam en met nadruk op het neutrale karakter van 
Save the Children, waarbij actief gezocht wordt naar betrouwbare 
netwerken en relatiepatronen.

Veiligheid
Save the Children opereert vaak in instabiele landen of conflict-
gebieden. Veel programma’s van Save the Children worden uitge-
voerd in crisisgebieden en vinden plaats onder moeilijke omstan-
digheden. Save the Children kent een streng veiligheidsprotocol 
dat voldoet aan de eisen van de Verenigde Naties en dat zorg 
draagt voor de veiligheid van de werknemers. Het veiligheids-
protocol maakt het mogelijk activiteiten te ontplooien in bijvoor-
beeld de Palestijnse Gebieden, Afghanistan of de Democratische 
Republiek Congo.

Samenwerkingsverbanden
De samenwerkingsverbanden die Save the Children aangaat, zijn 
vaak voor langere tijd en ten behoeve van programma’s waarin 
miljoenen euro’s omgaan. Een gedegen pakket afspraken en 
vertrouwen is essentieel, want samenwerkende organisaties 
lopen het risico dat een fout of onvolkomenheid van de ene 
organisatie afstraalt op de ander of op het samenwerkingsverband 
als geheel. Mogelijke risico’s worden zo veel mogelijk en zo zorg-
vuldig mogelijk afgedekt, ook al vergt de onderlinge afstemming 
veel tijd, energie en kosten. 
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8.2 Gedragscodes en normen 
In het kader van risicobeheersing hanteert Save the Children 
ook onafhankelijke gedragscodes en kwaliteitsstandaarden als 
toetssteen. Deze vormen een goede graadmeter voor het 
kwaliteitsniveau van de organisatie op verschillende terreinen. 

Neutrale hulpverlening
Bij de uitvoering van noodhulpprogramma’s houdt Save the 
Children zich aan de gedragscode van het Internationale Rode 
Kruis, waarin is opgenomen dat de hulpverlening neutraal dient 
te zijn. Ook onderschrijft Save the Children het Sphere Project, 
dat de minimumstandaarden weergeeft waaraan moet worden 
voldaan bij hulpverlening na rampen. 

CBF-keurmerk
Op bestuurlijk vlak committeert Save the Children zich aan de 
Code Goed Bestuur voor Goede Doelen (Code Wijffels) uit 
2005. Hierin staan zaken beschreven als de verhouding tussen 
bestuur en het toezicht op organisaties. Sinds 2008 is de code 
vervlochten met het reglement van het Centraal Bureau Fond-
senwerving dat verantwoordelijk is voor het afgeven van het 
keurmerk voor goede doelen. Save the Children draagt het 
keurmerk sinds 1999. 

iSO 9001:2008
Save the Children streeft naar een hoge standaard van kwaliteits-
management. Zo proberen we voortdurend onze werkwijze 
efficiënter te maken en de tevredenheid van onze belangheb-
benden te verbeteren. Save the Children heeft zichzelf opgelegd 
hierbij te voldoen aan de ISO-9001:2008 norm. Sinds 2010 is 
Save the Children officieel gecertificeerd. 

ANBi
Save the Children beschikt sinds de invoering in januari 2008 
over een ANBI-verklaring. De verklaring garandeert dat de belas-
tingdienst Save the Children erkent als Algemeen Nutbeogende 
Instelling, hetgeen fiscale voordelen heeft voor zowel Save the 
Children als voor onze donateurs. 

Adviesregeling beloning directeuren
De Raad van Toezicht heeft het bezoldigingsbeleid, de hoogte van 
de directiebeloning en de hoogte van andere bezoldigingscompo-
nenten vastgesteld. Het beleid wordt periodiek geactualiseerd.
Bij de bepaling van het bezoldigingsbeleid en de vaststelling van 
de beloning volgt de Raad van Toezicht de Adviesregeling Beloning 
Directeuren van Goede Doelen van VFI en de Code Wijffels (zie 
www.vfi.nl). De Adviesregeling geeft aan de hand van zwaartecriteria 
een maximumnorm voor het jaarinkomen. De weging van de situatie 
bij de directeur vond plaats door de voorzitter van de Raad van 
Toezicht. Dit leidde tot een zogenaamde BSD-score van 425-455 
punten met een maximaal jaarinkomen van € 124.233. Het salaris 
van de directeur valt zodoende binnen de Adviesregeling Beloning 
van Directeuren voor Goede Doelen van de VFI. Daarnaast 
voldoet het salaris aan de zogenoemde ‘Directeur-generaal norm’ 
die bepaalt dat directeuren van organisaties die subsidies ontvangen 
van de Nederlandse overheid, niet meer mogen verdienen dan een 
Directeur-generaal van de Rijksoverheid.

De hoogte en samenstelling van de directiebezoldiging wordt in 
de jaarrekening toegelicht in de toelichting op de balans en de 
staat van baten en lasten.

geen ongewenste werving
Save the Children wil voorkomen dat mensen tegen hun wil per 
telefoon of post door Save the Children worden benaderd. Bij 
telefonische werving zorgt Save the Children er daarom voor 
dat we mensen die zijn ingeschreven bij het Bel-me-Nietregister, 
niet bellen. Voor de post geldt hetzelfde principe door gebruik te 
maken van het Postfilter. 

Nieuwe codes en keurmerken
Save the Children stelt zich onder meer door haar lidmaatschap 
van de brancheverenigingen Partos en de Vereniging voor Fond-
senwervende Instellingen (VFI) op de hoogte van nieuwe ontwik-
kelingen op het gebied van gedragscodes en keurmerken. Save 
the Children participeert binnen Partos en de VFI in discussies 
over dit onderwerp. 
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9. Verkorte jaarrekening

foto: chris de bode



Dit is een verkorte versie van de jaarrekening. De volledige jaarre-
kening is beschikbaar via www.savethechildren.nl en de jaarrekening 
kan ook telefonisch worden opgevraagd bij het secretariaat op het 
telefoonnummer 070-338 44 48. De jaarrekening presenteert de 
financiële gegevens van Stichting Save the Children Nederland. 

De jaarrekening 2011 is opgesteld overeenkomstig de RJ 650 Fond-
senwervende instellingen. Bij het opstellen van de jaarrekening is 
tevens rekening gehouden met de richtlijnen van het CBF.

BAlANS (bedragen in euro’s)

31 december 
2011 

31 december 
2010 

ACTIVA 

Vaste activa 

Materiële vaste activa 52.565 59.111 

52.565 59.111 

Vlottende activa 

Nog te ontvangen subsidies 471.670 994.685 

Vooruitbetaalde subsidies 747.556 819.480 

Overige vorderingen en overlopende activa 1.141.763 860.397 

effecten (betreft alleen obligaties) 3.325.397 3.607.654 

liquide middelen 9.840.942 9.834.851 

15.527.328 16.117.067 

15.579.893 16.176.178 

PASSIVA 

Reserves en fondsen 

Reserves 

Continuïteitsreserve 2.411.997 2.192.817 

Bestemmingsreserve projecten 1.976.002 1.777.440 

Bestemmingsreserve	financiering	activa	 52.565 59.111 

Vrij besteedbare reserve 559.643 599.368 

5.000.207 4.628.736 

Fondsen 

Bestemmingsfondsen 977.960 1.833.534 

5.978.167 6.462.270 

Kortlopende schulden 

Vooruitontvangen subsidies 5.724.762 5.638.532 

Nog te betalen subsidies 2.928.632 3.673.157 

Overige schulden en overlopende passiva 948.332 402.219 

9.601.726 9.713.908 

15.579.893 16.176.178 
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STAAT VAN BATeN eN lASTeN  (bedragen in euro’s)

2011
begroting 

2011 2010

BATEN 

Baten uit eigen fondsenwerving 3.281.808 4.615.928 3.293.872 

Baten uit gezamenlijke acties 1.063.370 - 3.068.574 

Baten uit acties van derden 903.133 900.000 2.626.531 

Subsidies van overheden en anderen 10.513.163 13.800.000 9.535.022 

Baten uit beleggingen 332.487 200.000 264.379 

Overige baten 7.035 - -5.852 

Som der baten 16.100.996 19.515.928 18.782.526 

LASTEN 

Besteed aan doelstellingen 

Structurele hulp 1.962.288 2.351.179 4.986.066 

Rehabilitatie 10.048.552 12.943.289 6.564.578 

Noodhulp 1.448.767 757.105 2.152.447 

Voorlichting en bewustmaking 1.810.225 1.664.423 1.338.391 

15.269.832 17.715.996 15.041.482 

Werving baten 

Kosten eigen fondsenwerving 608.718 833.691 657.919 

Kosten acties derden 8.615 9.250 6.757 

Kosten subsidies van overheden en anderen 82.987 96.800 119.621 

Kosten van beleggingen 11.857 7.400 21.727 

712.177 947.141 806.024 

Kosten beheer en administratie 603.090 757.400 486.960 

Som der lasten 16.585.099 19.420.537 16.334.466 

Resultaat -484.103 95.391 2.448.060 

Resultaatbestemming  

Mutatie Continuïteitsreserve 219.180 274.774 

Mutatie Bestemmingsreserve projecten 198.562 535.660 

Mutatie	Bestemmingsreserve	financiering	activa	 -6.546 32.580 

Mutatie Vrij besteedbare reserve -39.725 144.891 

Mutatie Bestemmingsfondsen -855.574 1.460.155 

-484.103 2.448.060 

KASSTROOMOVeRziChT (bedragen in euro’s)

2011 2010 

Ontvangen subsidies 11.122.407 9.968.323 

Ontvangen uit gezamenlijke acties 1.063.370 3.068.574 

Ontvangen uit acties van derden 903.133 2.627.360 

Ontvangen uit eigen fondsenwerving 3.204.042 3.004.515 

16.292.952 18.668.772 

Projectbetalingen -13.922.833 -12.594.628 

Algemene uitgaven -2.907.600 -2.369.128 

-16.830.433 -14.963.756 

Kasstroom uit operationele activiteiten -537.481 3.705.016 

Aangekochte obligaties -500.000 -1.100.000

lossing obligaties 782.000 - 

Ontvangen interest 320.824 229.495 

Betaalde interest en bankkosten -37.740 -40.883 

Kasstroom uit beleggingen 565.084 -911.388 

investeringen materiële vaste activa -21.512 -54.842 

Kasstroom uit investeringen -21.512 -54.842 

Toename / afname liquide middelen 6.091 2.738.786 

liquide middelen 1 januari 9.834.851 7.096.065 

liquide middelen 31 december 9.840.942 9.834.851 

6.091 2.738.786 

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
gebruik van schattingen 
De opstelling van de jaarrekening vereist dat de directie oordelen vormt en schattingen 
en veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en 
de gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen, en van baten en lasten. De 
daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. De schattingen en 
onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van 
schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in 
toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft.
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BALANS
Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd op aanschaf-
waarde verminderd met lineaire afschrijvingen, die zijn gebaseerd 
op een geschatte economische levensduur van drie jaar voor 
computerapparatuur en vier jaar voor de overige activa.

Financiële instrumenten 
Financiële instrumenten omvatten handels- en overige vorderingen, 
obligaties, geldmiddelen, handelsschulden en overige te betalen 
posten.

Financiële instrumenten worden bij de eerste opname verwerkt 
voor reële waarde. 
Na de eerste opname worden financiële instrumenten (met uit-
zondering van obligaties) gewaardeerd voor de geamortiseerde 
kostprijs op basis van de effectieve rente methode.

Obligaties worden na eerste verwerking gewaardeerd op aflos-
singswaarde of op lagere marktwaarde. Het beleggingsbeleid van 
Save the Children heeft als uitgangspunt om de hoofdsom te 
behouden en is hiermee aan te merken als defensief. Dit is vast-
gelegd in het vermogens- en beleggingsbeleid van de Stichting.

Activa en passiva in vreemde valuta
De activa en passiva in vreemde valuta worden omgerekend in 
Euro’s tegen de wisselkoers per balansdatum. De koersresultaten 
worden onder de overige baten en lasten opgenomen.

Overige activa en passiva
De overige activa en passiva worden opgenomen tegen de nominale 
waarde.

Reserves en fondsen
Continuïteitsreserve
Deze reserve is gevormd conform de VFI-richtlijn Financieel 
Beheer en dient als buffer, zodat de activiteiten van Save the 
Children enige tijd kunnen worden voortgezet bij financiële 
tegenslagen. Het betreft met name de risico’s van fluctuerende 
en/of tegenvallende inkomsten of onvoorziene kosten in de 
exploitatie. De reserve mag conform bovengenoemde richtlijn 

maximaal anderhalf maal de jaarlijkse kosten van de werkorganisatie 
bedragen. Als kosten van de werkorganisatie worden aangemerkt: 
directe wervingskosten en uitvoeringskosten. 
Bij het bepalen van deze reserve wordt door de Directie uitgegaan 
van de gemiddelde kosten werkorganisatie over het verslagjaar en 
de begrote kosten werkorganisatie komend boekjaar. De opgebouw-
de reserve voldoet hieraan. De Directie streeft ernaar de reserve 
op peil te houden met éénmaal het niveau van de kosten van de 
werkorganisatie. 

Bestemmingsreserve projecten
Deze reserve betreft het deel van het vermogen dat door de 
Directie reeds is aangemerkt voor bepaalde projecten en voor-
lichtingsactiviteiten. Deze uitgaven zijn niet in rechte afdwingbaar. 
Voor lopende programma’s wordt minimaal 50% van de begrote 
bestedingen van het volgend boekjaar gereserveerd. Daarnaast 
heeft Save the Children een Reserve voor Noodhulp, zodat er 
direct gehandeld kan worden in geval van acute noodsituaties. De 
voorwaarden om gebruik te maken van deze reserve liggen vast in 
het protocol Reserve voor Noodhulp.

Bestemmingsreserve	financiering	activa
Deze reserve dient ter financiering van activa in het kader van de 
bedrijfsvoering. 
De hoogte van de reserve is gelijk aan de boekwaarde van de 
materiële vaste activa.

Vrij besteedbare reserve
Dit deel van het vermogen is vrij beschikbaar ter besteding aan de 
doelstelling.

Bestemmingsfondsen
Dit betreft de middelen die door derden voor een specifiek doel 
zijn bestemd.

STAAT VAN BATEN EN LASTEN
Baten
Giften en baten uit hoofde van mailingen worden verantwoord in 
het jaar waarin deze zijn ontvangen. 

De opbrengsten uit nalatenschappen worden verantwoord in het 
jaar waarin de aard en omvang betrouwbaar kan worden vastgelegd.

Opbrengsten van de Nationale Postcode Loterij en de Samenwer-
kende Hulp Organisaties worden verantwoord in het jaar van 
ontvangst van de middelen.

Subsidies worden verantwoord als baten in het jaar waarin de 
bestedingen, waarop de subsidies betrekking hebben, plaatsvinden.

Bijdragen van derden voor specifieke projecten die aan het einde 
van het desbetreffende jaar nog niet zijn besteed, worden verant-
woord in het bestemmingsfonds projecten.

Bestedingen
Bestedingen van projecten gefinancierd met middelen van Nationale 
Postcode Loterij en de Samenwerkende Hulp Organisaties worden 
toegerekend conform de contractwaarde. 

Bestedingen van overige langlopende projecten worden verantwoord 
conform de gerealiseerde projectbestedingen in het boekjaar.

Overige baten en lasten
De overige baten en lasten worden toegerekend aan de periode 
waarop deze betrekking hebben.

KASSTROOMOVERZICHT
Het kasstroomoverzicht is opgesteld op basis van de directe methode.
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effecten (betreft alleen obligaties) 

31-12-2011 31-12-2010

euR 550.000 4,125% BNg 
(06/16) 550.000 550.000 

euR 500.000  3,625% Ned. 
gasunie (11/21) 500.000 - 

euR 391.000  4,500%  Nord 
ldBK (03/13) 391.000 391.000 

euR 375.000  5,500%  iNg bank 
(01/12) 375.000 375.000 

euR 363.000  5,375% eiB (02/12) 363.000 363.000 

euR 300.000 3,5% % Barclays 
Bank (10/15) 300.000 300.000 

euR 300.000 4,125% Ned. 
waterschapsbank (07/17) 300.000 300.000 

euR 300.000 3% Societe 
generale (10/15) 296.397 298.440 

euR 250.000 4,25% eiB (07/14) 250.000 250.000 

euR 397.000 VAR ABN AMRO 
bank (04/11) - 395.214 

euR 385.000  5,000%  Kreditanst 
(01/11) - 385.000 

3.325.397 3.607.654 

liquide middelen

31-12-2011 31-12-2010

Spaarrekeningen 5.359.166 7.035.278 

Kas en overige bankrekeningen 931.776 2.749.573 

Korte termijn deposito’s 3.550.000 50.000 

9.840.942 9.834.851 
31-12-2011 31-12-2010

Nog te ontwikkelen programma’s 350.000 350.000 

Reserve Noodhulp 300.000 300.000 

Voorlichting Child survival 
nederlandse publiek 250.000 300.000 

Reserve Co-funding 250.000 250.000 

Mexico 155.214 9.985 

dRC 143.642 19.209 

ethiopië 126.800 - 

ivoorkust 126.200 - 

honduras 96.000 - 

Kirgizië 88.735 20.919 

liberia 63.060 - 

Azerbeidzjan 14.351 - 

Palestijnse gebieden 12.000 12.000 

Middelen Child Survival 
Programma - 450.000 

Burkina Faso - 61.869 

Oeganda - 3.458 

1.976.002 1.777.440 

De continuïteitsreserve mag conform de VFI-richtlijn Financieel 
Beheer maximaal anderhalf maal de kosten van de werkorganisatie 
bedragen. De continuïteitsreserve van Save the Children Nederland 
bedraagt éénmaal de waarde van de kosten van de werkorganisatie. 

Bij de berekening van de kosten van de werkorganisatie wordt het 
gemiddelde genomen van de werkelijke kosten in het afgelopen 
boekjaar en de begrote kosten voor het komende boekjaar :

Deze reserve betreft het deel van het vermogen dat door de Directie 
is aangemerkt voor bepaalde projecten, voorlichtingsactiviteiten en 
noodhulp. Deze uitgaven zijn niet in rechte afdwingbaar.

Voor lopende programma’s wordt minimaal 50% van de begrote 
bestedingen van het volgend boekjaar gereserveerd. Gezien het 
huidige economische klimaat is er in 2011 voor gekozen om van 
de lopende programma’s het budget van de resterende looptijd 
volledig te reserveren.
De samenstelling van de bestemmingsreserve is als volgt:

Continuïteitsreserve

31-12-2011 31-12-2010

Saldo 1 januari 2.192.817 1.918.043 

Resultaatbestemming 219.180 274.774 

Saldo 31 december 2.411.997 2.192.817 

Bestemmingsreserve projecten

31-12-2011 31-12-2010

Saldo 1 januari 1.777.440 1.241.780 

Resultaatbestemming 198.562 535.660 

Saldo 31 december 1.976.002 1.777.440 

Bestemmingsreserve	financiering	activa

31-12-2011 31-12-2010

Saldo 1 januari 59.111 26.531 

Resultaatbestemming -6.546 32.580 

Saldo 31 december 52.565 59.111 

De omvang van deze bestemmingsreserve is gelijk aan de boek-
waarde van de materiële vaste activa.

De obligaties zijn gewaardeerd voor de aflossingswaarde of lagere 
marktwaarde ultimo 2011. De marktwaarde van de obligaties 
bedraagt ultimo 2011 € 3.462.465. 

In 2011 zijn twee obligaties afgelost en is een nieuwe obligatie aan-
gekocht van de Nederlandse Gasunie. De obligaties voldoen aan de 
criteria die Save the Children in haar vermogens en beleggingsbeleid 
heeft vastgelegd. Een van deze criteria is dat Save the Children haar 
middelen niet belegt in bedrijven/instellingen waarvan ze redelijkerwijs 
kan vermoeden dat deze handelen in strijd met het Verdrag voor 
de Rechten van het Kind. 

Toelichting op de balans (bedragen in euro’s)
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Zowel de saldi van de korte termijn deposito’s als de saldi op de 
spaarrekeningen zijn direct of op korte termijn opeisbaar.

Reserves en fondsen



Vrij besteedbare reserve

31-12-2011 31-12-2010

Saldo 1 januari 599.368 454.477 

Resultaatbestemming -39.725 144.891 

Saldo 31 december 559.643 599.368 

Dit deel van het vermogen is vrij beschikbaar ter besteding aan de 
doelstelling. Deze reserve wordt aangehouden om de noodzakelijke 
flexibiliteit te kunnen garanderen ten aanzien van de bedrijfsvoering.

Bestemmingsfondsen 

31-12-2011 31-12-2010

Saldo 1 januari 1.833.534 373.379 

Resultaatbestemming -855.574 1.460.155 

Saldo 31 december 977.960 1.833.534 

De bestemmingsfondsen betreffen de middelen die door derden 
voor een specifiek doel zijn bestemd. De aanzienlijke afname van 
de bestemmingsfondsen betreft de bestedingen in 2011 van de 
middelen ontvangen in 2010 van de samenwerkende hulporganisaties 
voor het rehabilitatieprogramma in Haiti. De samenstelling van de 
bestemmingsfondsen is als volgt:

31-12-2011 31-12-2010

ikea actie 2010 239.952 230.975 

ikea actie 2011 224.000 - 

Turkije 187.039 141.674 

Afghanistan 85.343 37.362 

india 79.076 127.881 

Pakistan 56.917 50.249 

haïti 37.350 1.201.814 

dRC 29.664 - 

Oost Afrika 20.222 - 

MFS ii 16.857 - 

guatemala 1.540 - 

Mexico - 19.909 

Oeganda - 17.302 

zuid-Afrika - 6.368 

977.960 1.833.534 

Vooruitontvangen subsidies
De vooruitontvangen subsidies hebben met name betrekking op 
grote projecten die doorlopen in 2012.

Niet uit de balans blijkende verplichtingen
De huurverplichting voor het jaar 2012 bedraagt € 117.749. Voor 
de jaren 2013 t/m 2015 bedraagt de huurverplichting € 285.898 
in totaal.

Save the Children International is in 2010 gestart met een integratie 
van de veldkantoren en vraagt daarvoor een bijdrage aan de lid-
organisaties. Over een bedrag van € 133.826 is Save the Children 
Nederland nog in discussie met Save the Children International.

Toelichting op de staat van baten en lasten

 Baten uit eigen fondsenwerving (bedragen in euro’s)

2011 
begroting 

2011 2010 

Vaste donateurs 2.052.278 2.260.153 1.939.245 

Mailingacties 374.549 505.775 416.730 

incidentele giften 
/ schenkingen 665.198 1.800.000 632.783 

Nalatenschappen 189.144 50.000 296.781 

Overige baten 
eigen fondsen-
werving 

639 - 8.333 

3.281.808 4.615.928 3.293.872 

De inkomsten uit eigen fondsenwerving zijn het afgelopen jaar 
28,9% lager uitgekomen dan begroot en waren 0,4% lager dan 
2010. De plannen uit de meerjarenstrategie om de fondsenwerving 
van particulieren te laten groeien hebben in de praktijk meer tijd 
gevergd dan was voorzien. Ook heeft  het tegenvallend economisch 
klimaat een rol gespeeld.  

In 2011 heeft de Stichting een aantal geoormerkte giften mogen 
ontvangen. 
Voor zover deze giften in 2011 nog niet aan de daarvoor bestemde 
doelstelling zijn besteed, zijn ze opgenomen in een bestemmings-
fonds en zullen deze baten naar verwachting in 2012 besteed worden. 

Baten uit gezamenlijke acties

2011 
begroting

2011 2010 

Samenwerkende 
hulporganisaties, 
actie Afrika 

1.039.922 - - 

Samenwerkende 
hulporganisaties, 
actie Pakistan 

21.948 - 844.827 

Samenwerkende 
hulporganisaties, 
actie haïti 

1.500 - 2.223.747 

1.063.370 - 3.068.574 

Baten uit acties van derden 

2011 
begroting

2011 2010 

Nationale  
Postcode loterij 
(reguliere bijdrage) 

900.000 900.000 1.000.000 

Nationale 
Postcode loterij 
(extra projectbij-
drage) 

- - 1.623.864 

Overige 3.133 - 2.667 

903.133 900.000 2.626.531 

De baten uit gezamenlijke acties 2011 betreffen middelen die in 
2011 van de Samenwerkende hulporganisaties (SHO) voor pro-
gramma’s in de Hoorn van Afrika, Pakistan en Haïti zijn ontvangen. 
Voor zover deze middelen ultimo 2011 nog niet als besteding zijn 
verantwoord zijn ze opgenomen in een bestemmingsfonds. 

Nationale Postcode loterij
De reguliere bijdrage van de Nationale Postcode Loterij aan Save 
the Children bedraagt sinds 2010 € 1.000.000. Met ingang van 2011 
participeert Save the Children in het Droomfonds en draagt 
hiervoor 10% af aan de Nationale Postcode Loterij. 
In 2010 heeft Save the Children € 1.623.864 van de Nationale 
Postcode Loterij mogen ontvangen voor het project “Voorkom 
kindersterfte in de slums van India”. De overige baten uit acties 
van derden betreffen inkomsten van de Sponsor Bingo Loterij.
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Subsidies overheden en anderen

2011 
begroting 

2011 2010 

Structurele hulp 

Ministerie van 
Buitenlandse 
zaken 

2.164 113.782 1.247.414 

europese 
Commissie 1.573.759 944.246 1.485.791 

inspannings- 
verplichting* - 337.500 - 

1.575.923 1.395.528 2.733.205 

Rehabilitatie 

Ministerie van 
Buitenlandse 
zaken 

7.386.229 7.701.003 4.271.924 

europese 
Commissie 1.121.282 2.216.242 2.148.984 

CidA 266.790 467.477 211.645 

inspannings- 
verplichting* - 1.500.000 - 

8.774.301 11.884.722 6.632.553 

Noodhulpprojecten 

Ministerie van 
Buitenlandse 
zaken 

- - 169.264 

europese 
Commissie 162.939 - - 

inspannings- 
verplichting* - 519.750 - 

162.939 519.750 169.264 

10.513.163 13.800.000 9.535.022 

De inspanningsverplichting betreft werving voor de bij de opstelling van 
de begroting nog niet concreet bekende projecten en programma’s.

De inkomsten uit subsidies zijn 23,8 % lager dan begroot en 10,2 
% hoger dan in 2010. De bezuinigingen bij zowel de Nederlandse 
overheid als de Europese Unie, treffen ook de sector Ontwikke-
lingssamenwerking. Het achterblijven van de realisatie bij de begroting 
is daarnaast veroorzaakt door vertraging in de opstartfase van een 
aantal programma’s. 

Baten uit beleggingen

2011 
begroting 

2011 2010 

interest obligaties 140.476 100.000 114.294 

interest 
deposito´s 28.969 20.000 4.187 

Overige 
bankrente 163.042 80.000 145.898 

332.487 200.000 264.379 

Resultaat spaar- en beleggingsvormen (Bedragen: x 1.000) 

2007 2008 2009 2010 2011

Beleggingen 

Obligatierente 36 109 102 114 140 

geraliseerd koersresultaat - - -2 -3 -8 

Ongerealiseerd koersresultaat -19 9 51 -56 -39 

Bruto beleggingsresultaat 17 118 151 55 93 

Kosten beleggingen 1 4 4 5 6 

Netto beleggingsresultaat 16 114 147 50 87 

Rendement beleggingen 1,89% 5,30% 6,25% 1,73% 2,42%

gemiddeld rendement 2007-2011 %  3,52%

gemiddeld rendement 2007-2011 bedrag  83

Netto resultaat liquide middelen 153 163 194 146 189 

(spaarrekeningen en deposito’s) 

Voor de opstelling van dit overzicht is als uitgangspunt gehanteerd 
dat de beleggingen worden gewaardeerd op marktwaarde. Het-
geen voor een deel afwijkt van de in de jaarrekening gehanteerde 
grondslag. Het rendement beleggingen betreft het netto beleggings-
resultaat als percentage van de gemiddelde marktwaarde. 

Overige Baten
Dit betreft negatieve koersverschillen op effecten van € 17.509 en  
€ 24.544 positieve koersverschillen op vreemde valuta.
De overige baten bedragen in totaal € 7.035
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Besteed aan doelstellingen

2011 
begroting 

2011 2010 

Structurele hulp 1.962.288 2.351.179 4.986.066 

Rehabilitatie 10.048.552 12.943.289 6.564.578 

Noodhulp 1.448.767 757.105 2.152.447 

Voorlichting en 
bewustmaking 1.810.225 1.664.423 1.338.391 

15.269.832 17.715.996 15.041.482 

De bestedingen aan de doelstelling zijn lager dan begroot (12,8%) 
maar hoger dan in 2010 (1,5%). 
Zoals hiervoor al is aangeven heeft het economisch klimaat de 
toewijzing van subsidiegelden nadelig beïnvloed, hetgeen uiteraard 
zijn weerslag vindt in de uitvoering van programma’s die lager zijn 
uitgekomen dan begroot. Hier tegenover  stond een niet begrote 
noodhulpactie van de Samenwerkende Hulp Organisaties in de 
Hoorn van Afrika. 

Na een uitgebreide interne analyse waarbij ook de Raad van 
Toezicht in beeld is gekomen, is besloten om met meer kracht de 
voorlichtingsactiviteiten van Save the Children en de positionering 
te ontwikkelen. Dit heeft geleid tot hogere uitgaven aan deze 
doelstelling dan begroot.

Het percentage van de bestedingen aan de doelstelling ten opzichte 
van de totale baten is 94,8%. Dit is fors hoger dan begroot (90,8%) 
en gerealiseerd in 2010 (80,1%). Dit hogere percentage wordt met 
name veroorzaakt doordat in 2010 middelen vanuit de SHO en 
de NPL zijn ontvangen die volledig in de inkomsten 2010 zijn ver-
antwoord maar die eind 2010 nog niet volledig waren besteed en/
of gecontracteerd. Voor het deel dat de middelen nog niet waren 
besteed of gecontracteerd waren deze middelen ultimo 2010 
opgenomen in een bestemmingsfonds. In 2011 zijn deze bestedingen 
verantwoord en zijn deze middelen onttrokken aan het bestemmings-
fonds. 

Het percentage van de bestedingen aan de doelstelling ten opzichte 
van de totale bestedingen is 92,1%. Dit is iets hoger dan begroot 
(91,2%) en gelijk aan gerealiseerd in 2010 (92,1%).

Structurele hulp

2011 
begroting 

2011 2010 

Verstrekte steun 
en subsidies 1.793.574 2.231.803 4.564.769 

directe 
projectkosten 46.214 10.512 387.664 

uitvoerings-
kosten eigen 
organisatie 

122.500 108.864 33.633 

1.962.288 2.351.179 4.986.066 

Rehabilitatie 

2011 
begroting 

2011 2010 

Verstrekte steun 
en subsidies 9.380.820 12.362.585 6.259.455 

directe project-
kosten 589.787 528.039 273.190 

uitvoerings-
kosten eigen 
organisatie 

77.945 52.665 31.933 

10.048.552 12.943.289 6.564.578 

Noodhulp 

2011 
begroting 

2011 2010 

Verstrekte steun 
en subsidies 1.303.389 547.749 2.012.584 

directe project-
kosten - 5.000 41.162 

uitvoerings-
kosten eigen 
organisatie 

145.378 204.356 98.701 

1.448.767 757.105 2.152.447 

Voorlichting en bewustmaking 

2011 
begroting 

2011 2010 

directe project-
kosten (MFS-
programma) 

85.413 138.725 192.717 

directe project-
kosten (NPl) 51.035 57.300 66.327 

Overige directe 
kosten 1.152.794 1.012.812 669.405 

uitvoerings-
kosten eigen 
organisatie 

520.983 455.586 409.942 

1.810.225 1.664.423 1.338.391 

De overige directe kosten Voorlichting en bewustmaking zijn als 
volgt samengesteld:

Voorlichting en bewustmaking 
specificatie	overige	directe	kosten	

2011 
begroting 

2011 2010 

Publiciteitskosten 885.475 684.562 427.811 

evenementen 138.449 151.250 170.963 

website 25.775 47.500 12.373 

Overige kosten 
(inclusief kosten 
database) 

71.480 99.500 47.965 

jaarverslag 31.615 30.000 10.293 

1.152.794 1.012.812 669.405 

In 2010 is besloten het team Woordvoering en Beleid op te 
zetten dat zich bezig houdt met beleidsontwikkeling, evaluatie en 
de woordvoering over de inhoudelijke thema’s van de organisatie. 
De kernactiviteit van de afdeling Communicatie en Marketing in dit 
kader is publieksvoorlichting en de ontwikkeling  van draagvlak. De 
directe kosten van de afdeling Communicatie en Marketing en het 
team Woordvoering en Beleid zijn hier opgenomen.
Uit een onderzoek dat Save the Children samen met de Boston 
Consulting Group in 2010 heeft uitgevoerd is gebleken dat de voor-
lichtingsactiviteiten van Save the Children versterkt moeten worden. 
Dit is in de begroting van 2011 opgenomen met het doel een twee-
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tal campagnes  per jaar te voeren.  In 2011 zijn twee campagnes 
gevoerd met als thema “Stop kindersterfte!”. 

Zoals hiervoor vermeld is daarnaast in de loop van 2011 besloten 
tot het uitbreiden van de voorlichtingsactiviteiten en het ontwik-
kelen van de positionering. Dit verklaart de hogere uitgaven ten 
opzichte van de begroting en 2010. 
De toename van de kosten van het jaarverslag ten opzichte van 
2010 wordt voor een belangrijk deel veroorzaakt doordat in 2011 
voor het eerst een publieksjaarverslag is uitgebracht. Daarnaast is in 
2010 een deel van het werk van het jaarverslag op vrijwillige basis 
gedaan, waarvoor in 2011 kosten gemaakt zijn.

Kosten eigen fondsenwerving

2011 
begroting 

2011 2010 

directe kosten 
fondsenwerving 503.658 637.791 568.496 

uitvoerings-
kosten eigen 
organisatie 

105.060 195.900 89.423 

608.718 833.691 657.919 

Als % van baten 
eigen fondsen-
werving 

18,5% 18,1% 20,0%

Het percentage kosten eigen fondsenwerving ten opzichte van de 
baten uit eigen fondsenwerving blijft binnen de CBF-norm van 25%.

uitvoeringskosten eigen organisatie 

2011 
begroting 

2011 2010 

Personeelskosten 1.572.773 1.742.350 1.346.894 

Personeelskosten 
registraties 359.097 225.000 292.666 

Totaal perso-
neelskosten 1.931.870 1.967.350 1.639.560 

Overige kosten 640.022 825.350 605.021 

2.571.892 2.792.700 2.244.581 

doorbelastingen 
aan projecten -893.477 -904.480 -945.884 

1.678.415 1.888.220 1.298.697 
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Sinds 2009 heeft Save the Children Nederland zich in een aantal 
landen in EurAzie geregistreerd. De personeelskosten van de lokale 
medewerkers die in dienst zijn van Save the Children Nederland 
worden apart gepresenteerd.

Toerekening uitvoeringskosten
De uitvoeringskosten worden als volgt toegerekend aan de verschil-
lende bestemmingen:
- personeelskosten naar functie- en taakomschrijving
- overige kosten in verhouding tot het aantal fte’s 

De uitvoeringskosten zijn op basis van deze toerekening opgenomen 
in de staat van baten en lasten: 

uitvoeringskosten eigen organisatie

2011 
begroting 

2011 2010 

Structurele hulp 122.500 108.400 33.633 

Noodhulp 145.378 204.356 98.701 

Rehabilitatie 77.945 53.129 31.933 

Voorlichting en 
bewustmaking 520.983 455.586 409.942 

Kosten eigen 
fondsenwerving 105.060 195.900 89.423 

Kosten acties 
derden 8.615 9.250 6.757 

Kosten subsidies  
overheden en 
anderen 

82.987 96.800 119.621 

Kosten van 
beleggingen 11.857 7.400 21.727 

Kosten beheer en 
administratie 603.090 757.400 486.960 

1.678.415 1.888.220 1.298.697 

Het totale bedrag van de uitvoeringskosten is 11,1% lager dan 
begroot, mede doordat de kantoor- en algemene kosten lager zijn 
dan begroot.

De norm voor uitvoeringskosten in verhouding tot de totale lasten is 
intern gesteld op 12%. Voor Save the Children betekent deze norm, 
gezien de omvang en de fluctuaties in de inkomstenstroom, vooral 
een richtbepaling. In 2011 is het gerealiseerde percentage 10,1% t.o.v. 
8,0% in 2010 en 7,6% in 2009. Het gemiddelde percentage over de 
boekjaren 2009 t/m 2011 komt daarmee uit op 8,6%, waarmee het 
binnen de gestelde norm blijft. De uitvoeringskosten zullen gezien de 
fluctuaties steeds in meerjarenperspectief moeten worden bekeken.

2011 
begroting 

2011 2010 

Kosten beheer en 
administratie 603.090 757.400 486.960 

Som der lasten 16.585.099 19.420.537 16.334.466 

Kosten beheer en 
administratie als 
percentage totale 
bestedingen 

3,6% 3,9% 3,0%

Toelichting lastenverdeling 

doelstellingen werving baten beheer 

structurele 
hulp rehabilitatie nood 

hulp 
voorlichting & 
bewustmaking 

eigen 
fondsenwerving 

acties 
derden subsidies beleggingen beheer en 

administratie 
totaal 

2011 
begroot 

2011 
totaal 

2010 

Subsidies en bijdragen 1.793.574 9.380.820 1.303.389 - - - - - - 12.477.783 15.142.137 12.836.808 

directe projectkosten 46.214 589.787 - 136.448 - - - - - 772.449 739.576 961.060 

Subsidies en bijdragen 1.839.788 9.970.607 1.303.389 136.448 - - - - - 13.250.232 15.881.713 13.797.868 

Directe kosten publiciteit 
en communicatie - - - 1.152.794 503.658 - - - - 1.656.452 1.650.602 1.237.901 

Personeelskosten 104.017 356.971 107.738 449.331 80.342 6.249 64.787 5.189 398.150 1.572.774 1.742.350 1.346.894 

huisvestingskosten 7.741 28.457 8.513 37.723 6.208 537 5.145 401 31.085 125.810 128.400 121.859 

Kantoor- en algemene kosten 37.293 51.251 27.202 89.332 17.106 1.708 11.890 6.177 166.810 408.769 597.650 364.202 

Afschrijving en rente 1.751 6.428 1.925 8.130 1.404 121 1.165 90 7.045 28.059 24.300 22.262 

Totaal kosten veldkantoren 436.480 - - - - - - - - 436.480 300.000 389.364 

doorbelastingen aan 
projecten -464.782 -365.162 - -63.533 - - - - - -893.476 -904.480 -945.884 

Uitvoeringskosten 
eigen organisatie 122.500 77.945 145.378 520.983 105.060 8.615 82.987 11.857 603.090 1.678.415 1.888.220 1.298.697 

Totaal lasten 1.962.288 10.048.552 1.448.767 1.810.225 608.718 8.615 82.987 11.857 603.090 16.585.099 19.420.535 16.334.466 
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Meerjarenraming

bedragen x € 1.000 werkelijk 2011 Begroot  2012
Plan 
2013

Plan 
2014

Plan 
2015

Inkomsten 16.101 20.973 21.492 22.836 24.333 

eigen fondsenwerving 3.282 3.987 4.385 4.824 5.306 

gezamenlijke acties 1.063 727 - - - 

Acties van derden 903 905 1.050 1.130 1.300 

Subsidies overheden en anderen 10.513 15.054 15.807 16.597 17.427 

Overige inkomsten 340 300 250 285 300 

Bestedingen 16.585 21.039 21.296 22.477 23.969 

Structurele hulp 1.962 2.846 3.077 3.375 4.133 

Rehabilitatie 10.049 13.840 12.689 13.031 13.093 

Noodhulp 1.449 438 1.304 1.509 1.814 

Voorlichting en bewustmaking 1.810 2.183 2.370 2.571 2.792 

Kosten werving baten 712 977 1.064 1.159 1.263 

Kosten beheer en administratie 603 755 792 832 874 

Saldo inkomsten -/- bestedingen -484 -66 196 359 364 

De resultaten van 2011 en de verwachtingen voor de komende 
jaren, hebben geleid tot een aanpassing van de meerjarenraming. 
Deze aanpassing houdt wel een ambitieuze ontwikkeling van de 
organisatie overeind, maar wordt tegelijkertijd realistischer geacht 
voor de komende jaren, gezien het na het opstellen van de meer-
jarenraming ontstane economische klimaat. 

CONTROLEVERKLARING VAN  
DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: De Raad van Toezicht van en de directie van Stichting Save the 
Children Nederland

De in dit jaarverslag op de pagina 79 tot en met 88 opgenomen 
samengevatte jaarrekening 2011, bestaande uit samengevatte balans 
per 31 december 2011, de samengevatte staat van baten en lasten 
en het samengevat kasstroomoverzicht 2011, met bijbehorende 
toelichtingen zijn ontleend aan de gecontroleerde jaarrekening 
2011 van Stichting Save the Children Nederland te Den Haag. Wij 

hebben een goedkeurend oordeel verstrekt bij die jaarrekening in 
onze controleverklaring van 5 april 2012.

De samengevatte jaarrekening bevat niet alle toelichtingen die zijn 
vereist op basis van RJ 650. Het kennisnemen van de samengevatte 
jaarrekening kan derhalve niet in de plaats treden van het kennis-
nemen van de gecontroleerde jaarrekening van Stichting Save the 
Children Nederland te Den Haag.

Verantwoordelijkheid van het bestuur
De directie is verantwoordelijk voor het opstellen van de samengevatte 
jaarrekening van de gecontroleerde jaarrekening in overeenstemming 
met de grondslagen voor waardering en resultaatbepaling zoals 
beschreven op pagina 81.

Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de 
samengevatte jaarrekening op basis van onze werkzaamheden, uit-
gevoerd in overeenstemming met Nederlands Recht, waaronder 

de Nederlandse Standaard 810 “Opdrachten om te rapporteren 
betreffende samengevatte financiële overzichten”.

Oordeel
Naar ons oordeel is de samengevatte jaarrekening in alle van materieel 
belang zijnde aspecten consistent met de gecontroleerde jaarrekening 
2011 van Stichting Save the Children Nederland te Den Haag en in 
overeenstemming met de grondslagen voor waardering en resultaat-
bepaling zoals beschreven op pagina 81.

Den Haag, 5 april 2012

KPMG ACCOUNTANTS N.V.

J.A.A.M. Vermeeren RA
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