
Maandagavond 11 mei 2015

Elk kind in een gezin
Nederlanders in actie voor een goede opvang van kinderen in Afrika

Vanuit bevlogenheid en hart voor kwetsbare 
kinderen willen veel mensen kinderen in 
Afrika  helpen door steun te geven aan 
een kinderhuis of een nieuw kinderhuis op 
te richten. Dan wel door in kinderhuizen 
vrijwilligerswerk te doen. Tegelijkertijd 
groeit het besef dat een kinderhuis niet de 
beste vorm van kinderopvang is. Op basis 
van onderzoek is wereldwijd vast komen 
te staan dat opvang in een gezin bijna 
altijd beter is voor de ontwikkeling en het 
welzijn van een kind. Deze inzichten zijn 
vastgelegd in het Internationale Verdrag 
voor de Rechten van het Kind en in de 
richtlijnen voor Alternatieve Zorg voor 
Kinderen. Maar, hoe doen we dat dan? Hoe 
werken we toe naar duurzame opvang en 
opvoeding in een gezin? Met steun van 
welke partijen kan gewerkt worden aan 
zorgvuldige plaatsing in een gezin?

De aanleiding om deze bijeenkomst 
te organiseren is de conferentie 
“Implementing Family Care in Africa” die 
van 10-12 juni 2015 in Johannesburg, Zuid 
Afrika wordt georganiseerd en die specifiek 
gericht is op Afrikaanse organisaties die de 
opvang van kwetsbare kinderen uitvoeren.

Met de bijeenkomst in Nederland willen 
we daarom niet alleen hier de discussie 
over de opvang van kwetsbare kinderen in 
Afrika een stap verder brengen, maar ook 
de dialoog hierover tussen uw organisatie 
en uw lokale partner stimuleren. We 
nodigen u dan ook van harte uit om uw 
lokale partner aan te moedigen naar de 
conferentie in Johannesburg te gaan. Meer 
informatie hierover vindt u in de bijlagen.

Het belooft een inspirerende avond 
te worden met persoonlijke verhalen 
van Afrikaanse jongeren die zelf op 
verschillende manieren buiten hun 
eigen gezin zijn opgegroeid, verhalen 
van organisaties die in Afrika werken 
op dit thema en vooral ook door met 
elkaar in debat te gaan. Er is ruimte om 
eigen ervaringen te delen en met elkaar 
in gesprek te gaan over de successen, 
uitdagingen en valkuilen als het gaat om 
zorgprojecten voor kinderen in Afrika. 
Uiteraard kan deze avond ook interessant 
zijn als u elders in de wereld een project 
heeft dat hierbij aansluit.

Draagt u kinderen in Afrika een warm hart toe? Zet u zich in voor de opvang van 
kwetsbare kinderen? Better Care Network Netherlands, Wereldkinderen en Give 
a Child a Family Nederland nodigen u dan van harte uit deel te nemen aan een 
bijeenkomst over de opvang en zorg voor kinderen in Afrika. 



•   Datum: 11 mei 2015
•   Locatie: ICCO, Joseph Haydnlaan 2a, 3533 AE Utrecht
 •  Routebeschrijving is te vinden op: http://www.icco.nl/Contact/Routebeschrijving
•   Tijd: 17:30 – 21:00 uur,  

voor een lichte maaltijd wordt gezorgd
•   Facilitatie: Bep van Sloten
•   Kosten: geen

Aanmelden: email Lotte Ghielen,  
coördinator Better Care Network NL  
info@bettercarenetwork.nl

17:30-18:25  Inloop met soep en broodjes - restaurant ICCO

18:30-18:45  Welkom 

18:45-19:00   Family and community-based care, Leo Mosselman –  
Stichting Vrienden van Give a Child a Family

19:00-19:10  Persoonlijk verhaal, Ntombi Qoyi uit Zuid Afrika

19:10-19:30  Persoonlijk verhaal, Stephen Ucembe uit Kenia

19:30-19:45  Inspiratie! Gerard en Lisette Geenen - Kids Care Kenia

19:45-20:00 Pauze

20:00-20:50  In debat

20:50-21:00 Conclusie en afsluiting

Programma

http://www.icco.nl/Contact/Routebeschrijving

