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Cordaid is bereikbaar met tramlijn 2 (richting Kraayenstein), 3 (richting Loosduinen), 4 (richting De Uithof) en 6 

(richting Leyenburg) vanaf het Centraal Station (halte Grote Markt; dit is de 2de halte). 

Er is betaalde parkeergelegenheid in de parkeergarage ‘Lutherse Burgwal’ (recht tegenover de ingang van Cordaid).

*

Woensdagmiddag 
28 september 2011:

Een (kinder) project uitvoeren in een ander 
land is een heel grote uitdaging. Er moet 
veel geregeld en gedaan worden. Vaak zijn 
het particuliere initiatieven (PI) die zich 
inzetten om via een project de armoede 
in gezinnen, voeding, pleegzorg en zorg 
te verbeteren. Speelt de overheid van het 
land daarbij ook een rol? Is de wetgeving 
ter plaatse een hindernis of een hulp? Kan 
de lokale overheid meer betrokken worden? 
Willen we juist om de overheid heen?

Over deze vragen zullen we kennis en 
ervaring uitwisselen. Initiatiefnemers uit 
Zuid en Noord, deskundigen, vrijwilligers 
en andere betrokkenen, 

u bent allen van harte welkom.

•	 Het	programma	start	om	13.30.	Vanaf	12.45	is	er	inloop	met	lunch.		
 Deelname is gratis. Graag opgeven bij  Bep van Sloten:    
 email: info@bettercarenetwork.nl

•	 Natuurlijk	zal	er	gelegenheid	zijn	voor	vragen,	mogelijk	in		 	
 kleinere groepjes (kort durend).

•	 Na	de	pauze	zal	er	een	panel	discussie	zijn	met	alle	genoemde		 	
 sprekers en deelname van een vertegenwoordiger vanuit de   
 overheid of het parlement, om alles ook van die kant te belichten. 

•	 We	besluiten	de	middag	tussen	17.00	en	18.00	met	een	drankje,			 	
 zodat informeel nagepraat kan worden.

 Organisatie en meer informatie vindt u op: 
 www.bettercarenetwork.nl
 Locatie: Cordaid, Lutherse Burgwal 10, Den Haag*

Dhr. Rajendra Meher, van YCDA (Youth Council for Development Alternatives) uit Orissa, India. YCDA 
maakt deel uit van de Taskforce Orissa. Dit is een samenwerkingsverband van NGO’s dat streeft naar 
verbetering van de situatie van kwetsbare kinderen en daarbij aansluiting bij de overheid zoekt onder 
andere binnen het wettelijke kader van het ICPS (Integrated Child Protection Scheme). 

De voertaal 
zal Engels en 
Nederlands 
zijn.
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Mevr.	Marga	van	Barschot	en	Dhr.	Tarsisius	Hoja	Andrew	van	Stichting	Upendo	Daima,	aktief	
in	Tanzania,	zullen	vertellen	over	het	project	in	Mwanza	voor	straatkinderen.	Hoe	komt	een	
samenwerking met andere organisaties tot stand? Wat zijn resultaten, en waar zijn uitdagingen?

Dhr.	Nico	Borst	vertelt	over	het	werk	van	Foundation	BREATH	in	Georgië.	Door	dit	project	krijgen	acht	
kinderen, zonder ouderlijke zorg, aandacht en liefde en betere woon- en leefomstandigheden. Deze 
opvang dient als voorbeeld voor het Georgische Ministerie dat de grootschalige tehuizen uit de Sovjet 
periode wil vervangen door kleinschalige gezinsgelijkende woonunits met vaste pleegouders. 


