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• Mwanza is de tweede grootste stad van 
Tanzania – aanzuigkracht voor straat kinderen.

• Upendo Daima is werkzaam vanaf 1995 
(begonnen door de Witte Zusters).
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• Upendo Daima is alleen maar een tijdelijke 
oplossing – stap naar hereniging met het gezin 
of familie.
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• Werken in belang van het kind, zijn groei, 
veiligheid en bescherming.

• Maak gebruik van kind - en familie 
assessments, huis bezoeken, counseling en 
follow-up.
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• Bepaal of kind geholpen kan worden.

• Wanneer kind aangeeft dat het naar Upendo
Daima wil komen, breng het kind naar het 
“Back Home House”. 
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• Maak een assessment van het gezin.(d.m.v. 
Huisbezoeken, genogram, kan het kind naar huis? 
Waar is het probleem? Bepaal mogelijkheid voor 
terugkeer en noodzaak voor hulp)

• Wanneer het kind aangeeft dat het klaar is om 
naar huis te gaan wordt gekeken of  re-integratie 
mogelijk is.
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• Wanneer kind naar huis kan en wil: her-
integratie.

• Follow up: na 1ste , 2de en 3de maand, en 9de

maand. Via telefoon of familie bezoek.
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• Wanneer hereniging niet mogelijk is binnen 
zes maanden: kind gaat naar Malimbe Family.

• Doel blijft: hereniging met familie.
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• Steun van de overheid is er niet.

• Goede samenwerking met andere 
organisaties.

• Personeel wordt meer professioneel.
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• Kinderen krijgen counseling

• Life skills

• Medische hulp

• Voorlichting HIV/aids, malaria , hygiene etc.

• Werken in eigen tuin.

• Wassen eigen kleding

• Gaan naar gewone lagere school
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• Krijgen bijles.

• Computer class.

• Geen luxe.

• Terugkeer naar eigen sociale omgeving moet 
mogelijk blijven



• Resultaten

• 125 tot 190 kinderen komen ieder jaar naar 
Upendo Daima.

• Tussen 40 en 80 kinderen worden per jaar 
herenigd met familie.



• Opgroeien in gezin of bekende sociale 
omgeving is van grootste belang.

• Doel : re-integratie van het kind.

• Upendo Daima is alleen maar een tijdelijke 
oplossing – stap naar hereniging met het gezin 
of familie.
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