Vrijwilligerswerk en stage
in ‘weeshuizen’
waarom niet?
Vrijwilligerswerk en stages in weeshuizen zijn erg populair: een combinatie van ‘iets goeds doen’
voor kinderen, een cultuur leren kennen en een verre reis. Verschillende partijen promoten of
organiseren dit soort vrijwilligerswerk of stages, zoals gespecialiseerde vrijwilligersorganisaties,
reisorganisaties, ngo’s, kerken, scholen en universiteiten of een weeshuis zelf. Toch voert Better
Care Network Netherlands, samen met een groot aantal andere organisaties, campagne om deze
vorm van vrijwilligerswerk en stages in weeshuizen - of ‘weeshuistoerisme’ - te stoppen.
Waarom eigenlijk?

80% van de kinderen in weeshuizen is
geen wees
Geschat wordt dat er wereldwijd 8 miljoen kinderen verblijven
in ‘weeshuizen’ en dat 80% van deze kinderen nog minstens
één ouder heefti : het overgrote deel van de kinderen is dus
geen wees en daarom is de term weeshuis misleidend. De
term wekt de indruk dat deze kinderen geen familie hebben
die voor ze kan zorgen. We noemen weeshuizen daarom
liever kinderhuizen, om zo te verwijzen naar groepsopvang
van kinderen variërend van noodopvang, voor korte of lange
termijn, groot- of kleinschalig, tot permanente opvang.

De negatieve effecten van kinderhuizen
Dat kinderen geen wees zijn, wil natuurlijk niet direct zeggen
dat ze geen extra zorg nodig hebben. Het kind kan verlaten,
verwaarloosd of misbruikt zijn. Onderzoek laat zien het
grootste deel van de kinderen in kinderhuizen daar terecht
komt door armoede. Het kinderhuis biedt dan toegang tot
voedsel, onderdak, onderwijs en gezondheidszorg ii. Ook
discriminatie of bijvoorbeeld een gebrek aan ondersteuning
voor ouders van kinderen met een handicap kunnen leiden
tot plaatsing in een kinderhuisiii. Wat de reden ook is, het
verlies of de scheiding van ouders, familie en eigen omgeving
is voor alle kinderen een heftige en soms zelfs traumatische
ervaring. Het is dan ook essentieel dat een kind terecht komt
in een kleinschalige, stabiele omgeving waar professionele
begeleiding is. De bestaande kinderhuizen kunnen dit
doorgaans niet bieden.
Meer dan 60 jaar aan onderzoek laat zien dat opgroeien in
een kinderhuis (‘institutionalisering’) een negatief effect
kan hebben op de gezondheid, ontwikkeling en kansen
voor de toekomst van een kind. Kinderen ontwikkelen zich
beter in een gezinsomgeving en een langdurig verblijf in
een kinderhuis is schadelijk voor de cognitieve, emotionele
en sociale ontwikkeling iv. Veel kinderen die zijn opgegroeid
in een kinderhuis hebben moeite bij de overgang naar
onafhankelijkheid. Zij missen vaak de basisvaardigheden die
je wel leert in een familie, zoals hoe problemen op te lossen
en omgaan met geld. Dat zijn vaardigheden die nodig zijn
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om als volwassene te overleven in de wereld v. Ook is de kans
dat kinderen te maken te krijgen met geweld en (seksueel)
misbruik in een kinderhuis veel groter vi.

Alleen als het echt niet anders kan; een
kinderhuis als tijdelijke oplossing
De Internationale Richtlijnen voor Alternatieve Zorg voor
Kinderen, verwelkomd door de Verenigde Naties in 2009,
wijzen erop dat overheden, wanneer mogelijk, moeten
voorkomen dat kinderen en ouders van elkaar gescheiden
worden en dus gezinnen moeten ondersteunen zodat ze
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zelf voor hun kinderen kunnen zorgen, bijvoorbeeld door
voedselhulp of middelen om naar school te gaanvii.
Alleen wanneer er geen enkele andere oplossing binnen een
familie omgeving is, mogen kinderen in een kinderhuis terecht
komen en alleen onder de volgende voorwaarden:
• H et zijn goed georganiseerde en gecontroleerde
kinderhuizen, die erop gericht zijn om ouders en kinderen te
ondersteunen.
• H et gaat altijd om tijdelijke en kleinschalige opvang, die de
situatie in een gezin nabootst, totdat een beter alternatief
(bijvoorbeeld re-integratie in het gezin met behulp van
pleegzorg) is gevonden.
Plaatsing in een kinderhuis voor kinderen onder de drie jaar
zou in geen enkel geval moeten worden toegestaan. Deze
jonge kinderen moeten in een gezinsomgeving, bv. in een
pleeggezin, opgevangen worden. Een kinderhuis is schadelijk
voor de fysieke en emotionele groei en welzijn van deze jonge
kinderen.

Een beter alternatief: pleegzorg of
gezinsopvang
Er bestaan alternatieven voor kinderhuizen die niet alleen
goedkoper zijnviii, maar ook meer in het belang zijn van
het kind. In ons land en veel andere Westerse landen is de
jeugdzorg afgestapt van opvang in grote kinderhuizen en
zetten we in op opvang in pleeggezinnen of gezinshuizen.
Veel overheden in landen in Afrika, Azië en Zuid-Amerika
hebben ook beleid gericht op gezinsopvang en het
ontwikkelen van pleegzorg. Toch zijn er met name in deze
landen nog heel veel kinderhuizen, mede door toedoen van
donoren en vrijwilligers worden ze in stand gehouden. In
sommige landen groeit het aantal kinderhuizen zelfs.

7 redenen waarom je geen vrijwilligerswerk of
stage in een kinderhuis moet doen
Regelmatig en door verschillende instanties, worden er
redenen aangedragen waarom vrijwilligerswerk en stages
in een kinderhuis zou kunnen bijdragen aan het welzijn van
het kind. Bijvoorbeeld dat vrijwilligers en stagiairs kunnen
bijdragen aan het Engels van de kinderen en goed kunnen
helpen bij het organiseren van activiteiten ix . Men geeft vaak
als argument dat als de kinderen eenmaal in het kinderhuis
wonen, je jezelf juist kan inzetten om de situatie te verbeteren
en een helpende hand te bieden. Zo heeft de meerderheid
van mensen die vrijwilligerswerk of een stage wil doen in
een kinderhuis de beste bedoelingen en denkt te handelen
met het belang van het kind voorop. Maar waarom is dit toch
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geen goed idee? Welke risico’s zijn er voor de kinderen in de
kinderhuizen waar vrijwilligers en stagiairs in direct contact
kunnen komen met kinderen?
•	
J e draagt bij aan een verstoorde hechting. Gehechtheid
ontstaat bij ieder kind van nature. Elk kind heeft behoefte
aan vaste verzorgers met wie het kind een langdurige
relatie heeft om vanuit die veilige omgeving de wereld te
ontdekken. Wanneer vrijwilligers en stagiairs – die komen
en gaan – direct contact hebben deze kinderen, kan dit
heel negatief werken omdat kinderen zo keer op keer een
verlieservaring hebben.
Ze hebben zo steeds minder vertrouwen in een volwassene;
ze leren geen vertrouwen te hebben in relaties en durven
deze ook steeds minder op te bouwen. Bovendien heeft
het ontwikkelen van het lage zelfbeeld tot gevolg dat
kinderen makkelijk slachtoffer worden van mensen met
slechte intenties. Voor hele jonge kinderen kan zo’n
verstoorde hechting ook negatieve effecten hebben op de
hersenontwikkeling. Alleen in een goede sociale relatie ga je
op ontdekking uit en stimuleer je je ontwikkeling.
•	
J e mist relevante kennis en ervaring. De meeste vrijwilligers
en stagiairs zijn niet getraind om met (getraumatiseerde)
kwetsbare kinderen te werken en hebben weinig kennis van
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de mogelijk negatieve impact van hun rol op de emotionele
en sociale stabiliteit en ontwikkeling van kinderen. Kinderen
krijgen niet de psychosociale zorg die ze nodig hebben om
leren om te gaan met hun trauma.
•	
J e draagt bij aan het onderbreken van de dagelijkse routine.
Kinderrechtenexperts en jongeren die zelf zijn opgegroeid
in kinderhuizen uiten hun zorgen over hoe de aanwezigheid
van internationale vrijwilligers/stagiairs de dagelijkse
routine van kinderen kan onderbreken (o.a. onderwijs)
en verwarring kan veroorzaken wat betreft de cultuur en
identiteit van kinderen x .
•	
J e neemt werkgelegenheid weg. Door het doen van
vrijwilligerswerk neemt de werkgelegenheid voor lokale
mensen af. Juist in landen waar veel vrijwilligers en stagiairs

	komen is het voor de lokale economie en ontwikkeling
van het land belangrijk dat er werkgelegenheid wordt
gecreëerd.
• J e draagt bij aan de schending van kinderrechten. Naast
de schending van het recht van het kind om in een
familieomgeving op te groeien zijn er voldoende
voorbeelden xi bekend waar kinderen zich moeten voordoen
als ‘arm’ of van school wegblijven om een dansje te moeten
opvoeren voor bezoekers om donaties binnen te halen.
Zo wordt hun recht op onderwijs, maar ook hun recht op
privacy geschonden.
• J e kan bijdragen aan kinderhandel. Vrijwilligerswerk en
stagelopen in ontwikkelingslanden is zo populair dat het
vraag heeft gecreëerd naar ‘weeskinderen’ en ‘weeshuizen’.
Stagelopen en vrijwilligerswerk stimuleert de scheiding
van kinderen van hun families. Hoe meer geld er gaat
naar kinderhuizen, hoe aanlokkelijker ze worden voor
gezinnen die het moeilijk hebben en er zo van overtuigd
raken dat hun kinderen een betere toekomst hebben
in een kinderhuis dan thuis. In veel gevallen worden de
‘weeshuizen’ gerund als ‘business’; waarbij de inzet van
vrijwilligers die hun tijd inzetten en geld doneren wordt
misbruikt over de ruggen van kinderen. In landen als Nepal
is er bewijs dat vrijwilligerswerk in kinderhuizen bijdraagt
aan de handel van kinderen voor deze ‘weeshuisindustrie’.
Het geld dat er verdiend kan worden door het aanbieden
van vrijwilligersplekken en toeristentripjes in een kinderhuis
dragen ertoe bij dat kinderen onder valse voorwendselen
weggehaald worden bij families. En in Haïti bijvoorbeeld
gebeurt het ook dat kinderen met opzet ondervoed
zijn zodat meer buitenlanders worden aangemoedigd
donaties te sturen xii. Inmiddels is er ook aangetoond dat het
weghalen van kinderen bij hun families met als doel hen te
plaatsen in een kinderhuis waar geld te verdienen valt aan
goedbedoelende maar slecht geïnformeerde vrijwilligers
of toeristen, onder de officiële definitie van kinderhandel
valt xiii.
•	
Toegang tot kwetsbare kinderen wordt normaal. Door het
openstellen van het kinderhuis voor vrijwilligers en andere
bezoekers zijn kwetsbare kinderen ook toegankelijk voor
mensen met verkeerde intenties. Er zijn verschillende zaken
bekend van misbruik en mishandeling door vrijwilligers in
een kinderhuis xiv. Ook wordt de toegang van ongeschoolde
medewerkers tot kwetsbare kinderen – iets dat in Nederland
niet is toegestaan – genormaliseerd.
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Zolang vrijwilligers, stagiairs en andere bezoekers donaties
geven of op een andere wijze bijdragen aan het kinderhuis,
blijven de deuren van kinderhuizen wagenwijd open en wordt
er niet genoeg gedaan om de kinderen te beschermen. Ook
wanneer een kinderhuis goed georganiseerd, gecontroleerd
en tijdelijk is, zijn de meeste vrijwilligers en stagiairs niet
opgeleid om met kwetsbare kinderen te werken. Bovendien
is de context vaak onbekend en zijn de meeste vrijwilligers en
stagiairs niet in staat zich voor de lange termijn te verbinden
aan een kinderhuisproject, wat hechtingsproblemen in de
hand werkt bij toch al erg getraumatiseerde kinderen.

Wat dan wel? Steun dan gezinnen en
gemeenschappen!
Als er helemaal geen vrijwilligers of stagiairs komen helpen,
worden de problemen van kinderen dan niet juist erger? Nee,
goed georganiseerde en gecontroleerde kinderhuisprojecten
zijn namelijk niet afhankelijk van vrijwilligers en stagiairs;
zij hebben stabielere inkomsten en voldoende permanent
en professioneel personeel om de juiste ondersteuning te
bieden. Door vrijwilligerswerk of stage in een kinderhuis
houdt je een praktijk in stand die schadelijk is voor het kind.
Wij roepen je daarom op om te zoeken naar andere manieren
om bij te dragen aan de ontwikkeling van kwetsbare kinderen
in de wereld. Verdiep je in of doneer aan programma’s die
kinderen helpen in hun eigen gezin en familie te blijven Deze

programma’s richten zich bijvoorbeeld op het versterken van
gezinnen en gemeenschappen, economische ontwikkeling,
positief ouderschap, maatschappelijk werk, gezinszorg
en de ontwikkeling van wetten en beleid om kinderen te
beschermen. Lees onze criteria voor een goed project op
https://www.stopweeshuistoerisme.nl/criteria/.

Better Care Network Netherlands
Wanneer je vrijwilligerswerk of een stage hebt gedaan of wilt
gaan doen in een kinderhuis en je advies of ondersteuning
zoekt, neem dan contact op met Better Care Network
Netherlands xv, het kennisplatform in Nederland gericht op
zorg voor kinderen zonder ‘thuis’ in ontwikkelingslanden.
Better Care Network Netherlands heeft een website met
tal van tips en achtergrondinformatie over het werken
met kwetsbare kinderen en heeft richtlijnen ontwikkeld
voor organisaties die vrijwilligers uitzenden en ontvangen.
Ook is BCNN beschikbaar voor trainingen en advies over
vrijwilligerswerk en stages met kwetsbare kinderen.

Voor meer informatie ga naar
• www.bettercarenetwork.nl
• www.stopweeshuistoerisme.nl
• volg ons op Facebook en Instagram
• Of neem contact op via info@bettercarenetwork.nl
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