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2019 was een bijzonder jaar voor Better Care Network Netherlands, 
waarin met veel energie van de  stuurgroeporganisaties en 
vrijwilligers veel resultaten geboekt zijn. We verwelkomden Free a 
Girl en WereldOuders als nieuwe stuurgroepleden. Het onderwerp 
weeshuistoerisme stond op de agenda in de Tweede Kamer, met 
een hoorzitting en een debat met Minister Kaag van Buitenlandse 
Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Van links tot rechts 
kregen we steun van de politieke partijen. De minister kondigde 
een onderzoek aan naar de aard en omvang van weeshuistoerisme 
en de manieren voor de Nederlandse overheid om hierop actie 
te ondernemen. De conclusies worden in de tweede helft 2020 
verwacht.

In november stonden we stil bij 10 jaar VN Richtlijnen voor 
Alternatieve Zorg met een divers publiek en pittige discussies. 
In december 2019 was er een internationale mijlpaal: voor 
het eerst in de geschiedenis hebben alle 193 lidstaten van 
de Verenigde Naties de noodzaak erkend om te investeren 
om families bij elkaar te houden. Ook is er erkenning voor de 
schade die kinderen op kunnen lopen in institutionele zorg. 
De aangenomen VN Resolutie voor de Rechten van het Kind 
2019 dringt erop aan dat alle lidstaten programma’s, beleid en 
diensten ontwikkelen en implementeren om families te steunen.
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In het najaar van 2007 is de Nederlandse afdeling van het 
Better Care Network (BCNN)
opgericht. Het algemene doel van het netwerk in Nederland is 
om:

  Via samenwerking en kennisdeling de hulp aan kinderen die 
leven zonder adequate ouderlijke zorg in ontwikkelingslanden 
te verbeteren.

Centraal in het werk van Better Care Network Netherlands is 
de implementatie van de inhoud van de Richtlijnen voor de 
Alternatieve Zorg voor Kinderen (in 2009 door de Verenigde 
Naties verwelkomd) in vanuit Nederland gesteunde projecten 
in ontwikkelingslanden. Alle activiteiten van BCNN zijn erop 
gericht dat doel centraal te stellen en het ook naar buiten toe 
uit te dragen. Goede voorbeelden van alternatieve vormen van 
zorg, opgedaan in een land of regio, delen we met anderen en 
zo bevorderen we de toepassing in andere landen en regio’s. 
In 2019 stonden we  stil bij 10 jaar Richtlijnen voor Alternatieve 
zorg.  Wat heeft het ons gebracht, hoe staat het met de 
ontwikkelingen in diverse landen, wat is de rol van overheden 
hierin, en wat is ons wensenlijstje voor de toekomst?  

BCNN is een open en onafhankelijk netwerk. Iedereen kan 
deelnemen aan de activiteiten of zich inschrijven voor 
ontvangst van de nieuwsbrief. Het netwerk wordt geleid door 
een coalitie van organisaties, de stuurgroep. De stuurgroep 
bestond in 2019 uit: Defence for Children - ECPAT Nederland 
(voorzitter), KerkinActie, Stichting Kinderperspectief, SOS 
Kinderdorpen, UNICEF Nederland, Wereldkinderen, ICS 
(tot 1 juli), WereldOuders (vanaf 1 juli), Free a Girl (vanaf 
1 juli) en Wilde Ganzen. De stuurgroepleden zijn samen 
verantwoordelijk voor de strategische richting, het beleid 
en de financiering van het netwerk. Het netwerk heeft een 
externe coördinator die in 2019 voor 12 uur per week in dienst 
is bij een van de stuurgroeporganisaties en verantwoordelijk 
is voor de dagelijkse leiding van het netwerk. Voor het 
functioneren van het netwerk is in 2010 een Huishoudelijk 
Reglement vastgesteld dat in 2013 en 2019 herzien is met 
kleine wijzigingen.  

Hoewel eerder de horizon voor het netwerk gesteld was op 
eind 2015, is in datzelfde jaar door de stuurgroep besloten 
toch door te gaan met het BCNN. Er werd een duidelijke 
meerwaarde gevoeld rond het gezamenlijke “merk” BCNN 
en tegelijkertijd werd ook geconstateerd dat het werk van 
het netwerk nog niet klaar is: internationaal blijven zich 
belangrijke ontwikkelingen voordoen die een doorvertaling 
behoeven naar het Nederlandse veld van professionals 
in ontwikkelingssamenwerking (OS) en het particulier 
initiatief (PI). Daarnaast is de maatschappelijke discussie 

rond vrijwilligerswerk meer dan ooit in volle gang en is 
BCNN de enige speler die zich hier, vanuit een specifiek 
kinderrechtenperspectief, in mengt. Ook bewustwording bij 
het PI over wat goede zorg is voor kwetsbare kinderen is een 
voortdurend proces. In 2020 gaat de stuurgroep opnieuw het 
netwerk evalueren en vervolgstrategieën bespreken. 

Het jaar 2019 stond, naast de reguliere werkzaamheden, in 
het teken van de voorbereiding en uitrol van vier belangrijke 
activiteiten:
1. Lobbytraject rondom de Initiatiefnota van Tweede 
Kamerlid Van Haga in het tegengaan van weeshuistoerisme.
2. Kennisbijeenkomst over 10 jaar Richtlijnen voor 
Alternatieve Zorg
3. Samenwerking versterken met uitzendende 
organisaties, particulier initiatief (PI), reisorganisatie en 
onderwijsinstellingen.

De projecten zijn uitgevoerd in nauwe samenwerking met de 
vrijwilligers die zitting hebben in de werkgroep Kwaliteit van 
Zorg. De werkgroep heeft zich gespecialiseerd in het thema 
verantwoord vrijwilligerswerk met kinderen. Deze werkgroep 
komt vijf tot zes keer per jaar bij elkaar en bestaat uit zowel 
stuurgroepleden als externe vrijwilligers.
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1.   Deskundigheidsbevordering: Informeren van alle 
leden van het netwerk op gebied van alternatieve zorg voor 
kinderen in binnen- en buitenland, op gebied van onderzoek, 
goede voorbeelden, internationaal beleid en samenwerking. 
Het benutten van de kennis aanwezig in het netwerk door 
leden bijeen te brengen in kennisbijeenkomsten en op basis 
van vraag.

2.   Uitwisseling van kennis en ervaring met het PI: Het 
vergroten van het netwerk met contacten binnen (met name) 
het particuliere initiatief en actief met hen communiceren. 
Hierdoor wordt hun kennis vergroot en wordt binnen hun 
projecten de kwaliteit van zorg verbeterd. Het organiseren 
van netwerkbijeenkomsten, workshops en trainingen waarin 
uitwisseling van kennis en ervaring centraal staat.

3.   Kwaliteitsverbetering: Door middel van activiteiten 
en informatie de organisaties, en met name het PI, actief 
aanzetten tot het verbeteren van de zorg binnen de eigen 
projecten op gebied van alternatieve zorg voor kinderen; 
inzetten op advisering en sturing van PI naar betere vormen 
van zorg dan het steunen van kinderhuizen en ze bewegen 
om binnen de strategie van de overheid en internationale 
richtlijnen te gaan opereren.

4.   Lobby voor beter beleid: Het actief beïnvloeden van 
het beleid van overheden, organisaties en het bedrijfsleven 
door het lobbyen voor betere ondersteuning van gezinnen 
en goede opvang van kinderen die niet bij hun ouders 
kunnen opgroeien. Deze lobby betreft het buitenlandbeleid 
van Nederland ten aanzien van deze groepen, vanuit 
Nederland ondersteund ontwikkelingssamenwerking(OS)- 
en mensenrechtenbeleid en lobby voor aandacht voor 
weeshuistoerisme.

Het werk van BCNN richt zich op vier doelgroepen:
1.   Particuliere Initiatieven (PI)
2.   Kindgerichte ontwikkelingsorganisaties
3.    Vrijwilligersorganisaties/reisorganisaties/

onderwijsinstellingen/vrijwilligers/stagiaires
4.   Beleidsmakers.

2. Doelstellingen
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Stuurgroep
In de eerste helft van 2019 bestond de stuurgroep van BCNN 
uit tien organisaties en één onafhankelijk adviseur. We 
namen per 1 juli 2019 afscheid van ICS omdat hun kantoor 
in Nederland op hield te bestaan. Tegelijk verwelkomden 
we per 1 juli Free a Girl en WereldOuders als nieuwe leden. 
Ook vonden gesprekken plaats met Red een Kind, die 
per 1 januari 2020 aangesloten is als stuurgroeplid. De 
stuurgroeporganisaties zijn gezamenlijk verantwoordelijk 
voor de strategische richting, het beleid en de financiering 
van het netwerk. De stuurgroep kwam in 2019 drie keer bij 
elkaar: in april, september en december.

Coördinatie
Het netwerk had in 2019 een externe coördinator in dienst die 
voor 12 uur per week de dagelijkse leiding van het netwerk 
heeft. De coördinator was in dienst bij Wereldkinderen. 
Iedere 1,5 jaar zal binnen de stuurgroep bekeken worden 
waar de coördinator in dienst is. De coördinator werd in 2019 
ondersteund door enkele stagiairs.

De coördinator draagt zorg voor: vertegenwoordiging van 
BCNN, interne en externe communicatie (website, social 
media, nieuwsbrief, vragen van organisaties/individuen/
media), ondersteuning van de werkgroep, ondersteuning 
stuurgroep in o.a. beleidsvorming en vergaderingen, 
lobby, organisatie van (netwerk)bijeenkomsten/events; 
internationale link met BCN Internationaal en overige 
projecten (zoals Re-Think Orphanages).

Werkgroep Kwaliteit van Zorg
In 2019 was er binnen het BCNN een werkgroep actief, de 
werkgroep Kwaliteit van Zorg die zich gespecialiseerd heeft in 
het thema verantwoord vrijwilligerswerk met kinderen. Deze 
werkgroep komt vijf tot zes keer per jaar bijeen en bestaat uit 
zowel stuurgroep leden als externe vrijwilligers.

De leden van stuurgroep en werkgroep zijn te vinden in 
bijlage 1.

3. Organisatie
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4.1 Kennisbijeenkomst ’10 jaar Richtlijnen voor 
Alternatieve Zorg’ 

Op 1 november 2019 vond met een divers gezelschap aan 
deelnemers, de jaarlijkse netwerkbijeenkomst plaats met als 
thema: 10 jaar Richtlijnen voor Alternatieve zorg.  Wat heeft 
het ons gebracht, hoe staat het met de ontwikkelingen in 
diverse landen, wat is de rol van overheden hierin, en wat 
is ons wensenlijstje voor de toekomst?  Het verslag en de 
presentaties van die middag (door Valerie Jans, SOS Children’s 
Villages International, Tessa Boudrie, Hopes en Homes, 
Michelle Oliel, Stahili Foundation en Rajendra Mehera, YCDA in 
Orissa, India) zijn hier terug te vinden.

4.2 Lobby en beleidsbeïnvloeding

VVD Kamerlid Bente Becker heeft in 2018 schriftelijke 
vragen gesteld aan de minister voor Buitenlandse Handel 
en Ontwikkelingssamenwerking over weeshuistoerisme. Na 
diverse gesprekken met haar en haar opvolger Wybren van 
Haga heeft BCNN feedback mogen leveren op de initiatiefnota 
van de heer van Haga van november 2018 waarin de 
Nederlandse overheid wordt opgeroepen zich actiever in te 
zetten om bezoek aan en vrijwilligerswerk in buitenlandse 
weeshuizen tegen te gaan. 

Na een intensief voorbereidingsproces in samenwerking 
met de VVD vond op 27 maart 2019 een hoorzitting 
plaats in de Tweede Kamer over weeshuistoerisme. 
Kamerleden van de commissie Buitenlandse Handel en 
Ontwikkelingssamenwerking lieten zich informeren over 
diverse aspecten van de problematiek. De heer Bouali (D66), 
mevrouw Van Weerdenburg (PVV) en de heer Bosman (VVD) 
luisterden naar en stelden vragen aan de verschillende 
sprekers.

Diverse deskundigen kwamen aan het woord. Professor Rien 
van IJzendoorn ging uitgebreid in op de schade die kinderen 
oplopen als ze opgroeien in een weeshuis. Hij presenteerde 
onderzoeken die aantoonden dat kinderen in weeshuizen 
een dunnere hersenschors en minder grijze en witte stof in 
het brein hebben. Van IJzendoorn pleitte voor het afschaffen 
van alle weeshuizen. In plaats van in weeshuizen zouden 
kinderen in een gezinsomgeving moeten worden opgenomen, 
vindt hij. Nederland heeft daarin een rol te spelen, aldus 
professor van IJzendoorn. Daarnaast stelde Van IJzendoorn: 
“Weeshuistoeristen zijn doorgaans zonder het te beseffen 
medeplichtig.”

Dr. Kristen Cheney focuste op het verdienmodel dat ontstaan 
is rondom wezen, door de grote sommen geld die in 
kindertehuizen omgaan. Ze benadrukte dat op initiatief van 
mensen in het Zuiden grote stappen worden gezet om de 
van oudsher aanwezige familiegerichte zorg te bevorderen. 
Cheney: “In Nederland vinden we het allang gewoon dat er 
geen weeshuizen meer zijn. Waarom in andere landen dan 
wel?”

Kate van Doore van de Griffith University in Queensland 
was overgekomen uit Australië om haar kennis en ervaring 
met de aanpak van weeshuistoerisme in haar land te 
delen. De Australische overheid voert actief campagne om 
weeshuistoerisme te ontraden en schaart weeshuistoerisme 
onder de definitie van moderne slavernij. Grote bedrijven zijn 
verplicht te rapporteren in hoeverre zij een bijdrage leveren 
aan weeshuizen en het sturen van bezoekers en vrijwilligers 
daarheen. Zij riep op tot bewustwording bij vrijwilligers over 
de schadelijkheid van weeshuizen, en tot regulering van de 
financieringsstromen.
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Sprekers vanuit de Ngo’s (Save the Children, Red een Kind, 
Defence for Children en BCNN) spraken hun waardering uit 
voor de nota en pleitten voor een verdere uitwerking ervan. 
Zo stelden zij voor  om stages in weeshuizen ook onderdeel 
van het ontmoedigingsbeleid te maken, bij de Europese 
Investeringsbank na te gaan in hoeverre deze bijdraagt aan 
institutionele zorg en om als overheid actief Nederlanders 
betrokken in weeshuizen te controleren en de dialoog te 
zoeken met de zendende organisaties.

Op 8 april volgde een debat met minister Kaag. De aanwezige 
Kamerleden van de VVD (Bosman), GroenLinks (Diks), CDA 
(Kuik), PVV (Van Weerdenburg), PvdA (Van den Hul) en SP 
(Alkaya) spraken hun steun uit voor de nota en stelden diverse 
vragen aan initiatiefnemer Van Haga en minister Kaag van 
Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Lid Kuik 
sprak ook namens D66 tijdens dit nota overleg.

Minister Kaag zegde toe dat het kabinet onderzoek gaat 
doen naar weeshuistoerisme. Er wordt onder meer gekeken 
of regelgeving wenselijk en mogelijk is en wat de rol van 
de overheid en maatschappelijke organisaties moet zijn. 
Tijdens het debat werden vijf moties ingediend, waarvan 
er drie aangehouden zijn en in het onderzoek worden 
meengenomen. Het verslag van het debat is hier terug te 
lezen. Het onderzoek is in oktober 2019 gestart. BCNN dacht 
mee over de Terms of Reference voor het onderzoek. In juli 
2020 wordt het onderzoekrapport verwacht. BCNN zit in de 
begeleidingscommissie van het onderzoek. De tussentijdse 
resultaten zijn vertrouwelijk.

In 2019 nam BCNN ook deel aan het Leave no one behind 
platform, dat vier keer per jaar bij elkaar komt. Het LNOB-
platform zet zich in voor inclusie van gemarginaliseerde 
groepen, waarbij wij namens BCNN ons hard maken voor 
kinderen zonder ouderlijke zorg. In 2019 is onze participatie 
beperkt geweest door wisselingen in medewerkers bij SOS 
Kinderdorpen, die namens BCNN in dit platform participeert. 

Een concreet resultaat is dat in oktober het Ministerie van 
Buitenlandse Zaken in de reisadviezen voor 13 landen is gaan 
waarschuwen voor risico’s van vrijwilligerswerk in weeshuizen. 
Minister Kaag schrijft dat de Nederlandse overheid 
vrijwilligerswerk in weeshuizen ontmoedigt.  Ze waarschuwt 
voor de gevaren van weeshuistoerisme en heeft dit specifieke 
advies opgenomen in de reisadviezen voor 13 landen: Nepal, 
Cambodja, Kenia, Oeganda, Thailand, Vietnam, Filipijnen, 
Tanzania, Ghana, Zambia, Zuid Afrika, Sri Lanka en Haïti.

Op het gebied van de internationale lobby, waarin we ook 
vanuit BCNN input hebben geleverd, is de  VN Resolutie voor 
de Rechten van het Kind 2019 een mijlpaal. Op 18 december 
2019 hebben 193 lidstaten van de Verenigde Naties de 
noodzaak erkend om te investeren om families bij elkaar te 
houden. Ook is er erkenning voor de schade die kinderen 
op kunnen lopen in institutionele zorg. De Resolutie dring 
erop aan dat alle lidstaten programma’s, beleid en diensten 
ontwikkelen en implementeren om families te steunen. 
Hoewel VN Resoluties eerder politieke dan juridische 
documenten zijn, is deze resolutie een belangrijk bewijs 
van de verplichtingen van de lidstaten om kinderen zonder 
ouderlijke zorg te ondersteunen. Het was de eerste keer dat de 
Algemene Vergadering het thema kinderen zonder ouderlijke 
zorg besprak en de ontwerptekst is door alle lidstaten bij 
consensus goedgekeurd. Organisaties die zich inzetten voor 
kinderen kunnen de VN-lidstaten wijzen op de toezeggingen 
die zij in deze resolutie gedaan hebben en hen  oproepen zich 
eraan te houden.
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4.3 Werkgroep Kwaliteit van Zorg

Het algemene doel van de Werkgroep Kwaliteit van 
Zorg is bekendmaking en bewustmaking van het belang 
van goede kwaliteit bij zorgprojecten voor kinderen in 
ontwikkelingslanden, waarbij het bevorderen van het 
tegengaan van weeshuistoerisme uitgangspunt is.

De werkgroep kwam in 2019 vijf keer bij elkaar. Daarnaast 
hebben er sub werkgroepen gewerkt aan verschillende 
opdrachten. De werkgroep heeft op diverse manieren 
bijgedragen aan deskundigheidsbevordering op het gebied 
van verantwoord vrijwilligerswerk en stages met kinderen 
in het buitenland en heeft inhoudelijk bijgedragen aan het 
lobbytraject in de Tweede Kamer.

Activiteiten en resultaten

-  De BCNN website is vernieuwd, zodat ons doel en onze 
doelgroepen makkelijker vindbaar zijn.

 
-  Onze uitgebreide Q&A is geüpdatet, deze is te gebruiken 

bij vragen die met name door media gesteld worden.

-  Er is een online test ontwikkeld die jongeren helpt bepalen 
hoe verantwoord het buitenlandse vrijwilligerswerk is 
dat ze willen gaan doen. De test bestaat uit drie delen: 
vragen die een vrijwilliger aan zichzelf kan stellen over 
het werk dat hij of zij zou kunnen gaan doen, vragen over 
de uitzendorganisatie én een kennistest over de kinderen 
waar vrijwilligers mee kunnen gaan werken. Thema’s 
die aan de orde komen zijn bijvoorbeeld hechting en 
hechtingsproblemen, of een vrijwilligers dit werk ook in 
Nederland mag doen met diens opleiding en achtergrond 
en of een vrijwilliger ook de beste persoon is voor de 
functie. Het doel van de test is om jongeren kritisch na 
te laten denken over vrijwilligerswerk met kwetsbare 
kinderen. Door de test krijgen jongeren informatie over de 
mogelijke – onbedoelde - schade die vrijwilligerswerk kan 
toebrengen aan kwetsbare kinderen. De online test is op 
de Buitenlandbeurs in november gelanceerd.

-  Er is een hoofdstuk over weeshuistoerisme geschreven 
voor De Toerist, de lesmethode voor mbo-toerisme 
opleidingen. 

-  Er is contact gelegd met Nuffic, dankzij de inzet van het 
werkgroeplid vanuit Fontys Hogeschool Pedagogiek. We 
hebben suggesties gegeven over hoe Nuffic met hun 
website WilWeg aandacht kan besteden aan de risico’s van 
stage in kinderhuizen. Dit is actief opgepakt door Nufffic. 
Ze hebben de informatie verspreid via hun nieuwsbrief, 
Facebook en op hun website. 

-  Een stagiaire is begeleid bij het schrijven van haar scriptie 
over weeshuistoerisme, waaruit diverse aanbevelingen zijn 
gekomen rondom het promoten van onze campagne. Deze 
aanbevelingen zijn in praktijk gebracht.

-  Met steun van de werkgroep heeft een groep particulier 
initiatieven een Pledge gelanceerd rondom het recht 
van kinderen om in een gezin op te groeien, niet in 
een weeshuizen. Twaalf Nederlandse particuliere 
ontwikkelingsorganisaties tekende de pledge 
#EveryChildAFamily in september tijdens de Wilde 
Ganzen-Partindag 2019, de jaarlijkse ontmoetingsdag voor 
iedereen actief in ontwikkelingssamenwerking. In de loop 
van het jaar zijn meer PI’s aangesloten en voor 2020 zijn 
bijeenkomsten gepland om meer organisaties te bereiken 
en de Pledge actief uit te dragen. Vrijwilligers houden de 
Facebookpagina actief bij. 
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Adviesgespreken
SIW is een intensief traject gestart om alle leden van haar 
koepelorganisatie (Alliance for European Voluntary Service) 
te bewegen geen vrijwilligerswerk in institutionele zorg aan 
te bieden. Tijdens hun bijeenkomsten hebben we advies en 
input daarvoor gegeven, en een van de vrijwilligers heeft 
workshops gehouden tijdens hun internationale vergadering. 
Binnen de zuidelijke partners blijft er veel verzet onder een 
deel van de organisaties. Ook in 2020 zal dit traject verder 
ondersteund worden.
De werkgroep heeft regelmatig contact gehad met de 
branchevereniging Volunteer Correct, over de criteria voor 
verantwoord vrijwilligerswerk met kinderen. Aanvankelijk 
was er verzet tegen ons standpunt vrijwilligerswerk in 
institutionele zorg niet toe te staan. In 2019 hebben ze daar 
toch mee ingestemd, waardoor ze ook afscheid moeten gaan 
nemen van een van hun leden.
Wings of Support vroeg BCNN regelmatig om advies. 
Wings of Support is een onafhankelijk, particulier initiatief 
van medewerkers van de KLM Groep om kinderen op de 
bestemmingen waarop KLM vliegt te steunen door middel 
van het faciliteren van onderwijs, opvang en medische hulp. 
BCNN gaf presentaties op hun ledenvergaderingen en gaf 
hen telefonisch advies hoe om te gaan met de projecten met 
institutionele zorg die zij steunen, alsmede rondom de risico’s 
rondom kinderbescherming bij hun activiteiten.
Ten slotte ondersteunt de werkgroep ook de Belgische 
organisatie UCOS die stages in weeshuizen probeert te 
ontmoedigen en zich inzet voor verantwoorde stages en 
vrijwilligerswerk.  We hebben diverse malen advies gegeven 
op de concept teksten die zij aan hun achterban voorleggen 
en bij een conferentie in 2020 willen laten accorderen.

Lezingen en workshops
De werkgroepleden verzorgden de volgende lezingen/
workshops:
•  Lezing over weeshuistoerisme bij het Adoptiecafé in 

Amsterdam 

•  Twee workshops over weeshuistoerisme op The Hague 
University of Applied Science over weeshuistoerisme, voor 
pabo en pedagogiek opleidingen. 

•  Een workshop op de Partin Dag voor particulier 
initiatieven, over de transitie van tehuis naar 
familiegerichte zorg. 

•  Presentaties op de ‘NGO en Social Enterprise Fair’ van drie 
studieverenigingen van de Universiteit Utrecht.

•  Een lezing over weeshuistoerisme en weeshuisstages voor 
studenten van de Hogeschool van Amsterdam 

•  Een lezing over verantwoorde stages voor de 
coördinatoren internationalisering van de Hogeschool van 
Amsterdam.

•  Aanwezigheid en gesprekken met potentiële vrijwilligers 
op de Buitenlandbeurs in de Jaarbeurs in Utrecht.

•  De werkgroep zelf volgde een train de trainers over 
vrijwilligerswerk met kwetsbare kinderen, gefaciliteerd 
door Defence for Children en Bep van Sloten. 
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4.4 Campagne #StopWeeshuisStages
Onze campagne StopWeeshuisStages liep tot eind januari 
2019. We ontvangen veel signalen dat onze campagnes 
jongeren aan het denken zet over stage lopen of 
vrijwilligerswerk doen in een weeshuis. Uit onderzoek van 
de Volkskrant in mei 2019 blijkt dat onder de helft van de 
reisorganisaties het aantal belangstellenden voor het doen 
van vrijwilligerswerk gedaald is. 

In het rapport van de Secretary General on the Status of the 
Convention of the Rights of the Child is de BCNN campagne 
genoemd (naast de campagne in Australië) als veelbelovende 
ontwikkeling. Het rapport is hier te vinden. 

De resultaten van de campagne, die grotendeels in 2018 
plaatsvond, zijn in het jaarverslag 2018 opgenomen.

Medio 2019 is besloten geen nieuwe campagne voor in 
december van dat jaar te plannen wegens onvoldoende 
capaciteit en onvoldoende middelen om de campagne door 
een extern bureau te laten ontwerpen. De eerste helft van het 
jaar is een opzet gemaakt voor een nieuwe campagne, en de 
doelgroep nader gedefinieerd. Voor het laten ontwerpen van 
een concept die deze doelgroep aanspreekt, blijkt een groter 
budget nodig. De campagneplannen zijn doorgeschoven 
naar 2020, maar door de corona crisis weten we inmiddels dat 
een campagne op dit moment niet passend is. Het plan ligt 
klaar voor verdere implementatie zodra het internationale 
reisverkeer op gang is gekomen en jongeren weer plannen 
gaan maken voor internationaal vrijwilligerswerk en 
internationale stages. Deze campagne krijgt een meer 
positieve insteek:  Als je iets goeds wilt doen, ondersteun dan 
een organisatie die gezinnen bij elkaar houdt. De campagne 
is gericht op jongeren die zich geen vrijwilligers’toerist’ 
voelt, maar vanuit het gevoel de wereld een beetje beter 
te maken en/of vanuit een op geloof gebaseerde inspiratie, 
vrijwilligerswerk met kwetsbare kinderen overweegt. Zij 
voelen zich onvoldoende aangesproken door de boodschap 
‘StopWeeshuisToerisme’ maar wel met een boodschap: als je 
iets wilt doen voor kwetsbare kinderen in het globale Zuiden, 
denk dan aan deze verantwoorde opties.’
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De focus van de overige externe communicatie in 2019 lag op 
bij het up-to-date houden van de website, het opstellen en 
verzenden van een maandelijkse nieuwsbrief, woordvoering 
richting media, het beantwoorden van externe vragen/
verzoeken en het onderhouden van het BCNN Twitter account. 
Al deze communicatie-activiteiten droegen bij aan de doelen 
van BCNN.

Website
In totaal had de BCNN website in 2019 12.162 bezoekers (in 
2018: 11.080). De website www.stopweeshuistoerisme.nl kreeg 
4.198 bezoekers.

Nieuwsbrieven
In 2019 zijn 10 nieuwsbrieven verstuurd naar ca. 700 
ontvangers.

Ingekomen vragen
In totaal kwamen er in 2019 134 vragen binnen. Ook dit jaar 
kwamen er veel vragen uit de media, van studenten, vanuit de 
Tweede Kamer en van individuen over verantwoorde stages/
vrijwilligerswerk. Ook kwamen er diverse opmerkingen binnen 
over ngo’s of BN’ers die op tv of andere media weeshuizen als 
goede manier van opvang promoten. Al deze organisaties en 
individuen zijn aangeschreven met vragen over hun manier 
van hulp aan kwetsbare kinderen. Met sommigen volgde een 
dialoog, maar meestal kwam er geen reactie. We kregen twee 
vragen van ex-vrijwilligers die tijdens hun vrijwilligerswerk 
in Afrika heftige, soms traumatische ervaringen hadden 
opgedaan omdat kinderen er misbruikt of mishandeld werd.

 Zij hebben advies gekregen waar ze dit het beste konden 
melden. Veel organisaties zochten samenwerking op een 
specifiek thema. We hebben hen met succes aan elkaar 
kunnen koppelen. 

Media aandacht
BCNN droeg bij aan de volgende artikelen en andere media 
uitingen:
•  De Telegraaf ‘Weeshuistoerisme aan banden’ (27 maart 

2019)
•  Trouw ’De VVD wil af van weeshuistoerisme’ (27 maart 

2019)
•  Reformatorisch Dagblad ’Weeshuistoerisme schaadt kind’ 

(28 maart 2019).
•  Celine Verheijen (BCNN) op  Radio 1 (27 maart 2019). Luister 

hier de uitzending terug (uitzending 6.00-7.00u, item om 
18.44 min). 

•  ’thread’ (draadje) op Twitter op 25 februari van journaliste 
Charlotte Simons, over haar ervaringen in een weeshuis 
in Uganda, is op sociale media veel discussie ontstaan 
over het verdienmodel achter een groot deel van de 
weeshuizen. Ook het Algemeen Dagblad besteedde er 
aandacht aan. Lees hier het artikel (1 april 2019) 

• 3FM Podcast over weeshuistoerisme (9 april 2019)
•  Column Jasmijn Melse, Hoofd Filantropie ABNAMRO, op 

Sublime FM (3 mei 2019) 
•  Fondsen.org  ‘Steunen van weeshuizen: goede bedoeling, 

maar geen goed idee’ (25 juni 2019)
•  Trouw ‘In Oeganda zetten alle zelfbenoemde, witte 

redders kwaad bloed’ (26 juni 2019)
•  Groot artikel in het tijdschrift Cosmo girl ‘Vrijwilligerswerk 

in het buitenland: goed bedoelt, slecht idee’ ( juli 2019)
•  Column op De Dikke Blauwe, platform voor grootgevers 

‘Oproep: laten we samen een einde maken aan 
weeshuistoerisme’ (2 oktober 2019)

•  Telegraaf ‘Goed willen maar kwaad doen’ (26 oktober 2019)

Twitter
Het BCNN Twitter account wordt gebruikt voor het 
aankondigen van bijeenkomsten of delen van interessant 
nieuws. In 2019 zijn er 75 tweets uitgestuurd aan 419 volgers 
(in 2018: 310 volgers).
 

5. Communicatie en media
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http://www.stopweeshuistoerisme.nl
https://www.telegraaf.nl/nieuws/3353226/weeshuistoerisme-aan-banden-walgelijk-businessmodel?utm_source=google&utm_medium=organic
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https://twitter.com/CS_Simons
https://www.ad.nl/buitenland/afrikaanse-weeshuizen-zijn-goudmijntjes-voor-westerse-uitbaters~a42a9cbf/?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=socialsharing_web
https://www.npo3fm.nl/nieuws/3fm/607-human/387684-vrijwilligerswerk-in-het-buitenland-is-helemaal-niet-zo-n-goed-idee.
https://sublime.nl/jasmijn-mels-weeskindjes-hebben-niets-aan-jouw-goede-bedoelingen/
https://www.trouw.nl/nieuws/in-oeganda-zetten-alle-zelfbenoemde-witte-redders-kwaad-bloed~b5a815f11/?utm_source=link&utm_medium=app&utm_campaign=shared%20content&utm_content=free&referer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
https://www.trouw.nl/nieuws/in-oeganda-zetten-alle-zelfbenoemde-witte-redders-kwaad-bloed~b5a815f11/?utm_source=link&utm_medium=app&utm_campaign=shared%20content&utm_content=free&referer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
https://www.dedikkeblauwe.nl/news/oproep-laten-we-samen-een-eind-maken-aan-weeshuistoerisme
https://www.dedikkeblauwe.nl/news/oproep-laten-we-samen-een-eind-maken-aan-weeshuistoerisme
https://www.telegraaf.nl/nieuws/1145346732/goed-willen-maar-kwaad-doen
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6. Financieel verslag

www.bettercarenetwork.nl

Inkomsten Begroting 2019 Realisatie 2019

SOS Kinderdorpen  €                      3.000  €                      3.000 

Wereldkinderen  €                      3.000  €                      3.000 

Kerk in Actie  €                      3.000  €                      3.000 

Unicef  €                      4.500  €                      4.500 

Kinderperspectief  €                      3.000  €                      3.000 

Defence for Children  €                      3.000  €                      3.000 

Wilde Ganzen  €                      3.000  €                      3.000 

ICS  €                      1.500  €                      1.500 

Free a Girl  €                      1.500  €                      1.500 

WereldOuders  €                             -    €                      1.500 

Red een Kind  €                             -    €                          -   

Inkomsten uit trainingen t.b.v. werkgroep Kwaliteit  €                             -    €                         500 

Begeleidingscommissie onderzoek BZ  €                             -    €                         -   

Reserve  €                      8.109  €                      8.109 

Totaal inkomsten  €                33.609  €               35.609 

Uitgaven Begroting 2019 Realisatie 2019

Coördinatie  €                   22.000  €                   28.191 

Reiskosten nationaal  €                         500  €                         510 

Website beheer & onderhoud  €                      1.000  €                     1.489 

Kennisbijeenkomsten  €                      2.000  €                     1.250 

Netwerkdag  €                             -    €                     1.130 

Werkgroep Kwaliteit van Zorg  €                         250  €                        233 

Publicaties en promotie  €                      2.000  €                        662 

Stagekosten  €                         250  €                        826 

Onvoorzien  €                      1.250  €                        600 

Totaal uitgaven  €                    29.250  €                   34.892 

Saldo opgebouwde reserve regulier per 31-12  €                  4.359  €                       717 
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Wil je meer weten?

Bijlage 1: Leden 2019

Leden stuurgroep

• Defence for Children - ECPAT          Mirjam Blaak
• Kerk in Actie                              Gert Kuiper
• Kinderperspectief                               Martine Tobé
• SOS Kinderdorpen                             Anja de Boer / Stefan van der Swaluw
• UNICEF Nederland                           Jolijn van Haaren
• Wereldkinderen                                  Jeroen Jansen
• Wilde Ganzen                                    Johanne van Dijk
• ICS                                                      Marijke Acket
• Free a Girl    Talinay Strehl /Anne de Jonge
• WereldOuders   Pauline Lemberger/Margreet Gehrels
• Individueel                                          Carry van der Zon

Leden werkgroep Kwaliteit van Zorg

• Stuurgroep BCNN                              Carry van der Zon (voorzitter)
• Defence for Children - ECPAT         Celine Verheijen
• Individueel                                          Caroline Scheffer
• Individueel                                          Karin van Mullem
• Individueel                                         Marie-Louise Hoogveld
• Individueel                                        Carmen Paping
• Fontys Hogeschool Pedagogiek   Marlinde Melissen
• Kinderpostzegels                            Annette Selten / Tripta Bikram 
• Individueel                                      Rob Oliver
• ICDI     Sarah de Vos
• Individueel     Melanie Jacobs
• Individueel     Joy Weijer
• Individueel    Jet van Doorn
• Individueel    Jessica van der Plas
• Individueel    Saskia Sybrandi
• BCNN                                                Patricia Nieuwenhuizen

Coördinatie

•   Coördinator                                    Patricia Nieuwenhuizen
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