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Nieuwsbrief januari 2015 

 

Beste donateurs,   

Na onze vorige nieuwsbrief in juni 2013 is er weer veel gebeurd. In deze nieuwsbrief vindt u alle projecten 

die wij sindsdien gefinancierd hebben, mede dankzij uw steun. Héél hartelijk bedankt daarvoor. Het blijft 

fantastisch om zo rechtstreeks aan diverse prachtige initiatieven onze bijdrage te kunnen leveren, wetende 

dat al uw geld op de juiste plek terecht komt. Door de persoonlijke contacten met betrouwbare mensen en 

de zorgvuldige procedure van toekenning blijven wij daar direct zicht op houden. Het gebeurt dan ook 

regelmatig  dat een aanvraag niet kan worden gehonoreerd, bijvoorbeeld doordat er onvoldoende 

informatie aan ons verstrekt wordt om een zorgvuldige afweging te kunnen maken of omdat het project 

niet aansluit bij onze doelstelling.  

U zult in deze nieuwsbrief veel nieuwe projecten vinden, maar ook reeds langer lopende projecten die in 

2014 afgerond zijn, zoals in Sri Lanka en Mali. Daarnaast projecten die we al langer ondersteunen en die 

een vervolgaanvraag ingediend hebben, zoals in Panama.  

Met hulp van wijlen de heer Bruijnjé, zijn zoon Jonathan en Willemien Molenaar is onze website 

www.molenaarskinderfonds.nl weer opnieuw opgebouwd.  Ook zijn wij te vinden op Facebook:   

www.facebook.com/molenaarskinderfonds. 

Bent u al helemaal op de hoogte van onze activiteiten, dan kunt u deze nieuwsbrief misschien doorgeven 

aan iemand in uw omgeving die belangstelling zou kunnen hebben voor ons fonds.  

Wij wensen u een inspirerend en liefdevol 2015 toe en hopen dat u, net als wijzelf, het Molenaars 
Kinderfonds een warm hart blijft toedragen! 
 
Freeke Molenaar, 
Voorzitter Molenaars Kinderfonds  
 

http://www.molenaarskinderfonds.nl/
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Windstreek  Zuidoost: Sri Lanka 

In Sri Lanka leven veel kinderen die slachtoffer zijn van oorlogsgeweld. In het jaar 2000 heeft een echtpaar 
uit Sri Lanka,  Alfi en Sharmini Perera, het kindertehuis ‘Home of Hope’ opgericht voor deze kinderen. De 
familie Perera heeft dit mede kunnen realiseren dankzij de hulp van Rebecca Bijker in Nederland. Rebecca 
kon, met haar Nederlandse stichting ‘Home of Hope’, financiering organiseren voor scholing van de 
kinderen. Momenteel verblijven 85 kinderen in Home of Hope en vanuit de omgeving komen meer dan 
100 kinderen met geestelijke en/of lichamelijke beperkingen 2 tot 3 keer per week voor dagtherapie. 

Onze contactpersoon José van Nunspeet is fysiotherapeute in Nederland. Vanuit haar professie raakte ze in 
2008 betrokken bij het werk van Home of Hope. Jose heeft zelf de stichting ‘Srilanka4all’ opgericht om 
sponsoring te vinden rondom de revalidatieafdeling van Home of Hope. In de zomer van 2013 benadert 
José het Molenaars Kinderfonds. Het echtpaar Perera wil heel graag een tuinproject opzetten. De kinderen 
kunnen dan leren om groente en fruit te verbouwen. De slagregens van de regenseizoenen zijn echter zo 
heftig, dat ontkiemende plantjes het niet redden. Aan het Molenaars Kinderfonds vraagt ze of we een kas 
willen financieren. Een kas om de zaailingen te beschermen. Zo leren de kinderen van Home of Hope de 
gewassen van zaad tot voldragen groente of vrucht te verbouwen en te verzorgen. Goed voor hun 
ontwikkeling naar zelfstandigheid. 

Er zijn wat maanden overheen gegaan om offertes te krijgen en door te nemen. In juni 2014 hebben wij 
het ‘Green house’ project groen licht gegeven en kon met de bouw begonnen worden. 

            
          De bouw van de kas is gestart….      ……en bijna voltooid 
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Er is door Home of Hope steun gevraagd aan PUM (Programma Uitzending Managers) om zo goed mogelijk 
het tuinbouwproject op te zetten en er zal een deskundige uit Nederland naar Sri Lanka gaan om hiermee 
te helpen. 

Windstreek  Zuidoost Filippijnen 

Tijdens een werkbijeenkomst bij Partin is Freeke Molenaar in contact gekomen met Erna Vinkers van de 
stichting ‘Let’s Care’. Deze stichting werkt al langere tijd op de Filippijnen en voert projecten uit die 
betrekking hebben op de opvang, traumaverwerking en educatie van misbruikte en mishandelde kansarme 
kinderen in de Filippijnen. Daarnaast bieden ze blijvende verbetering in hun woon- en werksituatie aan. Op 
de Flippijnen is door de stichting de ‘Let Us Care Foundation inc.’ opgericht. Op die manier worden de 
projecten ter plekke door locale staf gerund. 

In 2012 is een project gestart voor verwaarloosde jongens in de plaats Dao op het eiland Panay. Het doel 
van het project is de jongens van de straat te halen en in de schoolbanken te brengen. Met onderwijs, 
begeleiding en het doen van activiteiten leren de jongens kennis en vaardigheden die hen op het goede 
toekomstspoor zetten. Dit project is ‘community based’, wat wil zeggen dat de kinderen in de 
gemeenschap blijven wonen en dus niet 24 uur per dag begeleid worden. De familie van de jongens wordt 
ook begeleid bij de opvoeding van de kinderen. Ook dit project wordt gerund door locale staf met Erna 
Vinkers als projectdirecteur. De jongens worden geselecteerd en begeleid door maatschappelijk werkers 
uit Dao. 

Het Molenaars Kinderfonds heeft dit project in het schooljaar 2013/2014 ondersteund door de begeleiding 
van 25 jongens in de leeftijd van 6-16 jaar in de gemeente Dao een jaar lang te financieren, zodat het leven 
van deze jongens een beslissende wending kan nemen. Het doel van het project is ervoor te zorgen dat 
deze groep jongens een formele educatie, alfabetiseringsproject of vaktrainingen (of een combinatie 
hiervan) volgt.  

                   
                               Activiteiten op school                     Basketbalteam  

Voor het schooljaar 2013-2014 is het project succesvol verlopen. Op zaterdagen hebben de jongens extra 
begeleiding gekregen. Door deze goede begeleiding zijn de schoolprestaties verbeterd. Ook heeft 
deelname aan dit project ervoor gezorgd, dat de jongens niet op straat zijn gaan rondzwerven en 
slachtoffer zijn geworden van geweld en misbruik. Van de 25 jongens die voor dit project geselecteerd zijn, 
zijn er 17 jongens die over zijn naar het volgende schooljaar. De andere 8 zijn om diverse redenen 
uitgevallen (twee zijn nu klaar met de middelbare school, vier jongens zijn naar een andere school gegaan 
en twee zijn gestopt met de extra begeleiding voor school). Naast de begeleiding van schoolwerk zijn er 
ook in het afgelopen jaar activiteiten voor de jongens georganiseerd op het gebied van sport en kunst.  
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Verder heeft de betrokkenheid van ouders een zeer positieve uitwerking gehad op het project. Elke eerste 
dinsdag van de maand zijn er bijeenkomsten geweest met de ouders van de jongens om problemen met 
hun kinderen door te spreken en oplossingen te bedenken. 

Vanwege het succes dat het jongensproject heeft gehad afgelopen jaar en om de continuïteit van het 
project te bevorderen, hebben wij op verzoek van Let`s Care besloten om ook voor het schooljaar 2014-
2015 het jongensproject te ondersteunen voor wederom 25 jongens. Daarnaast is het project uitgebreid 
met voorschoolse opvang. Aankomend schooljaar krijgen 22 jongens door de week les, zodat ze 
makkelijker aansluiting zullen vinden op de lagere school. 

Uit de Filippijnen ontvangen wij regelmatig gedetailleerde verslagen van het project. Hieruit blijkt dat er 
erg goed en nuttig werk wordt gedaan.  

Windstreek Zuid: Mali 
Het voltooien van de Speeltuin op Here Bugu heeft vertraging ondervonden door de onrustige situatie in 
Mali. In onze vorige nieuwsbrief konden we melden dat het tafelvoetbalspel en de pingpongtafel alsnog 
waren voltooid, nadat Yvonne Gerner in 2012 gedwongen was Here Bugu tijdelijk te verlaten. Begin 2014 is 
dan ook de schommel gemaakt en geplaatst. Yvonne bericht ons dan dat Here Bugu dan “een voetbalspel 
heeft dat al 2 jaar hevig in gebruik is, een pingpongtafel die ook voor veel andere spellen gebruikt wordt en 
een fantastische schommelinstallatie, waar  heel veel kinderen en volwassenen dagelijks gebruik van 
maken. Kinderen, die nog nooit geschommeld hebben, genieten geweldig van deze nieuwe aanwinst.” 

 
   De schommel in Here Bugu is nu ook gereed. 

 
Windstreek Zuidwest:  Panama 
Sinds 3 jaar organiseert Padre Roberto een zomerkamp in El Bale (Panama) in de zomervakantie voor 
kinderen in de schoolleeftijd. Hij doet dit samen met diverse vrijwilligers uit Panama en uit het buitenland. 
Ook dit jaar waren in december 2013 en januari 2014 (in de Panamese zomervakantie) weer rond de 200 
kinderen in El Bale voor allerlei activiteiten. De meeste kinderen komen te voet uit omliggende dorpen. 
Een aantal van hen overnacht bij gastgezinnen. 

De kinderen in El Bale en omgeving hebben een lange zomervakantie van acht weken. Ze gaan niet op 
vakantie en de meeste ouders hebben geen geld en tijd om iets met hun kinderen te doen. Het is daarom 
voor deze kinderen geweldig dat ze naar het zomerkamp kunnen. Ze kunnen er plezier maken met andere 
kinderen, vaardigheden en kennis opdoen en hun talenten ontwikkelen. Het aanbod van activiteiten 
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bestaat uit sport, cultuur, computer en Engelse lessen. De kinderen kunnen kiezen uit ondermeer honkbal 
(op het honkbalveld  dat eerder mede door onze bijdrage kon worden aangelegd), dansles, voetbal, 
tekenen, handenarbeid en gitaarles. En natuurlijk Engelse les, gegeven door vrijwilligers die zelf het Engels 
goed beheersen. Daarnaast kunnen ze zich extra bekwamen in het gebruik van de computer. 

De kinderen worden bij de activiteiten begeleid door vrijwilligers die overnachten in het hostel van El Bale. 
De vrijwilligers stonden afgelopen jaar onder leiding van de Amerikaanse Stephanie die een aantal 
maanden in El Bale verbleef en het kinderkamp voorbereidde. Martha, een vrijwilligster uit het dorp, is de 
kokkin en heeft gezorgd voor de maaltijden van de kinderen en de vrijwilligers. 

Vanuit het Molenaars Kinderfonds is  voor de 3de opvolgende keer het voedsel betaald voor de kinderen 
en vrijwilligers tijdens het zomerkamp. Een goede reden voor Bart, Freeke en Christel om afgelopen 
oktober Padre Roberto te ontmoeten die toen een aantal weken in Nederland was. Hij heeft uitgebreid 
verslag gedaan van het kinderkamp en filmpjes en foto’s laten zien. We hebben kunnen zien hoeveel 
plezier de kinderen hebben tijdens het zomerkamp en hoe leergierig ze zijn. Aan het einde van het kamp 
laten de kinderen d.m.v. diverse presentaties zien wat ze hebben geleerd. Het eindresultaat is verrassend 
met leuke optredens en prachtige kunstwerken. 

                                                  
                                              Kinderen tijdens het zomerkamp 2013-2014 in El Bale 

Windstreek  Centraal: Amsterdam  
Via een bekende, die zich inzet voor de organisatie 1001Nacht, werden wij benaderd door De 
Talentenschool in Amsterdam Nieuw-West. De Talentenschool biedt kinderen tussen de 8 en 16 jaar 
buitenschoolse programma’s voor extra ondersteuning in hun leerproces, beroepskeuze en sociaal-
emotionele ontwikkeling. De organisatie richt zich vooral op kinderen met een sociaal-economische 
achterstand en/of taalachterstand. Speerpunten zijn taalvaardigheid, woordenschat, algemene- en 
talentontwikkeling. Door kinderen te wijzen op hun talenten verhoogt De Talentenschool hun 
zelfvertrouwen en wordt het leren voor de kinderen leuk. Een belangrijk onderdeel van de leerbegeleiding 
is TaalOpStap: uitstapjes met oefeningen en verwerkingsopdrachten vergroten de woordenschat van de 
kinderen. Ouders en leerkrachten worden actief betrokken in dit onderdeel van het leerproces van het 
kind. Het door De Talentenschool ontwikkelde kindvolgsysteem maakt het leerproces van het individuele 
kind inzichtelijk. De organisatie is actief bezig met het ontwikkelen en starten van nieuwe projecten, zoals 
een voorleesprogramma voor ouders en kinderen uit groep 1 en 2. 

Voor de succesvolle continuering en uitbouw van hun programma was er behoefte aan laptops en de 
Talentenschool heeft het Molenaars Kinderfonds gevraagd hierin te voorzien. De Talentenschool bestaat 
sinds 2006 en heeft steeds subsidie ontvangen van de gemeente. Door bezuinigingen is deze subsidie begin 
2012 stopgezet. Sindsdien wordt in toenemende mate een beroep gedaan op verschillende fondsen. Het 
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belang van deze organisatie blijkt uit het gegeven dat de onderwijsprestaties van kinderen in dit stadsdeel 
ver achterblijven bij het stedelijk gemiddelde. Kinderen met een taalachterstand komen ook moeilijker 
mee in andere vakken en riskeren een achterstand op verschillende vlakken. Dit belemmert hun 
toekomstperspectief. Wij hebben De Talentenschool dan ook gesteund door twaalf laptops en twee tablets 
te betalen.  

            
                                                             Aan de slag met de laptops 

Windstreek Zuidoost: Nepal 
Via de schoonzus van Freeke kwamen we in mei 2013 in contact met Mark Simons en Marianne van 
Wetter,  de oprichters van Mountain Child Care. Deze bevlogen mensen organiseren sinds 2011 “Quest 
Treks” in Nepal voor jongeren zonder familie, die het kindertehuis moeten gaan verlaten.  

Mark schrijft hierover: Stichting Mountain Child Care gelooft in de kracht van jonge mensen. Ze organiseert 
persoonlijk leiderschapsprogramma’s in de Himalaya voor Nepalese jongeren zonder ouders en 
Nederlandse jonge mensen die hun drijfveren willen onderzoeken.  

Voor de Nepalese deelnemers is de trektocht, een Quest Trek, de start van een intensief coachingstraject 
dat na één tot drie jaar wordt afgesloten met een stage. Zo kunnen ze zelfbewust en goed voorbereid 
deelnemen aan het arbeidsproces, als ze hun tehuis gaan verlaten. Voor de Nederlandse deelnemers zijn 
de tocht en het bijbehorende coachingsprogramma een uitgelezen kans om talenten en passies uit te 
bouwen tot sterktes. Door de intensieve kennismaking met jezelf, Nepalese jongeren en de totaal andere 
cultuur is de Quest Trek voor velen een life changing experience.  

Mountain Child Care werkt met Nepalese weesjongeren en ex-straatjongeren die in een 
rehabilitatieprogramma zitten. De Nepalese jongeren komen uit de twee grootste steden in Nepal: 
Kathmandu en Pokhara en zijn 17 tot 23 jaar oud. De ondergrens van 17 jaar heeft te maken met de 
hersenontwikkeling van jong volwassenen en hun beginnend vermogen om te reflecteren. Nederlandse 
jongeren die bij een Quest Trek aansluiten, maken met een sponsoractie de Quest Trek voor de Nepalese 
jongeren mogelijk. Tijdens de tocht gaan diverse begeleiders mee, waaronder 3 Nepalese Maatschappelijk 
werkers. Mark en Marianne hebben van het Molenaars Kinderfonds een bijdrage gekregen voor de eerste 
volledig Nepalese Quest Trek, die gehouden is in november 2014. 
 

Windstreek Zuidoost: Indonesië 
Irian Jaya (Papua) is een verafgelegen en achtergestelde provincie van Indonesië. Nico Dister, een 
Nederlandse priester, werkt hier heel lang en heeft meegemaakt dat Indonesiërs van elders het eiland 
steeds meer bevolkten. De oorspronkelijke bevolking verloor een deel van haar identiteit en de sociale 



7 

 

netwerken van de Papoea’s verpauperden.  Om die reden richtte hij in 1992 een stichting op die zich 
inzette voor de zorg van kansarme kinderen, de stichting ‘Yayasan Putri Kerahiman Papua’ ofwel Dochter 
van compassie voor de Papoea’s. Nico heeft met een aantal Franciscaanse zusters van de communiteit St. 
Jozef (in Heerlen) in eerste instantie 10 kinderen opgevangen in een kindertehuis in de woonwijk Hawai. 

Inmiddels verzorgt Nico met zijn stichting al zo’n 170 kansarme kinderen van kleuter- tot middelbare 
schoolleeftijd en voorziet hij ook in de scholing van deze kinderen. Het wooncomplex in Hawai bestaat 
inmiddels uit 3 paviljoens en groeit uit haar voegen. De middelbare schoolkinderen krijgen huisvesting in 
de wijk Polomo dichterbij hun school. De leiding is inmiddels in handen van 5 Franciscaanse zusters  
(2 Papoea’s, 2 Moluksen en 1 Chinees Indische) en verder zijn er 40 volwassen vrijwilligers bij betrokken. 
Een groot deel van de financiering komt vanuit Nederland. Ondertussen werkt de stichting ook aan lokale 
bronnen van inkomsten: een vervoersbedrijfje en een varkensfokkerij.  

Voor de kinderen van de kleuter- en basisschool in woonwijk Hawai was er behoefte om meer 
speelmogelijkheden te creëren. Nico Dister heeft het Molenaars Kinderfonds benaderd met als resultaat 
dat wij de speeltoestellen voor een speeltuintje bij de basisschool hebben betaald. Voor een speeltuintje 
bij de kleuterschool heeft een andere sponsor getekend.  

Hoe wist Nico van ons bestaan af?   
Nico heeft jaren geleden voor een talentvol Papua meisje een studiebeurs weten te verkrijgen via een 
Nederlands Fonds. Dit meisje is inmiddels afgestudeerd als arts op Java en gaat nu werken in Irian Jaya. Het 
betreffende fonds is het Nelly Reef Fund, ooit opgericht door de grootvader van Bart Molenaar. Een 
bestuurslid van dit fonds bracht Nico op het spoor van het Molenaars Kinderfonds. 

                          
                Nico Dister zegent de speeltuin in                 Draaimolen. Op de achtergrond een ‘waterval’ 
                met een bijzondere wijwaterkwast.      waar de kinderen kunnen pootjebaden. 

Windstreek Zuid: Namibië 
“Beautiful Kidz Namibia” is een christelijke organisatie die zich inzet voor wezen die het slachtoffer zijn 
geworden van de HIV/AIDS epidemie. Sinds 2003 wordt hulp geboden vanuit een eigen 
dagverzorgingscentrum in de wijk “Katutura” van de hoofdstad Windhoek.  Het echtpaar Brian en Pam 
Kinghorn heeft het centrum opgericht als kleuterschool. Het kleuteronderwijs is verplicht om tot de lagere 
school te kunnen toetreden, maar onbetaalbaar voor mensen die in armoede leven. Naast 
kleuteronderwijs aan 90 kinderen in vier klassen heeft het centrum inmiddels diverse andere activiteiten 
zoals opleiding tot kleuterleidster, computerklassen voor de zesjarigen van de kleuterschool en voor zo’n 
200 lagere schoolleerlingen en voor volwassenen, huiswerkbegeleiding, wijkbezoeken, vakantiekampen, 
een cursus voor tienermoeders en opleidingen voor vrouwen om eigen inkomsten te genereren. Sinds 
2009 is er ‘vakantieschool’. Veel leerlingen haken na de lagere school af, omdat ze de vakken te moeilijk 
gaan vinden. In de vakantieschool worden leerlingen op hun overgangsexamen voorbereid met lessen in 
Engels, Wiskunde en Natuurwetenschappen.  
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In 2006 hebben Piet Falkena en zijn vrouw door Namibië gereisd en hebben zij Katutura bezocht. Naar 
aanleiding hiervan zijn zij in 2006 een Nederlandse stichting gestart om geld te genereren voor het 
dagverzorgingscentrum.  Piet is nu samen met Brian druk bezig het project, dat in de afgelopen 10  jaar een 
enorme ontwikkeling heeft meegemaakt, de omslag te laten maken naar meer zelfvoorziening, minder 
inkomsten vanuit Nederland en meer fundraising in Namibië zelf. 

Na in maart 2014 door Piet Falkena hiervoor benaderd te zijn heeft het Molenaars Kinderfonds besloten 
om bij te dragen in de aanschaf van nieuwe boeken voor de bibliotheek: prentenboeken voor de kleuters, 
studieboeken en naslagwerken. De bibliotheek heeft een belangrijke functie. De kleuters uit het centrum 
komen hier regelmatig om hen al vertrouwd te maken met boeken en worden dan voorgelezen. Verder 
komen er lagere schoolleerlingen om bijvoorbeeld onderwerpen voor een werkstuk te zoeken of gewoon 
om rustig een boek te komen lezen. En zelfs studenten van High School hebben hun weg om dezelfde 
reden naar de bibliotheek gevonden.  

In november kregen wij bericht dat de geplande aanschaf van boeken slechts gedeeltelijk heeft kunnen 
plaatsvinden. Zij hebben de groothandel uit Zuid Afrika, die twee keer per jaar langskomt in Windhoek, een 
keer gemist. Daarom zal een deel van de boeken pas in 2015 worden aangeschaft. 

                                                 

Aandachtig luisteren naar de juf die voorleest                                     Onderzoek voor een werkstuk 

 
Windstreek Zuidzuidoost: Malawi  
In onze vorige nieuwsbrief vertelden we over het dermatoom dat wij geschonken hebben aan het Zomba 
Central Hospital waar Frans Zoetmulder chirurg is. Het dermatoom is een apparaat waarmee brandwonden 
van kinderen behandeld kunnen worden. Met behulp van het apparaat wordt gezonde huid van de 
kinderen getransplanteerd naar de door de brandwonden aangetaste delen. Brandwonden vormen in 
Afrika een veelvoorkomend probleem, vooral bij kinderen.  Tijdens hun verlof in Nederland met de 
kerstdagen van 2013 hebben we Frans en echtgenote Ardine opgezocht en toen gehoord dat het 
dermatoom de absolute trots is van de afdeling kinderchirurgie. Er zij inmiddels heel veel kinderen 
behandeld en zelfs bij kinderen met gecompliceerde derdegraads verbrandingen slaat de 
getransplanteerde huid geweldig aan. Zelfs voor de ervaren chirurg een openbaring. Ook vertelde Frans 
dat hij een staf van jongere Malawiaanse chirurgen om zich heen heeft die van ook hem leren te werken 
met het dermatoom.  In 2014 heeft het ziekenhuis een officiële opleidingsstatus heeft gekregen. 

Naar aanleiding van dit gesprek hebben wij besloten om een aantal noodzakelijke verbeteringen voor de 
operatiekamers in Zomba te financieren. Het gaat om een anesthesie toestel (EMO), speciaal geschikt voor 
kleine kinderen. Verder doneerden we een  monitor en apparatuur  om de zuurstofconditie van de 
patiënten tijdens en vlak na de operatie te bewaken.  Frans heeft deze spullen tijdens zijn verblijf in 
Nederland aangeschaft en direct meegenomen naar Malawi. Hij mailde ons dat alles met gejuich is  
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ontvangen. Eindelijk is er weer een monitor in ieder van de OK's. Dat scheelt levens, en voorkomt zeer 
deprimerende sterfgevallen op tafel. Daarnaast was het tot dusver gebruikte 32 jaar oude 
anesthesieapparaat dringend aan vervanging toe. 

                                                             
                                                                        EMO met monitor 

Windstreek Zuidwest: Brazilië 
Help mij Leven is een stichting die vanuit Nederland het werk van de organisaties ‘REMER’ en ‘Sparta’ in de 
krottenwijken (favela’s) van Rio de Janeiro ondersteunt. REMER (‘Refúgio de Meninos e Meninas da Rua’, 
ofwel ‘Schuilplaats voor Straatjongens en -meisjes’) is in 1988 opgericht door de Nederlander Robert Smits, 
nadat deze tijdens een rondreis door Zuid-Amerika was getroffen door het trieste lot van de straatkinderen 
in Rio de Janeiro. Robert leerde Portugees en vestigde zich permanent in Brazilië, met de bedoeling om iets 
voor de vele straatkinderen te doen. 
 
REMER begeleidt jongeren in diverse fasen: preventief werk in de krottenwijk door samenwerking met de 
sportclub Sparta, straatwerk, inloophuis en permanente opvang van straatkinderen. Sportclub Sparta is 
eveneens door Robert Smits opgericht en biedt, door middel van sport, de kinderen een alternatief voor de 
alom aanwezige drugsbendes. Alle werkzaamheden van REMER en Sparta zijn er op gericht de kinderen 
weer een volwaardige plek in de maatschappij te bieden. REMER had in 2012 contact met ongeveer 1.400 
straatkinderen in Rio de Janeiro en sportclub Sparta verzorgde in dat jaar sport- en andere activiteiten voor 
300 leden. 
 
In 2013 kwamen wij in contact met Stichting Help mij Leven via Bart Molenaar, die de voormalige 
penningmeester van deze stichting kent. In Amsterdam hadden Christel en Evert een 2 uur durend gesprek 
met Robert Smits, die over was uit Brazilië en Bart van Asten van de Nederlandse stichting. Dit contact 
leidde in 2014 tot de door ons gehonoreerde aanvraag voor de renovatie van een bijlesschooltje in de 
favela Pedra Lisa in Rio de Janeiro. Voor de kinderen in deze favela is bijles cruciaal om de school succesvol 
te kunnen doorlopen, omdat de omstandigheden thuis vaak erg moeilijk zijn. Daarnaast speelt het 
schooltje een rol in  voorlichting en cursussen voor volwassenen. In het schooltje is ook de enige 
bibliotheek van de favela gevestigd. 

In maart/april 2014 moest een dringende renovatie worden uitgevoerd, waarbij het dak moest worden 

gerepareerd, de airconditioning vernieuwd, schilderwerk uitgevoerd en een nieuwe vloer in de keuken 

aangelegd. Voor het overgrote  deel van de kosten waren in eerste instantie geen middelen/ donaties 

aanwezig. Vanwege het dringende karakter van de renovatie is deze toch gestart en is het ontbrekende 
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bedrag door Stichting Help mij Leven vanuit Nederland voorgeschoten. Molenaars Kinderfonds heeft 

voorzien in de definitieve financiering van de renovatie en heeft dit bedrag aan de stichting betaald. 

                           
   Schooltje in Rio vóór de renovatie        De opening van…     ....het gerenoveerde schooltje 

Windstreek Zuidzuidoost: Kenia 
In het najaar van 2014 werden we benaderd door Stichting Share. Deze stichting is actief in de Zuidwest 
hoek van Kenia en bezig met een project in Ilmotiook om voor de bevolking schoon drinkwater te 
realiseren. Dit doen zij in samenwerking met 21 jongeren van de KPN-kerkgemeenten Heerhugowaard en 
Graft-de Rijp, die het project ondersteunen met allerlei activiteiten om geld te genereren. Freeke Molenaar 
is als begeleider bij dit project betrokken.                                                                                                                                                 

De regio Ilmotiook (7300 inwoners) ligt zo'n 220 kilometers ten westen van Nairobi. Het is een agrarisch 
gebied (veeteelt en gewassen). De watervoorziening is een natuurlijke bron in het dal. In Ilmotiook zijn 2 
basisscholen en een middelbare school. Een probleem is dat het water vervuild raakt, aangezien de bron een 
soort modderpoel is en gebruikt wordt door mens en dier. Daarnaast moet de bevolking dagelijks  ver lopen 
om water te halen. Ook de leerlingen van de verschillende scholen moeten water halen. Dus: naast het feit dat 
het huidige drinkwater vervuild is, kost het de vrouwen en kinderen veel tijd om water te halen. 

Een Keniaans bedrijf heeft een offerte uitgebracht om de bron te beschermen en een leiding-netwerk aan 
te leggen. De eerste fase (€ 12.000) is de bronbescherming, zodat er een betonnen bassin met water is 
voor de mensen en een tweede bassin voor de dieren. Als deze fase voltooid is, wordt er een 
leidingnetwerk naar het grootste dorp en de scholen aangelegd met opslagtanks. Een waterpomp met 
zonnepanelen om het water heuvelop te pompen kost  € 10.600. Het Molenaars Kinderfonds betaalt de 
helft van het bedrag voor de waterpomp, inclusief de zonnepanelen en aansluitingen. De andere helft is 
reeds toegezegd door Stichting Kook. Voor onze bijdrage geldt de voorwaarde dat er voldoende financiën 
gegenereerd worden voor het gehele project (zijnde 58.000 euro). 

         
      De oorspronkelijke situatie                    Het bassin wordt gegraven               De eerste fase is voltooid 
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Nieuwe projecten 
Ondertussen liggen er weer nieuwe aanvragen van projecten in Servië, Kenia en Tanzania. Mochten deze 
projecten doorgaan, dan kunt u er over lezen op onze website.  
Weet u een betrouwbaar project waar een dringende (financiële) behoefte is, dan kunt u betrokkenen 
altijd wijzen op de mogelijkheid om ondersteuning te vragen bij het Molenaars Kinderfonds. 
 

Donateurs en fondsenwerving 
Het fonds heeft weer vele giften ontvangen, zowel van nieuwe donateurs als van oude bekenden. Alle 
donateurs worden hierbij nogmaals hartelijk bedankt. Wij zullen er steeds voor zorgen dat het geld goed 
besteed wordt. 
 
Als fondsenwervende activiteit stonden Bart en Freeke Molenaar in december 2013 op de Kerstmarkt in 
hun dorp. Zij verkochten een scala aan producten ten behoeve van het Molenaars Kinderfonds. Tevens gaf 
deze actie opnieuw naamsbekendheid en werden er veel folders meegenomen.  
 
Op zaterdag 21 januari 2014 organiseerde kinderdagverblijf Kids IV in de Rijp een Fancy Fair ten bate van 
het Molenaars Kinderfonds. De kinderen hadden allerlei werkjes gemaakt die gekocht konden worden door 
hun ouders of opa en oma.  Christel stond op de Fancy Fair met informatiemateriaal over o.a. het 
sportpark in Panama. Het was bijzonder om te zien hoe enthousiast de kinderen waren om iets te maken 
en te verkopen voor kinderen aan de andere kant van de wereld. De opbrengst was geweldig, namelijk 313 
euro. Hartelijk bedankt kinderen en leiding van Kids IV in de Rijp! 
 
Heel bijzonder was ook de bijdrage van basisschool de Achthoek in Amsterdam. De Achthoek had ons 
uitgekozen als één van de goede doelen voor hun jaarlijkse sponsorloop. De groepen 5 en 6 van deze 
school liepen op 14 mei 2014 ‘exclusief’ voor het Molenaars Kinderfonds. Nadat Christel op de school iets 
verteld had over onze activiteiten wisten de kinderen van deze groepen maar liefst bijna drieduizend euro 
voor het fonds bij elkaar te rennen, sprinten en wandelen. Een fantastisch bedrag! Alle kinderen, hun 
begeleiders en de mensen die geld hebben gedoneerd: enorm bedankt! 

            
Naast nieuwsbrieven zoals deze proberen wij onze bestaande en potentiële donateurs zo goed mogelijk op 
de hoogte te houden via onze website. In onze vorige nieuwsbrief vertelden wij dat onze website door 
‘hackers” was beschadigd. De gehele layout en grote delen van de inhoud waren verloren gegaan. Met veel 
moeite hebben wij het probleem kunnen herstellen. De website is opnieuw ‘up to date’ en is in het 
afgelopen jaar voortdurend bijgewerkt met verhalen en foto’s van alle nieuwe ontwikkelingen. Veel 
mensen volgen onze activiteiten inmiddels ook op Facebook en met hen deelt Freeke onze meest recente 
bezigheden en overdenkingen bij project-aanvragen.    
 

Afrikadag in het tropenmuseum op 1 november 2014  www.afrikadag.nl 

Dit jaar hebben Christel, Freeke en Bart  inspiratie opgedaan op de jaarlijks weerkerende Afrikadag in 
Amsterdam. Christel heeft die dag ook als vrijwilligster geholpen in de uitvoerende organisatie.  Op deze 
dag komen vele mensen bij elkaar die zich interesseren in ontwikkelings- vraagstukken met betrekking tot 
Afrika. Het thema was deze keer “Democratie, Goed bestuur & Mensenrechten” met als sprekers 
ondermeer de Sudanese telecom tycoon en filantroop Mo Ibrahim, de voormalig president van Malawi 
Joyce Banda en de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, Lilianne Ploumen.  
We hebben diverse interessante workshops kunnen volgen, onder andere  over de problematiek van 
kinderarbeid en het permanente karakter van vluchtelingenkampen. Daarnaast hebben we enkele nieuwe 
contacten gelegd. Al met al een geslaagde dag. 
 

http://www.afrikadag.nl/
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Mensen achter het Molenaars Kinderfonds 

 
Freeke (voor), Evert, Christel, Bart en Martin (achter) 

Freeke Molenaar is orthopedagoge, bezield in het werken 

met kinderen en ouders, begaan met onrecht en leed en zeer 

geïnteresseerd in andere culturen. Zij is voorzitter van de 

stichting. 

Evert van Aardenne is econoom en langdurig werkzaam in de 

financiële sector. Naast zijn enthousiasme zet hij graag zijn 

kennis en ervaring op financieel/economisch, fiscaal en 

juridisch terrein in. Hij is penningmeester van de stichting. 

Christel Lammers heeft een pedagogische achtergrond, is 

werkzaam als coördinator Centrum Jeugd en Gezin in 

Zaandam en zij vindt het belangrijk dat kinderen kunnen 

groeien en bloeien. Zij is secretaris van de stichting.  

Martin de Rooij is constructeur en helpt graag bij de 

bouwtechnische ondersteuning van projecten. Hij is 

bestuurslid van de stichting 

Bart Molenaar is waarnemend huisarts en opleider van 

medische studenten. Naast een rijke ervaring als tropenarts in 

Kameroen en Indonesië, is hij ook 14 jaar huisarts geweest in 

de Rijp (N.H.). Hij heeft passie voor kennisoverdracht en 

omgang met mensen. 

Loukie Molenaar (niet op de foto) heeft een studie in 

Culturele Antropologie en Ontwikkelingssamenwerking 

afgerond en is bezig met een verkorte opleiding aan de Pabo. 

Tijdens haar studie is zij een aantal maanden naar de 

rampgebieden in Rwanda en Haïti geweest. Zij wil graag haar 

achtergrondkennis van ontwikkelingssamenwerking en 

onderwijs inzetten voor de stichting. 

 

 

 

 

Het Molenaars Kinderfonds 

Het Molenaars Kinderfonds financiert kleinschalige projecten 

die het leven van kinderen beter en aangenamer maken.  Het 

Molenaars Kinderfonds is in de zomer van 2008 opgericht.  

 

Laatste nieuws en informatie 

www.molenaarskinderfonds.nl 

www.facebook.com/molenaarskinderfonds 

 

Correspondentieadres 

Stichting Molenaars Kinderfonds 

Marten Michielshof 7 

1483 CA   De Rijp (N.H.) 

e-mail: info@molenaarskinderfonds.nl 

Erkend goed doel 

Stichting Molenaars Kinderfonds is erkend als Algemeen Nut 

Beogende Instelling (ANBI) bij beschikking van 01-01-2008, nr. 

57354. Giften aan het Molenaars Kinderfonds zijn vrijgesteld 

van schenkbelasting en onder voorwaarden  aftrekbaar voor 

de inkomstenbelasting.  

 

 

  

 

Giften 

Bankrekeningnummer: 

NL 42 RABO 014 38 90 166 bij Rabobank Waterland e.o. 

Elke gift, groot of klein, eenmalig of periodiek, is van harte 

welkom en komt ten goede aan het welzijn van kinderen.  

 

 

http://www.molenaarskinderfonds.nl/

