
De molen komt terug in 
het logo. De wieken van 
de molen symboliseren 
de diverse windstreken, 
waarheen de steun zich 
uitstrekt. De wieken 
draaien om een wereldbol als as. Hierop is 
Nederland te zien als basis van waaruit de 
stichting draaiende wordt gehouden. 
 

Het logo is ontworpen en getekend 
door kunstenares Marianne Singels. 

Dankzij uw steun heeft Stichting 
Molenaars Kinderfonds deze projecten 
kunnen verwezenlijken. 
 
 

Doel 
Het Molenaars Kinderfonds (MKF) financiert 
kleinschalige projecten die het leven van 
kinderen beter en aangenamer maken. 
 
Kinderen zijn krachtig, maar vaak zijn er 
omstandigheden die het kind belemmeren zich 
te ontplooien. Alle kinderen, waar ook ter 
wereld, moeten de mogelijkheid krijgen zich te 
ontwikkelen. Ondersteuning van kinderen 
verbetert de toekomst van de gemeenschap 
waarin het kind opgroeit. 
 
Stichting Molenaars Kinderfonds wil de 
omstandigheden van kinderen verbeteren en 
dat kan vaak al met een kleine bijdrage. 
Het doel is om een omgeving te creëren waarin 
kinderen weerbaar, zelfstandig en minder 
afhankelijk zijn. Het is hierbij belangrijk dat het 
project door de gemeenschap ter plaatse wordt 
opgezet en gedragen. 
 
 
 

Werkwijze 
Het Molenaars Kinderfonds richt zich op 
beginnende en lopende projecten ter 
ondersteuning van kinderen en hun ouders. 
Onderwijs en spel zijn hierbij belangrijke 
aandachtspunten. Voor de ontwikkeling van 
kinderen is spelen essentieel. Spelen is een 
manier om de wereld te ontdekken en te leren 
hanteren. Via spelen ontdekken ze hun eigen 
kunnen en eigen grenzen. Spel en samenspel 
biedt kinderen mogelijkheden om hun emoties 
te uiten en sociale vaardigheden op te doen.  
 

De steun dient altijd aan te sluiten bij de lokale 
behoeften. Voorbeelden hiervan zijn (mede) 
financiering van de aankoop of uitbreiding van 
een school, lesmateriaal, sport- en spel 
faciliteiten, aanleg van een watervoorziening. 
Voorbeelden van hulp in natura zijn het geven 
van pedagogische, organisatorische, financiële 
en/of bouwkundige adviezen of het sturen van 
specifieke goederen. Ook kunnen wij de 
fondsenwerving voor een initiatief organiseren, 
door bijvoorbeeld een sponsoractie op touw te 
zetten. Naast haar eigen expertise heeft het 
MKF een breed netwerk waarop zij een beroep 
kan doen. 
 

Persoonlijk contact 
De stichting kenmerkt zich door het deelnemen 
aan kleine projecten en het werken met korte 
lijnen. Indien haalbaar wordt het project door 
de stichting of een deskundige relatie bezocht 
en altijd wordt nauwlettend toegezien op de 
voortgang en de financiële afwikkeling. Als er 
steun is verleend, volgt het MKF deze projecten 
om een duurzame relatie op te bouwen. 

Diverse projecten 
In de afgelopen jaren hebben wij in alle 
windstreken kinderen geholpen. 
Hieronder een aantal van de projecten die op 
onze steun konden rekenen:  
 

Filipijnen - Dao 
Voor ruim €4000 per jaar hebben we 
gedurende 5 jaar straatkinderen op weg 
geholpen om een schooltraject te doorlopen 
via Stichting Let's Care 
 

Kenia - Gambaragai / Sakutiek 
Voor €5000 per locatie hebben we bijgedragen 
aan de bouw van een basis school 
 

Malawi - Bangula 
Voor ruim €4500 hebben we 3 HALT projecten 
ondersteund via Stichting Byounique voor 
jongeren die met justitie in aanraking zijn 
gekomen  
 

Panama - Padre Roberto 
Voor gemiddeld €2000 per jaar hebben we 
gedurende 5 jaar zomerkampen ondersteund 
 

Indonesië - Pangandaran 
Voor bijna €5000 hebben we bedden en kasten 
gefinancierd voor een kleinschalige opvang 
voor (wees)kinderen via Stichting Meraih 
Bintang 
 
 


