
Uitgangspunten Wilde Ganzen voor opvang van kinderen

Van Tehuis naar Thuis



Wilde Ganzen steunt aanpakkers: ondernemende mensen die met 

kleine ontwikkelingsprojecten vooruitgang creëren in hun eigen buurt. 

Want wij geloven in de kracht van projecten die bedacht, gesteund 

en grotendeels uitgevoerd worden door de lokale gemeenschap.
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Aanleiding

Inhoud

“Voor de volledige en harmonische ontplooiing van 
zijn of haar persoonlijkheid, dient het kind op te groeien 
in een gezinsomgeving, in een sfeer van geluk, liefde 
en begrip.” Kinderrechtenverdrag van de Verenigde Naties, erkend door 196 landen

Nog iedere dag zitten veel te veel kinderen wereldwijd in een 

weeshuis of andere instelling. Door gebrek aan liefde en steeds 

wisselende opvoeders krijgen kinderen problemen met hun 

gezondheid en worden ze belemmerd in hun psychische, 

sociale en emotionele ontwikkeling. 

Eigenlijk hoort elk kind op te groeien in een liefdevolle 

familie. Het liefst in het eigen gezin, anders door opvang 

bij andere familieleden, een pleeggezin of in een 

kleinschalige woonvorm met vaste verzorgers. 

Wilde Ganzen zet zich hier graag voor in.
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De praktijk 
verandert

In steeds meer landen neemt de grootschalige 
opvang van kinderen af. Deskundigen erkennen 
de psychologische schade die ontstaat als 
kinderen in een tehuis opgroeien. Overheden 
wereldwijd sluiten weeshuizen en organisaties 
zetten programma’s op voor opvang 
binnen de eigen gemeenschap.

“The institutionalization movement is one that 
Kenya can not be left behind and the government 
of Kenya is committed to ensure that children 
grow up in an enabling environment.”
Noah Sanganyi, directeur Children’s Services, 
Ministerie van Werk en Sociale Zekerheid in Kenia

“Wij onderschrijven de noodzaak om van
institutionele zorg over te schakelen naar 
opvang voor kinderen die ‘community 
based’ is, oftewel opvang binnen de 
eigen gemeenschap.”
Kees de Jong, Directeur Wilde Ganzen

Alternatieve vormen van opvang zijn in opmars: 

Plaatsing in de
‘extended family’

Plaatsing in een kleinschalige
woonvorm met vaste verzorgers

Plaatsing in 
een pleeggezin

Hereniging met 
eigen gezin



Wilde Ganzen is lid van het Better Care Network. Wij zien zes redenen waarom 
kinderen beter niet in een tehuis horen, maar een echt thuis nodig hebben:

Het scheiden van kinderen 
van gezin en familie en de 
gemeenschap brengt schade 
toe aan hun gezondheid 
en ontwikkeling.

Armoede mag geen reden 
zijn voor uithuisplaatsing 
van kinderen.

Slechts circa twintig procent 
van de kinderen in weeshuizen 
is daadwerkelijk wees.

Kinderen die opgroeien in 
een instelling hebben vaak 
moeite om hun weg (terug) 
te vinden in de samenleving.

Onomkeerbare psychologische schade  
ontstaat bij kinderen die door wisselend 
personeel of vrijwilligers in een instelling 
worden verzorgd.

Opvang binnen een gemeenschap is 
goedkoper dan grootschalige opvang. 
Uit diverse onderzoeken blijkt dat 
de kosten per kind in institutionele 
zorg zes keer zo hoog zijn als 
in een pleeggezin en twaalf keer 
zo hoog als opvang binnen de 
gemeenschap of familie.
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Zes goede redenen waarom 
kinderen niet in een tehuis horen
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Dit zijn de alternatieven 
voor de opvang van kinderen

Om kinderen binnen de eigen 
gemeenschap op te vangen 
kun je denken aan:

• De terugplaatsing in gezin na 
 screening van het gezin.

• Het bieden van materiële zorg aan 
 het gezin.

• Het zoeken naar en screening van 
 potentiële pleegouders.

• De training (opvoedondersteuning) 
 van (pleeg)ouders.

• Het bieden van materiële zorg 
 aan pleeggezinnen.

• Het organiseren en coachen van 
 de pleegouders.

• Het betrekken van de gemeenschap.



Het overplaatsen van kinderen vanuit een tehuis naar kleinschalige opvang kost 
tijd, kennis, moeite en geld. Wilde Ganzen ondersteunt organisaties die:

• hulp nodig hebben bij het proces van transitie van opvang in een      
 instelling naar opvang binnen de gemeenschap en/of:

• hulp nodig hebben bij het proces van hereniging met het gezin en/of:

• hulp nodig hebben bij het creëren van  kleinschalige opvang 
 (maximaal acht kinderen met vaste verzorgers);

• zorg voor baby’s willen onderbrengen bij een vaste verzorger, 
 die maximaal drie baby’s onder zijn of haar hoede heeft.

Wat Wilde Ganzen 
voor jou kan doen
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Kennis Netwerk Financiële bijdrage

Hoe Wilde Ganzen jou kan helpen met:

Schrijf een eigen kinderbeschermingsbeleid

Als je je met jouw partner(s) inzet voor het welzijn van kinderen, 
is het goed om een kinderbeschermingsbeleid te hebben. Dit beleid is 

bedoeld om kinderen én personeel te beschermen. Het is namelijk van 
groot belang dat alle hulp- en ontwikkelingsorganisaties goed personeel 

werven en begeleiden. Maar ook om slechte praktijken aan te pakken 
en juist te handelen als er problemen zijn. We hebben daarom voor onze 

partnerorganisaties een toolkit ontworpen dat praktische handvatten 
biedt voor het schrijven van een eigen kinderbeschermingsbeleid.

https://www.changethegameacademy.org/shortmodule/child-protection-policy/


Projectfinanciering is mogelijk voor activiteiten die nodig zijn om plaatsing van een kind in een gezin 
te realiseren. Te denken valt aan:

• Voorbereiden van kinderen en 
 biologische gezinnen op re-integratie.
• Mobiliseren van pleeggezinnen tot 
 ‘zelf help groepen’ (post placement).
• Oprichten van comités die  waken over 
 het welzijn van de kinderen in pleegzorg 
 (alle betrokkenen werken hierin samen).
• Samenwerken met overheden 
 (inclusief politie) ter bescherming van 
 het welzijn van kinderen.

• Ondersteunen van (pleeg)
 gezinnen (Skillful Parenting).
• Economisch ondersteunen van   
 (pleeg)ouders door opzet    
 inkomsten genererende activiteiten.
• Trajectbegeleiding door een 
 lokale consultant, die de Lokale 
 Partner Organisatie kan begeleiden  
 bij de transitie naar gezinsopvang.

• Traceren van de biologische ouders.
• Identificeren, screenen en trainen van   
 gezinnen die een pleegkind willen opnemen.
• Creëren van een plek waar kinderen 
 tijdelijk veilig kunnen worden opgevangen
• Creëren van een veilige plek waar 
 zuigelingen worden ondergebracht bij 
 vaste verzorgers.
• Plaatsen van kinderen bij een 
 gezin dat het beste bij hen past.
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Nog even concreet

Mocht het nodig zijn, dan steunen 
wij projecten voor een langere tijd 
dan het standaard jaar.

Wilde Ganzen laat, waar nodig, 
door een lokale consultant checken 
of het voorstel past binnen de kaders 
van de plaatselijke wetgeving en 
het beleid van de lokale overheid. 
De consultant checkt ook de 
capaciteit van de lokale organisatie.



Om zoveel mogelijk kinderen gelukkig te zien 
opgroeien, werken we samen met organisaties als:
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Organisaties waar wij 
mee samenwerken

Better Care Network
Netwerk van organisaties 
en individuen die actief 
betrokken zijn bij kinderen 
zonder ouderlijke zorg.

YCDA 
Non-profit organisatie in
India die zich inzet voor 
kinderen en jongeren 
van arme families en 
minderheden.

ICS-SP
NGO die op het Afrikaanse 
platteland samenwerkt met 
families en gemeenschappen 
om kinderen zo goed mogelijk 
te laten ontwikkelen.

Give a Child a Family
Organisatie in Zuid-Afrika 
die opkomt voor de 
rechten en gezondheid 
van kinderen.

Danielle 
Childrens Fund
Nederlandse organisatie 
die zich inzet voor kinderen 
in Ecuador en Nepal.

IMBA
Non-profit organisatie 
in Zimbabwe die zich inzet 
voor kinderen.

Children in Families
NGO in Cambodja 
voor opvang van kinderen 
in gezinnen.

NorSA 
Zuid-Afrikaanse NGO 
die investeert in kinderen 
en zich inzet voor opvang 
van kinderen in de eigen 
gemeenschap.

https://www.bettercarenetwork.nl
https://www.bettercarenetwork.nl
https://www.ycdaindia.org
https://www.ycdaindia.org
https://www.icsafrica-sp.org
https://www.icsafrica-sp.org
https://www.gcf.org.za
https://www.gcf.org.za
https://www.daniellechildrensfund.org/
https://www.daniellechildrensfund.org/
https://www.daniellechildrensfund.org/
https://www.imbainternational.com
https://www.imbainternational.com
https://www.childreninfamilies.org
https://www.childreninfamilies.org
https://www.norsacommunitycare.org
https://www.norsacommunitycare.org


Met het steunen van kleine, slimme projecten, 
maken we een groot verschil voor opgroeiende 

kinderen wereldwijd. Zoals met dit project:

De introductie van thuiszorg in Kenia

Stichting KidsCare Kenia zet zich in voor wezen en kinderen die 

hulp nodig hebben in de regio Lunga Lunga in Kenia. Hun aanpak 

noemen ze ‘homecare’: begeleiding in de thuissituatie. In deze regio 

waren de mensen gewend kinderen op te vangen in weeshuizen 

als er problemen thuis waren. Thuiszorg was een nieuw begrip. 

Met steun van Wilde Ganzen krijgen arme gezinnen sociale 

begeleiding en worden ze geholpen bij het vinden van werk. 

Er wordt nauw samengewerkt met de overheid. Problemen 

worden zo ‘bij de wortel’ aangepakt. Het resultaat: met 

beperkte middelen groeien duizenden kinderen op in hun eigen 

gemeenschap. Dankzij de sociaal werkers worden problemen 

die tot nu toe onzichtbaar waren aangepakt en hebben mensen 

veel respect voor ze gekregen. Momenteel wordt er aan gewerkt 

om de lokale partner in Kenia financieel onafhankelijk te maken 

van buitenlandse hulp.

Gelukt project
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Lees meer

https://www.wildeganzen.nl/artikelen/kidscare-geeft-energie


 Wil je weten hoe wij jouw organisatie 
of project kunnen ondersteunen?

Neem contact met ons op:

Wilde Ganzen
Piet Mondriaanlaan 14
3812 GV Amersfoort
033 - 204 5555
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Meer weten?

info@wildeganzen.nl wildeganzen.nl

https://www.facebook.com/wildeganzen
https://www.instagram.com/wildeganzen
https://www.linkedin.com/company/wilde-ganzen
https://twitter.com/WildeGanzenNL
mailto:info%40wildeganzen.nl?subject=
https://www.wildeganzen.nl/

