STICHTING KINDEREN VAN CAIRO
JAARVERSLAG 2019

Stephen kinderschool in sloppenwijk Ezbet el Nakhl

Voorwoord
In 2019 bestond de Stichting Kinderen van Caïro eenentwintig jaar. Met de steun
van trouwe sponsoren kon zij haar werk voor de kinderen op de vuilnisbelten
voortzetten.
Het bestuur van de Stichting Kinderen van Caïro is in 2019 regelmatig
bijeengekomen om de voortgang van de projecten en de sponsoring te evalueren.
In dit jaarverslag leest u de geschiedenis van de Stichting en van de organisatie in
Egypte, alsmede een kort verslag over de activiteiten in 2019. Hoopgevend is de
bouw van kerken in Egypte, zodat de koptische christenen er kunnen thuiskomen.
Donateurs worden zoveel mogelijk op de hoogte gehouden van de activiteiten. Dit
gebeurt in het begin van het jaar door toezending van het jaarverslag en met
dankbetuigingen.
Door sponsor Erwin van Ginkel wordt de website www.kinderenvancairo.nl
regelmatig bijgewerkt.
Monique Walrave
Voorzitter

Plaatjes kijken en eerste letters schrijven
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Egypte 2019
Het land bestaat voor 96 % uit woestijn, waarvan men kleine gedeelten bewoonbaar
heeft gemaakt. In het vruchtbare Nijldal woont 95% van de bevolking (100 miljoen
inwoners). De bewoners zijn 90 % moslim en 10 % christen (het merendeel kopten).

In Caïro alleen al wonen 20 miljoen mensen. In deze en andere steden vinden de
activiteiten plaats van de Stichting Kinderen van Caïro, opgericht in 1998. De
doelstelling is koptische kinderen, van wie de ouders de vuilnis in de stad ophalen en
op vuilnisbelten sorteren, hoop geven op een betere toekomst. De gezinnen wonen
te midden van de vuilnisbelten.
Om hulp aan de kinderen te kunnen geven, ondersteunen we de Stichting Stephen’s
Children ter plaatse. Al ruim 30 jaar is deze Stichting actief, vooral in Caïro, maar
ook in andere Egyptische steden. Met zo’n vijftienhonderd toegewijde christelijke
medewerkers werd in 2019 aan 22.000 gezinnen hulp geboden en krijgen 14.000
kinderen van 2 tot 6 jaar hun eerste lessen in de 99 kinderschooltjes. Ook wordt in
toenemende mate gewerkt aan lager en middelbaar onderwijs.
Bovendien leren de niet-schoolplichtige jongens en meisjes een beroep in zeven
‘vocational centers’, zodat ze zelf in hun onderhoud kunnen voorzien. Tijdens
eendaagse kampen worden jongens en meisjes van de vuilnisbelt tweemaal per jaar
bijeengebracht om samen te spelen, onderricht te krijgen en met elkaar een gezonde
maaltijd te delen.
De Stichting ontvangt donaties van Nederlandse Stichtingen die haar doelstelling
steunen, van particuliere donateurs, van kerken via collectes en de opbrengst van
lezingen door bestuursleden. De betrokkenheid van de vier bestuursleden staat
garant voor de goede besteding van deze gelden, o.a. voor:
-

uitbreiding en onderhoud van de kinderschooltjes
ondersteuning van de medische hulpverlening in de schooltjes
dekking van kosten voor kinderen die naar school gaan
voorzieningen voor de toevoer van schoon water
voedselpakketten
schoenen en dekens voor de kinderen

In de westerse wereld is het heel normaal dat een kind naar school gaat en dat het
zich kan ontwikkelen. De Stichting Kinderen van Caïro wil ook de koptische kinderen
op de vuilnisbelten deze kans geven. Daarom steunen wij projecten waarin kinderen
een centrale rol spelen.
In 2019 is in overleg met de Stichting Stephen’s Children gekozen voor twee
projecten, waaraan we een gulle bijdrage hebben geleverd.
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Net als vorig jaar hebben we de kinderschool in de sloppenwijk El Helwan omarmd.
Voor 1 € per dag kan een kind naar school gaan, krijgt twee maaltijden aangeboden
en medische verzorging door een verpleger die regelmatig langskomt. Het
kinderschooltje is het hele jaar door geopend.
In 2019 hebben we gekozen voor de Stephen kinderschool in de sloppenwijk Ezbet
el Nakhl. De stichting ter plaatse heeft op deze locatie een gebouw kunnen
aanschaffen waarvan de ruwbouw grotendeels klaar was. Dankzij de sponsoring uit
Nederland konden in het gebouw de nodige werkzaamheden worden verricht: beton
gieten, loodgieterswerk en sanitair, elektriciteitsvoorzieningen, betegeling, pleisteren schilderwerk, houtwerk en trappen. Bovendien kon het gebouw worden ingericht
met het nodige meubilair en schoolbenodigdheden om vanaf september 2019 aan
150 kinderen van 2 tot 6 jaar de kans op onderwijs te geven.
Er is regelmatig via e-mail contact met de stichting ter plaatse die ons op de hoogte
brengt van de gang van zaken en van de vooruitgang van de projecten die onze
Stichting met de gulle bijdragen van de sponsoren steunt en mogelijk maakt.

Sanitaire voorzieningen voor de kinderen worden aangelegd
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De Stichting
De Stichting Kinderen van Caïro werd opgericht op 6 januari 1998 als Nederlandse
Stichting en heeft tot doel het werven van fondsen en andere middelen om het werk
en de activiteiten van de in Caïro (Egypte) gevestigde organisatie Stephen’s
Children te ondersteunen. Zij heeft de ANBI-status verkregen onder RSIN/fiscaal
nummer: 8065 82 534.
Enkele bestuursleden, die vanaf het eerste uur betrokken zijn bij de oprichting,
hebben na vele jaren belangeloze inzet, besloten om afscheid te nemen. Gedurende
ruim een jaar is het bestuur op zoek geweest naar vrijwilligers om de taken over te
dragen. Dat is echter niet gelukt.
Bovendien werd vastgesteld dat de Egyptische Stichting Stephen’s Children een
enorme groei heeft doorgemaakt en naast kinderschooltjes ook lagere en
middelbare scholen en zelfs een ziekenhuis aan het bouwen is. Sponsoring komt
niet alleen uit het buitenland, maar in stijgende mate uit Egypte.
Na eenentwintig jaar heeft het bestuur in zijn vergadering van november besloten de
Stichting Kinderen van Caïro per 31 december 2019 op te heffen. In het najaar werd
een laatste donatie van 62.000 € aan Stephen’s Children overgemaakt. Het restant
zal, zoals vastgelegd in de statuten, worden geschonken aan een organisatie die
zich in Nederland inzet met dezelfde doelstellingen.
Wij danken allen die ons de afgelopen jaren hun vertrouwen hebben geschonken en
ons trouw hebben gesteund in onze doelstelling. Alleen door uw vertrouwen en
steun zijn wij erin geslaagd de koptische kinderen op de vuilnisbelten in Egypte hoop
te geven op een betere toekomst.

Bestuursleden
Monique Walrave (voorzitter)
Jan Willem Hesselink (penningmeester)
Sybout van der Meer (secretaris-geestelijk adviseur)
Anita Delhaas-Van Dijk (lid)
Comité van Aanbeveling
Annemarie Alting von Geusau-Houben
Jan van den Bosch
Maarten van Eeghen
Maarten Elsenburg
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Stichting Kinderen van Caïro
Overzicht ontvangsten en uitgaven 2019 en 2018
2019

2018

204.55
2.527,98
2.732,53

204,55
2.194,81
2.399,36

61.009,46
61.009,46

55.498,87
55.498,87

58.000,00
4.000,00
155,00
12,39
62.167,39

50.000,00
5.000,00
155,80
10,70
55.165,70

204,55
1.370,06
1.574,60

204,55
2.527.98
2.732,53

Geldmiddelen aanwezig 01/01
ABN-AMRO Bestuur Spaarrekening
ABN-AMRO Bestuur Rekening
Totaal

Bij
Ontvangsten
Giften
Rente
Totaal

Af
Uitgaven
Kinderschooltje
El Helwan: schoolgeld
Bankkosten
Jaarverslag, porti, enz.
Totaal

Geldmiddelen aanwezig op 31/12
ABN-AMRO Bestuur Spaarrekening
ABN-AMRO Bestuur Rekening
Totaal

Groene Wetering 7 - 3062 PB Rotterdam – info@kinderenvancairo.nl
www.kinderenvancairo.nl
IBAN: NL65 ABNA 0505 627 701
Kamer van koophandel 34103038
ANBI onder RSIN/fiscaal nummer: 8065 82 534
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