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Stichting Planet Hope Nederland
Missie: Ieder kind beschikt over talenten, maar velen krijgen geen kans die te ontwikkelen.

Planet Hope komt op voor de rechten van kansarme kinderen, zoals kindarbeiders, straatkinderen en
andere kinderen aan de onderkant van de maatschappelijke ladder. Kansarm in economisch opzicht,
maar tegelijkertijd ook vaak sociaal-cultureel bepaald in India. Centraal in onze aanpak staat het
universele recht op onderwijs: dé sleutel om de vicieuze cirkel van schrijnende armoede,
ontwikkelingsachterstand en onderbetaald of geen werk te doorbreken.
Onderwijs is een fundamenteel kinderrecht en een van de millenniumdoelen om armoede en
ongelijkheid te bestrijden. Het doel is dat in 2015 alle kinderen overal ter wereld naar school gaan.
De Indiase overheid heeft het laatste decennium al grote stappen gemaakt. Het aantal kinderen in
India tussen de 6 en 14 jaar dat niet naar school gaat, is gedaald van 25 miljoen in 2003 naar 8,1
miljoen in 2009. De Right of Children to Free and Compulsory Education (RTE) Act 2009 is een nieuwe
mijlpaal. Deze wet, die is ingegaan op 1 april 2010, garandeert ieder kind tussen de 6 en 14 jaar gratis
toegang tot basisonderwijs. Toegang zegt echter nog niets over de kwaliteit, dat vooral in publieke
scholen maar al te vaak te wensen over laat. Ook blijft het hoge percentage schooluitval, vooral
onder meisjes en kinderen uit sociale achterstandgroepen als tribals en dalits, een punt van
voortdurende aandacht. Verder regelt de RTE Act niets voor kinderen tussen boven de 14 jaar,
waarvoor toegang tot voorgezet en beroepsonderwijs een van de grote uitdagingen blijft.
Onze Aanpak
School en werk
Jongere kinderen, zoals die in het kinderThuis Planet Hope, helpen we de drempel naar de
basisschool te nemen of niet voortijdig school te verlaten. Tieners worden gestimuleerd een vak te
leren en een (beroeps)opleiding te volgen, in de toekomst ook in ons eigen Planet Hope Learning
Centre voor praktijk en beroepsonderwijs. Dit biedt hen de kans verder te leren, een (vak)diploma te
halen en zich zelfstandig te kunnen redden in de maatschappij.
Stevige basis
Soms is het eerst nodig hen een stevige basis te bieden, om van daaruit verder te werken aan hun
(educatieve) ontwikkeling. Dit kan bestaan uit medische hulp, psychologische begeleiding of
ondersteuning met gezonde voeding of huisvesting.

Rondom het kind
Ook de gezinssituatie waarin kinderen opgroeien, speelt een cruciale rol. Daarom steunt Planet Hope
sociale programma’s in de directe omgeving van het kind. Dit varieert van voorlichting voor ouders
over hiv/aids, alcoholverslaving of vrouwenrechten tot het stimuleren van micro-ondernemerschap.
Werkwijze
Planet Hope start en steunt educatieve en sociale projecten gericht op kansarme kinderen en hun
directe omgeving.
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Global commitment, local action
Dit zijn altijd initiatieven dicht bij de mensen waar het om gaat en in nauwe samenwerking met
lokale partnerorganisaties. Global commitment, local action noemen we dat. Hierdoor komt de juiste
hulp terecht waar deze het hardst nodig is en wordt elke euro optimaal besteed.
Samenwerking
Om de kwaliteit van deze projecten te verhogen, werkt Planet Hope in India en Nederland samen
met professionele maatschappelijke organisaties zoals kennis- en onderwijsinstellingen en
maatschappelijke organisaties.
‘Commerciale’ projecten
Op langere termijn is in onze aanpak een belangrijke rol weggelegd voor ‘commerciale’ projecten.
Deze semi-commerciële activiteiten met een sociale doelstelling moeten na een gesponsorde start na
verloop van tijd financieel (deels) op eigen benen kunnen staan. De opbrengsten komen geheel ten
goede aan de educatieve en sociale projecten van Planet Hope. Het Learning Centre voor praktijk en
beroepsonderwijs is hiervan een treffend voorbeeld.
Nauwelijks overhead
Alle activiteiten in Nederland vinden belangeloos plaats, zodat vrijwel al het geld terechtkomt waar
dat het hardst nodig is: in India. Naar sponsors en donateurs hanteert Planet Hope een open
communicatie en transparante verantwoording.
ANBI
Stichting Planet Hope is door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling
(ANBI).
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Planet Hope Organisatie

De stichting Planet Hope Nederland kent een bestuur, een raad van advies en een comité van
aanbeveling. Onderstaand worden de leden voorgesteld.
Bestuur
Het bestuur van de stichting Planet Hope Nederland bestaat volledig uit vrijwilligers:
Voorzitter: Karen Duys
Na haar studie bestuurskunde werkte Karen Duys eerst bij de provincie Noord-Holland en nu bij de
gemeente Den Haag als senior beleidsadviseur maatschappelijke ontwikkeling en zorg. Van 2002 tot
2010 was ze tevens raadslid en later voorzitter van de CDA-fractie in de gemeenteraad van
Rotterdam. Karen vervulde diverse bestuursfuncties bij maatschappelijke organisaties zoals de
telefonische hulpdienst Sensoor. Momenteel is zij tevens voorzitter van de stichting Hoedje van
Papier en lid van de Raad van Toezicht van Resto VanHarte.
Secretaris: Rachida el Hadouchi
Rachida el Hadouchi studeerde Personeel & Arbeid. Sinds 2002 werkt zij als fractiemedewerker en
beleidsondersteuner voor het CDA in de gemeenteraad van Rotterdam.
Penningmeester: Sandra Hek
Na haar studie aan de Haagse Hogeschool/TH Rijswijk werkte Sandra Hek een aantal jaren bij het
CDA-partijbureau in Den Haag. In 2001 werd zij beleidsmedewerker bij de Rotterdamse
gemeenteraadsfractie van deze politieke partij. Sinds maart 2010 combineert Sandra deze functie
met het fractievoorzitterschap van het CDA in de gemeente Albrandswaard.
PR & Communicatie: Paul van Wijngaarden
Paul van Wijngaarden maakte na het afronden van zijn studie rechten van zijn specialisme zijn werk:
teksten (her)schrijven. Eerst bij communicatiebureaus voor een scala aan opdrachtgevers binnen de
overheid en het bedrijfsleven. Nu werkt hij als hoofdredacteur van interne en externe media voor de
internationale accountants- en consultantsorganisatie Deloitte. Daarnaast was Paul eindredacteur
van het multiculturele nieuwsblad Zaman, speech- en ghostwriter voor het CDA Rotterdam en schrijft
hij op vrijwillige basis voor diverse non-profitorganisaties.
Bestuurslid: Patrick den Boggende
Na zijn studie aan de Nationale Hogeschool voor Toerisme & Verkeer vervulde Patrick den Boggende
diverse functies in de toeristische en zakelijke reisbranche. Hij werkte onder meer als
accountmanager voor een mondiaal zakenreisbureau en als sales executive bij een
luchtvaartmaatschappij. Tussendoor reisde hij tijdens een 'sabbatical leave' de wereld rond. Sinds
2005 is hij projectmanager bij Incento Travelconsultants. Hier combineert hij zijn passie voor reizen
met zijn expertise binnen het vakgebied 'groups & incentives'.
Bestuurslid: Jacqueline de Jong
Jacqueline de Jong is een kunst- en cultuurvrouw in hart en nieren. Ook op het gebied van veiligheid
en jeugd heeft zij haar sporen verdiend. Jacqueline is oprichter en bestuurslid van de stichting Meld
Geweld en is gemeenteraadslid voor de PvdA in Rotterdam.
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Bestuurslid: Michiel ten Kate
Michiel ten Kate studeerde rechten en bedrijfseconomie. Na een carrière bij Philips Healthcare als
supply chain manager en integration manager, werkt hij nu als program manager bij Philips IT. In
2009 ondersteunde hij tijdens een 'sabbatical leave' enkele projecten van Planet Hope in India.
Bestuurslid: Marianne Dekkers
Marianne is leerkracht op verschillende basisscholen in Brabant. Zij is in 2011 3 maanden naar
Bangalore geweest en heeft op vrijwillige basis les gegeven op de Saint Mary’s school (de
basisschool) en de daycare Ashraya Deep.
Raad van advies
De raad van advies fungeert als klankbord voor het bestuur en adviseert gevraagd en ongevraagd
rondom organisatorische en beleidsvraagstukken. De raad van advies bestaat uit:
Hans Bemelmans
Directeur Centrum voor Ontwikkelings Samenwerking Zuid-Holland
Bernard Kersten
Oud-directeur stichting Solidair met India
Victordass Athistaraj
Directeur Planet Hope India
Anja Ossenblok
Oprichter S,ink (opleiding, raining en adviesburo) en opleidingsadviseur Hogeschool van Utrecht
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Comité van aanbeveling

Het comité van aanbeveling is samengesteld uit prominente vertegenwoordigers vanuit de overheid,
het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. Zij dragen Planet Hope een warm hart toe en
staan geheel achter de missie en activiteiten van de stichting. Het comité van aanbeveling bestaat
uit:
Ahmed Aboutaleb
Burgemeester van Rotterdam
Til Gardeniers-Berendsen
Oud-minister Volksgezondheid
Hans Vervat
Havenondernemer en oud-wethouder Economie, verkeer en vervoer in Rotterdam
Peter Lamers
Oud-wethouder Jeugd, gezin, onderwijs en sport in Rotterdam en voormalig secretaris Raad van
Bestuur Regionaal Opleidings Centrum Zadkine, algemeen directeur Rotterdamse Vereniging voor
Katholiek Onderwijs.
Prof.dr. Lucas Meijs
Professor ‘Strategic philanthropy’ & ‘Volunteering, civil society and businesses’, Rotterdam School of
Management (Erasmus Universiteit) en lid Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO)
Jos Beltman
Directeur Incento Travelconsultants
Eelco Koolhaas
Directeur van Beleidstheater, management consultant
Crista Vonkeman
Directeur Disck Groep en directeur Verdiwel (vereniging van directeuren van lokale
welzijnsorganisaties)
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Inleiding

In dit document wordt beschreven wat de behaalde resultaten zijn geweest van Stichting Planet Hope
in 2011 en 2012. In 2011 is door ons een projectplan opgesteld dat oorspronkelijk gericht was op de
realisatie van een Learning Centre. Met het Learning Centre heeft stichting Planet Hope India de
volgende doelen voor ogen:
1.
2.
3.

Het realiseren van een school die plek biedt aan 500 studenten en 500 cursisten om een
praktijkopleiding/cursus te volgen;
De ontwikkeling van een praktijkopleiding gebaseerd op de behoeften en mogelijkheden van
jongeren, die aansluit op de vraag uit de arbeidsmarkt;
Het voorbereiden van kinderen van KinderThuis Planet Hope op de praktijkopleidingen van
het Learning Centre door hen middels trainingen op het gebied van sociale competenties en
aanleren van specifieke cognitieve vaardigheden op gewenst startniveau te brengen.

Uiteindelijk wil stichting Planet Hope door het stimuleren en verbeteren van de capaciteiten,
vaardigheden en mogelijkheden van jongeren hen in staat stellen kennis te vergaren, onderwijs te
volgen, een baan te vinden en zo hun leefomstandigheden en hun toekomstperspectief te verbeteren.
Onderdeel 2 en 3 zijn in de afgelopen periode vormgegeven en uitgevoerd. Onderdeel 1, de bouw van
het Learning Centre, heeft vooralsnog niet plaatsgevonden. Er zijn tot op heden nog te weinig
beschikbare fondsen om dit project te financieren. Om die reden is een tussenoplossing bedacht en is
tijdelijk een ruimte gehuurd om de onderdelen 2 en 3 wel ten uitvoer te kunnen brengen.
Dit document gaat dan ook in op de 2 laatste onderdelen. Het is overigens nog altijd de bedoeling om
uiteindelijk ook de bouw van het Learning Centre te realiseren en hiervoor zijn wij ook nog volop in
gesprek met mogelijk financierende partijen.

Ontwikkeling praktijkopleiding en voorbereiding van de kinderen
Het ontwerp en de implementatie van het onderwijsprogramma voor het Learning Centre voor praktijken beroepsonderwijs verloopt volgens 2 fasen, te weten:
e

1 fase
e

2 fase

Inventarisatieproces ter vorming van het kader voor het opleidingsprogramma en
voorbereidingen gevolgd door implementatie, evaluatie van het proces en de
resultaten.
Ontwerpproces van een curriculum afgestemd op de beroepspraktijk, gevolgd door
implementatie, evaluatie van het proces en de resultaten.

Onderstaand doen wij graag verslag van de activiteiten die in 2011 en 2012 zijn uitgevoerd.

Stichting Planet Hope Nederland, Zestienhovensekade 515, Rotterdam

Pagina 7

2011/2012

Jaarverslag
Fase I: Inventarisatieproces en voorbereidingen

Om een onderwijsprogramma te ontwerpen is het van belang om de wensen, behoeften en
mogelijkheden van de toekomstige studenten evenals de arbeidsmarkt in beeld te hebben. Op basis
daarvan kan vervolgens een opzet worden gemaakt hoe een praktijkopleiding binnen het Learning
Centre er uit komt te zien. De volgende activiteiten zijn uitgevoerd:
1.

In beeld brengen van het ontwikkelingsniveau, begeleidings- en opleidingswensen

Karen Duys is in maart 2011 (op vrijwillige basis) voor een jaar naar Bangalore vertrokken om
voorbereidende werkzaamheden te verrichten voor de ontwikkeling van het Learning Centre. In juni
2011 heeft zij samen met deskundigen een groep van 70 kinderen getest en gesproken om hun
ontwikkelingsniveau, begeleidings- en opleidingswensen goed in beeld te brengen. Tevens zijn samen
met de caretakers van de kinderen de scholen bezocht en gesprekken met de leerkrachten en ouders
van de kinderen gevoerd.
De kinderen van Planet Hope en andere kinderhuizen zijn meestal de eerste generatie van hun
families die naar school gaan. Zij zijn van huis uit niet gewend onderwijs te volgen en zijn meestal op
latere leeftijd met onderwijs gestart. Deze kinderen hebben een leerachterstand die op school lastig
weg te werken is. De klassen per leerkracht zijn groot: 50 tot 75 kinderen in 1 klas. De leerstof wordt
klassikaal en collectief behandeld. Leerkrachten weten vaak niet of alle kinderen de stof beheersen en
wat het individuele niveau van de kinderen is. Er is geen tijd en er zijn weinig mogelijkheden om
individuele aandacht te geven aan leerlingen die niet goed meekunnen.

Prema op bezoek bij haar moeder en familie die in de steengroeve wonen en werken
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2.

Ontwikkeling en implementatie educatief voorbereidingsprogramma Learning Centre

Uit de individuele testen van de kinderen is gebleken dat een grote groep een leerachterstand heeft
en dat hun niveau in het algemeen beperkt is op het gebied van begrijpend lezen, de taal en
spreekvaardigheid van het Engels, computervaardigheden en wiskunde. Aanvullende training en meer
persoonlijke begeleiding zijn nodig om de kinderen bij te spijkeren. Duidelijk is geworden dat er
behoefte is aan een voorbereidend onderwijsprogramma voor het Learning Centre om op een goede
manier aan de praktijkopleiding van het Learning Centre te kunnen starten. Ook vraagt de emotionele
ontwikkeling van de kinderen om extra begeleiding. De achtergrond en familiegeschiedenis van de
kinderen brengt met zich mee dat de kinderen sociaal emotionele problemen hebben. Velen hebben in
hun vroege jeugd traumatische ervaringen beleefd en hebben een zeer laag zelfbeeld. Bovendien is
het behalen van een diploma voor hen niet direct de garantie op een baan en een andere toekomst.
Helaas is het hun Dalit-afkomst die hierbij een belangrijke rol speelt. Er zijn daardoor
maatschappelijke drempels die de weg naar goede educatie en het vinden van een baan ernstig
kunnen bemoeilijken. Het is dan ook van groot belang dat de kinderen gestimuleerd worden te
geloven in de talenten die zij hebben en dat zij de mogelijkheden die hen worden geboden optimaal
benutten. Zij zullen over de nodige vaardigheden moeten (gaan) beschikken om de weerstand in
familiekring en in de samenleving het hoofd te bieden. Dit vraagt niet alleen om begeleiding en
empowerment van de kinderen maar ook van hun ouders en begeleiders. Op basis van de opgedane
ervaring is geconcludeerd dat bijscholing van de begeleiders noodzakelijk is.
Resultaten voorbereidingsprogramma
Er is een educatief voorbereidingsprogramma opgezet dat erop gericht is de kinderen van kindertehuis
Planet Hope en andere kinderen hun eindexamens halen en vervolgens zo goed mogelijk door
kunnen stromen naar de praktijkopleidingen van het te realiseren Learning Centre.
Het voorbereidingsprogramma bestaat uit de volgende onderdelen:


Engelse les, huiswerkbegeleiding en examentraining

De Indiase overheid heeft in 2011 per direct besloten dat op alle scholen vanaf de 7th standard in het
Engels onderwezen moet worden. De plotselinge invoering van ‘English medium’ onderwijs is voor de
huidige leerlingen van Kanada en Tamil medium schools van de 7th standard een zeer grote
overgang. Zij spreken en begrijpen de Engelse taal onvoldoende om ineens alle vakken in het Engels
te kunnen volgen en het huiswerk en de examens in het Engels af te kunnen leggen.
Een grote groep van onze kinderen heeft dan ook aanvullende Engelse lessen nodig, extra
huiswerkbegeleiding en examentrainingen ter voorbereiding van het eindexamen dat in de 10th
standard moet worden afgelegd.


Wiskundeles

Vrijwel alle kinderen hebben veel moeite met wiskundeles en slagen niet voor de schooltoetsen. Op
school wordt weinig uitleg gegeven. Leerlingen worden gestimuleerd zo veel mogelijk formules uit het
hoofd te leren zonder dat zij de berekening begrijpen. Er is dan ook grote behoefte aan
wiskundelessen.


Ontwikkeling leesvaardigheden

De leesvaardigheden van de kinderen zijn beperkt. Reden is dat de kinderen alleen technisch leren
lezen. Aan de ontwikkeling van begrijpend lezen wordt geen aandacht besteed. Het gevolg is dat
kinderen zich de leerstof van verschillende vakken moeilijk eigen kunnen maken en daardoor veel tijd
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besteden aan het uit het hoofd leren van de stof zonder dat zij precies begrijpen wat zij leren.
Tijdens het 3 maanden durend bezoek van vrijwillige docenten uit Nederland is een start gemaakt met
workshops begrijpend lezen voor een groep Planet Hope kinderen. De resultaten waren zeer
bemoedigend en deze activiteiten zouden wij graag op structurele basis willen voortzetten en de
daarvoor benodigde lesmaterialen en boeken willen aanschaffen.



Lessen computervaardigheid

Op de scholen van de kinderen worden theoretische computerlessen gegeven. De kinderen maken
alleen kennis met de computer via plaatjes in de schoolboeken. In praktijklessen wordt niet voorzien.
Zij kunnen dus geen ervaring opdoen met het gebruik van de computer. Deze mogelijkheid willen wij
de kinderen wel bieden door het opzetten van lessen computervaardigheid.


Vergroten eigenwaarde en weerbaarheid

Op verschillende manieren zullen kinderen al getraind worden voorafgaand aan het volgen van een
praktijkopleiding bij het te realiseren Learning Centre. Deze trainingen bevinden zich vaak op het
persoonlijke vlak in het ontwikkelen van vaardigheden en competenties die vereist zijn om zich binnen
de samenleving op een goede manier een plek te verwerven. Deze trainingen zijn gericht op:
-

Vergroten van de weerbaarheid;
Ontdekken van zelfbewustzijn en eigenwaarde;
Ontwikkelen van sociale vaardigheden/competenties om zich op school, in de samenleving en
op de werkplek te kunnen manifesteren. Deze vaardigheden hebben betrekking op jezelf
presenteren, keuzes maken, opkomen voor jezelf, omgaan met ruzie, samenwerken).
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Ontdek je talenten

Vooruitlopend op de realisatie van het Learning Centre, is een gebouw gehuurd waar een
voorbereidend programma is gestart.

De ervaringen die worden opgedaan tijdens het voorbereidingsprogramma zullen een belangrijke
kennisbron vormen voor het ontwerpproces van het uiteindelijke onderwijsprogramma van het
Learning Centre. Ook is een eerste inventarisatie gemaakt van potentiële werkgevers en kansrijke
functies en taken voor de studenten. Dit alles heeft onderbouwde informatie opgeleverd voor de opzet
van de vooropleiding die het mogelijk maakt dat de jongeren aanvullend op het reguliere onderwijs
bijgeschoold kunnen worden om later makkelijker in te kunnen stromen op de trainingen en
beroepsopleidingen die gestart worden in het Learning Centre.
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In 2011 en 2012 zijn 150 kinderen op verschillende terreinen getest en is met bijscholing van 100
kinderen gestart door het voorbereidingsprogramma aan te bieden. In 2012 is het
voorbereidingsprogramma aangeboden aan 100 kinderen in de leeftijd van 13 tot 16 jaar. De
resultaten zijn samen met de begeleiders en leerkrachten van de kinderen geëvalueerd. Het
ontwikkelingsniveau van 90 % van de kinderen is flink verbeterd. De schooltesten en de
eindejaarstoetsen laten dit zien.
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3.

Voorbereiding oudste groep meisjes

De meisjes van woon-unit Carmel Ghar en hun ouders

De aparte woon-unit Carmel Ghar is in 2012 opgezet om de oudste meisjes van kinderhuis Planet
Hope goed en meer persoonlijk te kunnen begeleiden in de ontwikkelingsfase naar volwassenheid.
Daartoe huurden wij het gebouw ‘Carmel Ghar’, op tien minuten afstand van het kinderhuis Planet
Hope. De meisjes krijgen hier van twee inwonende zusters alle zorg en aandacht die zij nodig hebben.
Ze gaan naar school, krijgen huiswerkbegeleiding, Engelse en computerles, leren huishoudelijke
taken, het doen van inkopen en omgaan met geld. Een inwonende kok verzorgt door de weeks een
gezond menu en in het weekend helpen de meisjes mee met het bereiden van de maaltijd. Ook
krijgen zij regelmatig voorlichting over hygiëne, voeding en basale gezondheidszorg. Hiertoe werken
wij samen met lokale gezondheidsvoorlichters.

EHBO-les
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3 winnaressen van de jaarlijkse sportdag

Daarnaast wordt in het weekend een empowermentprogramma aangeboden door verschillende
professionals. Dit is gericht op het versterken van het zelfvertrouwen en eigenwaarde. De meisjes
behoren tot de Dalit-gemeenschap, de zogenoemde onaanraakbaren van de Indiase samenleving.
Inmiddels zijn alle meisjes door een psychologisch team getest. De resultaten hiervan zijn verwerkt in
de activiteiten van het empowermentprogramma. Daarnaast hebben een aantal meisjes individuele
begeleiding nodig van een ervaren psycholoog.

Meelopen in de optocht tijdens de kinderrechtendag
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De resultaten van de voorbereiding oudste groep meisjes zijn:
-

-

-

-

-

-

De schoolprestaties zijn van alle meisjes goed omhoog gegaan. De persoonlijke
huiswerkbegeleiding en werken in kleine groepjes heeft vruchten afgeworpen. Alle meisjes zijn
bevorderd naar de volgende klas. Ook is inzichtelijk gemaakt welke vakken extra aandacht
verdienen. Dit zijn wiskunde, Hindi en social science. Voor deze vakken worden extra bijlesuren
gegeven. Twee meisjes hebben de eindtest van de 10th standard behaald en zijn doorgestroomd
naar de College. Hier zijn wij zeer trots op. Deze twee meisjes zijn het voorbeeld voor de andere
meisjes die nog in lagere klassen zitten.
De meisjes volgen computerlessen als praktische aanvulling op de louter theoretische lessen op
school. Inmiddels kunnen ze de computer gebruiken inclusief internet en e-mailen.
De kennis van hygiëne en gezondheid is op orde.de meisjes geven deze kennis ook door aan hun
ouders, broertjes en zusjes die op de zondagen komen. Ook nemen zij volledig de
verantwoordelijkheid om hun woon, slaapruimten goed schoon te maken en te houden. Ze maken
met elkaar een schoonmaakprogramma.
De meisjes zijn zelfstandiger geworden en nemen verantwoordelijkheden voor elkaar en voor de
groep. In het weekend stellen zij bijvoorbeeld het weekmenu op samen met de kok en de zusters.
Ze maken een boodschappenlijst en doen inmiddels zelfstandig boodschappen inclusief het
afrekenen.
Met alle meisjes is gesproken door een psychologisch team. De problemen die voortvloeien uit hun
jeugd zijn hiermee in beeld gebracht. Alle meisjes hebben extra psychologische begeleiding nodig.
Ieder zondag komen twee psychologen die de meisjes persoonlijk en in de groep begeleiden.
In het weekend en in de vakanties zijn velen activiteiten georganiseerd om het zelfvertrouwen en
zelfbewustzijn van de meisjes te vergroten. De zusters besteden hier ook nadrukkelijk aandacht
aan tijdens de dagelijkse begeleiding. Ook de moeders en soms de vaders worden bij dit
programma betrokken zodat zij weten welke ontwikkeling hun dochters doormaken.
Met de ouders worden iedere maand de schoolresultaten besproken en het belang van onderwijs
gedeeld. Alle ouders hebben aangegeven dat zij het belangrijk vinden dat hun dochters doorleren,
werk vinden en niet op jonge leeftijd trouwen. We hebben een studiefonds opgericht waar de
ouders maandelijks een financiële bijdrage aan geven. Zo sparen wij samen met de ouders en de
donoren voor vervolgopleidingen. De meeste ouders betalen trouw hun aandeel.
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4.

Ontwikkeling van de rol van sociaal werkers, docenten en ouders

Met de start van het voorbereidingsprogramma en het opleidingsprogramma in het Learning Centre
beogen we voor de kinderen van Planet Hope écht perspectief te bieden. Hiervoor is het van belang
dat de begeleiders van de kinderen een gedegen achtergrond hebben om kinderen te kunnen
ondersteunen bij het ontwikkelen van mogelijkheden voor een goede toekomst. Het is van belang dat
de begeleiders van de kinderen een gedegen achtergrond hebben om hen te kunnen ondersteunen bij
het ontwikkelen van mogelijkheden voor een goede toekomst. Hiertoe zijn trainingen gegeven en is
een aangepast beroepsprofiel ontwikkeld voor de sociaal werkers en andere medewerkers die de
kinderen begeleiden in kinderhuizen en andere opvangplekken. We willen alle kansen bieden aan
deze kinderen met een Dalit-afkomst om hen een stap hoger te kunnen zetten op de sociale en
maatschappelijke ladder.
Bovenstaande doelen en uitgangspunten stellen hoge eisen aan de professionaliteit van mensen die
een rol vervullen in de verzorging, ondersteuning, begeleiding en opvoeding van de kinderen met het
oog op zelfstandigheid en de groei naar een volwaardige plek in de Indiase samenleving. Het vraagt
om zelfbewuste professionals die willen werken aan de ontwikkeling van hun eigen professie en
daarmee aan de ontwikkeling van de (talenten) van de kinderen.

Training van de caretakers en docenten van de kinderen

Resultaten van de ontwikkelingsprogramma’s van begeleiders en verzorgers
Samen met de medewerkers zijn sessies georganiseerd om de deskundigheid en professionaliteit van
de verzorgers van de kinderen te organiseren. Deze sessies hebben geleid tot:
1. Gedeelde visie op de ontwikkeling en gewenste begeleiding van het kind;
2. Een aangepast beroepsprofiel voor de sociaal werkers en andere medewerkers die de kinderen
begeleiden, verzorgen en opvoeden;
3. Inzicht in ontwikkelings/bijscholingswensen van de huidige medewerkers van kinderhuizen en
andere opvangplekken.
In deze sessies participeerden een groep van 40 medewerkers van Planet Hope en medewerkers van
andere kinderhuizen en NGO’s. Dit om kennis en deskundigheid van elkaar te kunnen benutten.
Stichting Planet Hope Nederland, Zestienhovensekade 515, Rotterdam
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Ook worden maandelijks ouderdagen georganiseerd. De ouders van onze kinderen brengen minimaal
eens per maand een dag met hun kind door. Deze dagen benutten wij ook om hen te betrekken bij de
ontwikkeling van hun kind(eren). Ook is regelmatig een middagprogramma verzorgd om met de
ouders van gedachten te wisselen over verschillende thema’s zoals:
- Opvoeding (de rol van de ouders en die van de verzorgers);
- Hygiëne en voeding
- De positie van de meisjes/vrouwen
- Het belang van onderwijs
Gemiddeld woonden 100 ouders de bijeenkomsten bij.

Ouderbijeenkomsten
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Samenvattend: vanuit de visie en missie van Planet Hope is het wenselijk en noodzakelijk dat de ‘staff’
haar aandacht en aanpak richt op het tot zijn recht komen van kinderen in wisselwerking met hun
sociale omgeving. Het richt zich primair op het menselijk functioneren en sociale doelen, namelijk de
realisatie van een menswaardig bestaan, zowel materieel (feitelijk) als immaterieel (vanuit beleving).
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5.

Beroepsoriëntatie

In 2011 zijn met de 70 kinderen van verschillende kinderhuizen workshops gegeven gericht op het
ontdekken van eigen talenten en oriënteren op opleiding en werkmogelijkheden. Duidelijk werd dat de
kinderen weinig voorstellingsvermogen hebben van de verschillende beroepen die bestaan. Daarom
zijn wij in 2012 gestart met beroepsoriëntatie activiteiten. Om de kinderen te stimuleren na te denken
over het werk dat zij in de toekomst kunnen gaan doen worden maandelijks en in de vakanties
bezoeken georganiseerd aan verschillende werkgevers. De kinderen kregen rondleidingen op de
werkvloer. Zij spraken met werknemers en werkgevers over de baan, opleidingseisen, werkervaring
etc.

Beroepsoriëntatie: bezoek ziekenhuis en in gesprek met de arts op de eerste hulp

Beroepsoriëntatie: in gesprek met de Riksja-rijder, de vragen zijn goed voorbereid!
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Resultaten van het onderdeel beroepsoriëntatie

Maandelijks worden bezoeken aan werkgevers georganiseerd waardoor de kinderen meer zicht
krijgen op de mogelijkheden die er op de arbeidsmarkt zijn en de opleidingseisen die gelden. In 2011
en 2012 zijn ondermeer de volgende werkgevers bezocht: hotels, restaurants (CoffeeDay, McDonalds,
Pizzahut), bakkerij, groenteboer en lokale supermarkten, ziekenhuizen, huisartsen, scholen,
kinderdagverblijf, verzorgingsunits voor ouderen, opvanghuis voor verstandelijk beperkten, St. John’s
Medical College Hospital, Vathsalya child care Centre, Vimala Jyothy vocational training, Optim
Graphic, computerbedrijven, drukkerij, schoonheidssalon, kapper, verkeerspolitie, riksjarijders en
taxichauffeurs, automontagebedrijf, elektricien en een bouwbedrijf.
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6.

Inventarisatie potentiële werkgevers t.b.v. kansrijke (stage)banen voor studenten

Ook is een inventarisatie gemaakt van - en een netwerk opgebouwd met - toekomstige werkgevers die
de leerlingen van het Learning Centre een stageplek en wellicht een baan aan kunnen bieden. Door
werkgevers te betrekken bij het curriculum en de praktijksessies van de verschillende
beroepsopleidingen, zijn zij bereid met het Learning Centre samen te werken. Met hen zijn
gesprekken gevoerd over het huidige opleidingsniveau en vaardigheden van pas afgestudeerde
studenten. Ook is gevraagd naar hun opleidingswensen afgestemd op de werkpraktijk. Duidelijk is
geworden dat praktijkervaring node wordt gemist, vrijwel alle opleidingen zijn theoretisch en nauwelijks
afgestemd op de wensen van werkgevers. Enkele werkgevers hebben ook aangegeven een bijdrage
te willen leveren aan de praktijklessen op school.
Resultaten samenwerking bedrijfsleven
Inmiddels is een uitgebreid netwerk opgebouwd van bedrijven, maatschappelijke organisaties en
NGO’s die betrokken zijn bij de opzet van het Learning Centre (opbouw curriculum, stageplekken,
werkgelegenheidsplekken) met wie wij het curriculum van het Learning Centre hebben kunnen
ontwikkelen.
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Financieel overzicht fase I: Inventarisatieproces en voorbereidingen
Uitgevoerde activiteiten periode juli 2011 t/m
december 2012

Gemaakte kosten

In beeld brengen ontwikkelingsniveau,
begeleidings- en opleidingswensen:
Individuele testen 100 kinderen
(Engels, schrijfvaardigheid, rekenen)

€ 2.000

Workshops talentontdekking en -ontwikkeling
(reiskostenvergoeding docenten en
materiaalkosten)

€ 2.000

Assessment en begeleiding van psychologen
resulterend in groepsactiviteiten en individuele
begeleiding indien nodig.

€ 1.000

Ontwikkeling en implementatie educatief
voorbereidingsprogramma Learning Centre
(100 kinderen):
Ontwikkelingskosten: materiaal, salariskosten
coördinator en docenten

€ 750

Engelse les, huiswerkbegeleiding, examentraining,
leesvaardigheden en computervaardigheden
(vrijwilligersvergoeding en salaris begeleiders)

€ 2.400

Empowermentprogramma: vergroten eigenwaarde
en weerbaarheid:

€ 7.300

- Training en activiteiten gericht op het versterken
van het zelfvertrouwen en de ontwikkeling van
lifeskills;
- 3 maandelijkse uitgave van het zelf
samengestelde Planet Hope magazine;
- workshops hygiëne, persoonlijke verzorging,
gezondheid en seksualiteit;
- Educatieve bezoeken aan musea, bibliotheek, etc
- Activiteiten ter beroepsoriëntatie
- Sportactiviteiten en tuinieren
Lokale staf (zusters voor de begeleiding en kok)

€ 5.130
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Ontwikkeling van de rol van sociaal werkers,
docenten en ouders
Workshops social workers (reiskostenvergoeding
en vergaderruimte)

€ 1.100

Netwerkopbouw toekomstige werkgevers (kosten
vergaderruimten)

€

100

Overige kosten
Huur gebouw, gas en elektra

€ 8.100

Voedsel en persoonlijke verzorging kinderen

€ 6.930

Vervoer

€ 1.800

Internet en televisie

Totaal

€ 194

€ 38.804
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Fase II: Ontwerpproces van een curriculum afgestemd op de beroepspraktijk
De kennis die is opgebouwd tijdens het voorbereidingsprogramma vormt een belangrijke basis voor
het ontwerpproces van het uiteindelijke onderwijsprogramma van het Learning Centre. Om tot een
daadwerkelijk curriculum te komen zal nog verder omschreven dienen te worden waartoe studenten
worden opgeleid, welke kwaliteiten zij daarvoor nodig hebben, enzovoort. Tijdens dit ontwerpproces
worden dan ook de volgende onderdelen meegenomen:
1.

Aansluiting basisonderwijs op het Learning Centre

Ter voorbereiding op doorstroming naar het Learning Centre en ander hoger vervolgonderwijs is het
van groot belang dat de kinderen English medium onderwijs volgen. Zoals eerder beschreven hebben
wij gemerkt dat de beheersing van de Engelse taal in woord en geschrift bij de meeste kinderen heel
slecht is. Dat is mede te wijten aan het feit dat de kinderen naar lokale scholen gaan waar tot en met
de 7th standard in Tamil en Kanada wordt onderwezen. De Saint Mary’s school van onze partner
organisatie is de enige betaalbare English Medium school in dit deel van Bangalore. De school is ook
gespecialiseerd in het begeleiden van kinderen die als eerste generatie van hun familie naar school
gaan. Het is ons doel om de leerlingen van de Saint Mary school (kinderen wonend in kinderhuizen of
thuis bij zeer arme families) zo goed mogelijk op te leiden en daarbij te borgen dat zij een goede
aansluiting hebben op het vervolgonderwijs en het Learning Centre. In 2012 is een kwaliteitsslag
gemaakt. Leerkrachten van basis en middelbaar onderwijs uit Nederland zijn op vrijwillige basis ruim
2,5 maand naar Bangalore gekomen en hebben begeleiders getraind en aanvullende
onderwijsmethodieken geïntroduceerd. Met gebruik van aansprekende lesmaterialen uit Nederland
werd de verplichte stof voor het Indiase curriculum onderwezen. Een hele verandering, die met veel
enthousiasme door zowel de kinderen als de leerkrachten werd ontvangen. Drie keer per week krijgen
de kinderen Engelse les om de spreekvaardigheid te bevorderen. De ontwikkeling van de kinderen is
getoetst en het programma werpt al zijn vruchten af.
De kinderen maken zich de verplichte stof sneller eigen. Het gebouw van de school is zeer bouwvallig
en heeft slechts ruimte voor 250 leerlingen. Gelukkig hebben we een fonds bereid gevonden middelen
beschikbaar te stellen voor de bouw van deze school.

De juf leert ‘letters hakken en plakken’, dat helpt bij het leren lezen
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Letterbakken om te leren lezen en spellen!

Resultaten capaciteitsopbouw
Voor de basisschool is een nieuw curriculum en onderwijsprogramma ontwikkeld. Nieuwe
leermaterialen zijn aangeschaft en docenten zijn getraind om deze materialen te kunnen gebruiken.
Voor het gehele jaar is een nieuwe syllabus ontwikkeld waarin de lessen zijn uitgewerkt en het
programma kan worden voortgezet. Met het ingezamelde geld is lesmateriaal gekocht, waarmee aan
de slag gegaan kan worden. Het programma wordt goed gevolgd en gemonitord zodat het bij de start
van het nieuwe schooljaar het programma (2012/2013) in het schoolcurriculum kan worden
geïntegreerd.
Zoals eerder aangegeven hebben we een fonds bereid gevonden een nieuw schoolgebouw te
financieren. De bouw is gestart en zal medio april 2013 zijn afgerond. Hiermee kunnen we 750
kinderen op de nieuwe school toelaten (in plaats van 250 in het huidige schoolgebouw) en borgen we
een goede aansluiting op het te realiseren Learning Centre voor praktijk en beroepsonderwijs.
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2.

Ontwerp curriculum eerste studies

Na afronding van de inventarisatiefase is gewerkt aan het ontwikkelen van een curriculum waarin de
verschillende geïnventariseerde onderwerpen worden meegenomen in een passend
onderwijsaanbod.
Er is een rapport opgeleverd waarbij de wensen en eisen van werkgevers en klanten in beeld zijn
gebracht. Hierin worden de mogelijke functies en taken per opleiding beschreven. Vervolgens zijn de
competenties voor de verschillende beroepen beschreven. Alles is uitgewerkt tot een curriculum en
een onderwijsprogramma waarbij veel aandacht is voor het opdoen van praktijkervaring. De te starten
opleidingen voor de komende 3 jaar zijn:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Hotel mangement
ICT/computervaardigheden
Ondernemerschap
Pr/communicatie (grafisch ontwerp en diverse functies in de drukkerij)
Verzorging
Ambachtelijke beroepen

Nadat het curriculum volledig is vormgegeven, starten de voorbereidingen om daadwerkelijk de
praktijkopleiding te starten. Doel is om in 2013 van start te gaan. Van belang is om wanneer de
opleiding van start is gegaan deze ook op een goede manier te evalueren. Van te voren worden dan
ook al evaluatiemomenten gepland en wordt bepaald wat er geëvalueerd gaat worden. Kortom, in
deze fase vinden de volgende stappen plaats:
-

Tussentijdse evaluatiecriteria en -momenten bepalen ter optimalisering van het
e
opleidingsprogramma welke in het 2 jaar geïntegreerd kunnen worden.
Vaststellen of het leerproces zich gunstig ontwikkeld heeft en of beoogde leerresultaten
bereikt zijn.
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Financieel overzicht fase II: Ontwerpproces van een curriculum afgestemd op
de beroepspraktijk
Uitgevoerde activiteiten

Gemaakte kosten

Aansluiting basisonderwijs op het Learning
Centre
Ontwikkeling curriculum en onderwijsprogramma
basisonderwijs (Daycare Centre en Saint Mary’s
school). Kosten zijn beperkt omdat leerkrachten
vanuit Nederland op vrijwillige basis ruim 2,5
maand naar Bangalore gekomen en ook hun eigen
tickets hebben betaald. Zij hebben zelf geld
geworven voor de bekostiging van schoolmeubels
en onderwijsmateriaal. Kosten zijn gemaakt voor
aanvullend onderwijsmateriaal.
Bouw van een nieuwe school (Saint Mary’s school).
Wij hebben fondsen geworven om de bouw te
realiseren. Het fonds Weeshuis der Hervormden
maakt de betaling voor de bouw (€ 180.000)
rechtstreeks aan onze Indiase partner over.
Planet Hope Nederland begeleidt de inhoudelijke
en financiële verslaglegging.

€ 500

€0

Ontwerp curriculum eerste studies
Ontwikkeling curricula en onderwijsprogramma:

€ 3. 800

Hotelmanagement, ICT, Ondernemerschap,
PR/communicatie, verzorging en ambachtelijke
beroepen. Reiskostenvergoeding onderwijskundige
die werkzaamheden op vrijwillige basis verricht
heeft.
Ontwikkeling en uitvoering empowerment
programma oudste kinderen ter versteviging van de
eigenwaarde en zelfvertrouwen

€ 5.919

Totaal

€ 10.219
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De totale kosten juli 2011 tot en met december 2012 komen hiermee uit op: € 40.090. Daarnaast zijn
ook kosten in Nederland gemaakt, te weten een bedrag van € 5.117. Deze kosten hebben betrekking
op de opstartkosten van de stichting, planontwikkeling, het vervaardigen van voorlichtingsmateriaal,
de administratie en een deel van de fondsenwerving. In totaal komen de gemaakte kosten over de
genoemde periode hiermee uit op € 59.257. Er is voor 2013 een bestemmingsreserve van € 33.630.
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Jaarrekening
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