BELEIDSPLAN STICHTING CHILD HELP 2016 – 2020
Aanleiding
De stichting heeft 3 doelstellingen (artikel 2 van de statuten):
a. De kwaliteit van het leven van mensen met Spina Bifida en Hydrocefalus en hun
verwanten in ontwikkelingslanden te verbeteren door middel van initiatieven,
activiteiten en projecten en samenwerking met andere partijen;
b. Waar mogelijk deze handicaps te voorkomen door middel van primaire
preventie;
c. De problematiek van Spina Bifida en Hydrocefalus meer bekendheid te geven via
een zo ruim mogelijk voorlichting van en informatie aan de Nederlandse
bevolking.
De nood van mensen met Spina Bifida en Hydrocephalus in ontwikkelingslanden en de
onbekendheid hiermee in de Westerse wereld was de aanleiding voor de oprichting van
de stichting Child-Help Nederland. De oprichters en huidige bestuursleden zijn mensen
die uit eigen ervaring weten wat Spina Bifida en Hydrocephalus is. Zij hebben zelf een
kind of een familielid met deze aandoening. Dit heeft hen geïnspireerd om ouders en
kinderen in ontwikkelingslanden te ondersteunen, waar de omstandigheden voor deze
mensen meestal slecht zijn. In de huidige opstartfase van de stichting is het vooral van
belang bekendheid te geven aan deze problematiek en bekendheid geven aan de
stichting.

Voorlichting en informatie
Vooral in de eerstkomende jaren is het belangrijk te werken aan bekendheid van de
stichting en aan de nood die zij wil helpen lenigen. Want de problematiek van Spina
Bifida en Hydrocephalus is relatief onbekend bij de meeste mensen. En vooral over de
situatie in ontwikkelingslanden. Door gebrek aan medische hulp sterven daar veel
mensen onnodig na veel lijden. Terwijl zij na medische behandeling een leefbaar leven
kunnen leiden. Child help wil door middel van gerichte informatievoorziening
Nederlandse burgers, maatschappelijke organisaties en overheden bewust maken van
de schrijnende problemen maar ook van de mogelijkheden voor oplossingen. In de
eerste jaren zal de meeste inzet van de Stichting daarop gericht zijn. Ook de
geldmiddelen zullen daar in eerste instantie voor een belangrijk deel voor nodig zijn.
Mee op basis hiervan is het de bedoeling een (vast) donateurenbestand op te bouwen,
dat geldmiddelen inbrengt, die vervolgens vooral ingezet gaan worden inhoudelijk
projecten.

Medische en maatschappelijke hulp
Tegelijk wil Child de komende jaren ook een begin maken met het opzetten van en
ondersteunen van projecten voor het verbeteren van de kwaliteit van leven van mensen
met Spina Bifida en/of Hydrocefalus.
Hulp zal worden geboden voor behandeling van kinderen en jongeren bij Hydrocefalus
omdat deze operaties zeer effectief zijn. Deze aandoening komt veel voor in Afrika en is
relatief onbekend. Door een eenmalige operatieve ingreep zijn zij in één keer van hun
waterhoofdprobleem verlost en kunnen ze voor de rest van hun leven een normaal
leven leiden. Wanneer die operatie echter niet plaatsvindt, sterven zij binnen enige
jaren na veel lijden. Dat komt nu heel veel voor
Hoewel onze Stichting nog erg jong is en nog maar beperkte middelen heeft konden we
in 2015 ook al een incontinentieproject in Peru steunen. We willen dit continueren en
ook een dergelijk project in Ethiopië gaan steunen. Verder willen we medisch materiaal
aankopen dat dat nodig is voor behandeling. Door gerichte inkoop in
ontwikkelingslanden kan dit – kwalitatief uitstekende materiaal - veel goedkoper
worden verkregen dan aankoop in het Westen. Verder zijn we voorbereidingen
begonnen voor nieuwe activiteiten, waaronder Community Based Rehabilitation,
neurochirurgie, opvanghuizen voor de ouders en de coaching en financiering van
oudergroepen.
Preventie
Sinds ca 20 jaar is bekend dat een tekort aan foliumzuur in het lichaam van de moeder
de belangrijkste oorzaak is van het ontstaan van Spina Bifida.
Door tijdige inname van tabletten met foliumzuur door vrouwen die zwanger willen
worden kan in de meeste gevallen Spina Bifida worden voorkomen.
Maar in de praktijk blijkt effectieve inname van foliumzuur gecompliceerd te zijn. Ook
in ontwikkelingslanden is er in dit opzicht nog een lange weg te gaan. Child Help wil zich
daarom ook inzetten voor preventie door middel van foliumzuur in die
ontwikkelingslanden. Omdat hiermee veel persoonlijk leed van ouders en kinderen kan
worden voorkomen en veel maatschappelijke kosten kunnen worden bespaard.
De meest effectieve manier is voedselverrijking (brood) met een beetje foliumzuur.
In landen waar dit is ingevoerd (oa de Verenigde Staten) is de prevalentie van Spina
Bifida met meer dan 70 % gedaald.
Child help wil de komende jaren programma’s maken voor uitvoering van
preventieprojecten. Die zijn enerzijds gericht op ouders en moeder op het belang van
goede en tijdige inname van foliumzuur; anderzijds op overheden om beleid en
uitvoering ter zake te bevorderen.

Financiën en mensen
De mogelijkheden om onze voorgenomen activiteiten te kunnen uitvoeren is afhankelijk
van de beschikbaarheid van voldoende gelden en voldoende mensen. De belangrijkste
potentiele inkomstenbron zijn particuliere donoren. Wij willen werken aan de opbouw
van een (vast) donateurenbestand om zo mogelijk te komen tot een zekere continuïteit
in de inkomsten. Dat zal de komende jaren aandacht krijgen. Maar we willen ook de
mogelijkheden nagaan van ondersteuning door overheden en vermogensfondsen.
Het te voeren beleid m.b.t. inzet en beheer van te ontvangen gelden is als volgt:
a. Beschikbare financiële middelen worden besteed op basis van en ter uitvoering van
een vooraf opgesteld plan en begroting;
b. Netto beschikbare financiële middelen worden zo veel mogelijk besteed in het jaar
waarin zij worden ontvangen aan daartoe vooraf geselecteerde projecten;
b. Voor projecten met een meerjarige looptijd kunnen beschikbare financiële middelen
voor een deel ten laste worden gebracht van een voorziening voor die projecten;
c. In de aanvangsjaren zal nog een substantieel deel van de inkomsten moeten worden
ingezet voor voorlichting en informatie en voor fondsenwerving
d. Met het oog op de continuïteit dient een zekere algemene reserve te worden
aangehouden. Deze zal zo beperkt mogelijk van omvang zijn, omdat wij willen dat de
middelen gericht worden ingezet voor de doelstellingen en doelgroepen.
Om het werk te kunnen doen is ook de beschikbaarheid van voldoende mensen
noodzakelijk. Waar dat kan werken we zoveel mogelijk met vrijwilligers om zo kosteneffectief mogelijk te zijn. De komende jaren richten we ons op toename van het aantal
vrijwilligers. De gewenste uitbreiding van het bestuur vraagt ook de nodige aandacht.
Overigens zijn ook de bestuursleden vrijwilligers, die onbezoldigd hun werk doen.
Door samenwerking met andere organisaties kunnen we gerichter en effectiever
werken. We willen samenwerken met Child-Help instellingen in andere landen en met
het coördinerende Child Help International. Maar we willen ook samenwerken met
andere organisaties in binnen- en buitenland, wanneer dat in het belang is van de
mensen waar we ons voor willen inzetten.
Hierna volgt een overzicht van concrete activiteiten en projecten waar we ons de
komende jaren op gaan richten.
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Voorgenomen activiteiten Stichting Child-Help 2016 – 2020
1. Bewustmakingsacties voor de noden van de kinderen met spina bifida en
hydrocefalus in ontwikkelingslanden door publicaties, evenementen, lezingen,
netwerkmeetings en brievenacties.
2. Uitbouwen van een donorbestand om acties in ontwikkelingslanden te
financieren
3. Deelnemen aan werk en expert groepen van Child-Help International.
4. Het groeiende inkomen via donaties inzetten voor gecoördineerd door ChildHelp International, en het uitbouwen van focuslanden voor Nederland
5. In 2015 heeft een eerste ondersteuning plaatsgevonden van een continentiemanagement project in Peru voor € 15.000.
6. 2016: Opnieuw €15.000 beschikbaar stellen voor continentie management in
Peru;
7. 2016: € 20.000 beschikbaar stellen voor medisch materiaal voor projecten in
Afrika (shunts voor operaties voor Hydrocefalus en continentiemateriaal)
8. 2017: het verder uitbouwen van bestaande projecten
9. 2017: deelnemen aan een project in Ethiopië. Dat richt zich op donaties van
shunts en continentie management project.
10. Vanaf 2016: aankoop van medisch materialen
11. 2018 consolideren en verder ontwikkelen van de projecten in Peru en Ethiopië
12. 2018: evalueren en verdere planning activiteiten in Nederland en in de
ontwikkelingslanden
13. Vanaf 2018 jaarlijks activiteitenplan actualiseren, bijstellen en aanvullen.
14. In 2017 opstellen van een fondsenwervingsplan. Naast aandacht voor
particuliere donoren daarin ook insteken op bijdragen van overheden en
vermogensfondsen.
15. Vanaf 2017 uitvoering geven aan vast te stellen fondsenwervingsplan,
waaronder het aanvragen van overheidsgelden en bijdragen van particuliere
fondsen
16. Vanaf 2016 werken aan uitbreiding van het bestuur en aan het werven van
vrijwillige medewerkers.
17. Vanaf 2016 de samenwerking met Chilp Help International en Child Help
organisaties in andere landen intensiveren.
18. In samenwerking met Child-Help International werken aan applicaties bij de
Europese Unie voor sponsoring
19. Vanaf 2017 nieuwe aandachtsgebieden en projecten vatstellen (mede
afhankelijk van opbrengsten)
20. Vanaf 2017 bewustmakingsacties en fundraising in Nederland voor de noden van
de kinderen met spina bifida en hydrocefalus in ontwikkelingslanden voortzetten
op basis van een te maken plan
21. In 2018 starten met preventieprojecten
22. In 2019 nieuw meerjarig beleidsplan maken

