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1. Over K.I.D.S. 

a. Doelstelling  
De Stichting K.I.D.S. (Kids in Distress) heeft als doel de opvang, verzorging en scholing van 
straatkinderen in Ho Chi Minh City te Vietnam. Daartoe houdt K.I.D.S. zich sedert 1998 bezig 
met de opzet, organisatie en exploitatie van opvanghuizen voor straatkinderen in Vietnam.  
Sinds 2013 is daar een studiehuis bijgekomen, voor meisjes die een studie of opleiding 
doen. 

b. Organisatie 
Momenteel beheert K.I.D.S. vijf opvanghuizen in Ho Chi Minh City, waar gemiddeld circa 110 
kinderen onderdak vinden. Kinderen worden door WOCA (Womans Charity Organisation, Ho 
Chi Minh City) toegwezen aan de opvanghuizen 

1. Sunflower House. Een huis voor circa 27 meisjes in de leeftijd van 4-18 jaar. De 
exploitatiekosten worden betaald uit inkomsten van sponsoring en charity events. 

2. Lemongrass House. Een huis voor circa 27 jongens in de leeftijd van 4-18 jaar. De 
exploitatie wordt betaald door inkomsten van circa 30 sponsors, particulieren en 
bedrijven, die gedurende een periode van vijf jaar één of meerdere “bedjes” in dit huis 
financieren.   

3. Lotus Kids House. Een huis voor circa 27 meisjes in de leeftijd van 4-18 jaar. Aan dit 
huis heeft zich een sponsor verbonden die voor een periode van vijf jaar de volledige 
exploitatiekosten financiert.  

4. Sunlight House. Een huis voor circa 27 jongens in de leeftijd van 4-18 jaar. Aan dit 
huis heeft zich een sponsor verbonden die voor een periode van vijf jaar de volledige 
exploitatiekosten financiert.  

5. SPI House. Een huis waar maximaal 14 meisjes kunnen wonen in de leeftijd van 
18+. Deze meisjes zijn afkomstig uit één van de KIDS opvanghuizen, of andere 
huizen die de WOCA beheerd en hebben de capaciteit om na de middelbare school 
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door te studeren aan een MBO, HBO of WO opleiding. In het SPI House wonen de 
meisjes zelfstandig, zij koken samen en studeren samen. Een keer per week krijgen 
zij engelse les, tevens wordt er dan gecontroleerd hoe het gaat. Stichting K.I.D.S. 
voorziet in de kosten van huisvesting, verzorging en opleiding. Aan dit huis heeft zich 
een sponsor verbonden die voor een periode van vijf jaar een deel van de 
exploitatiekosten financiert. De overige kosten worden betaald uit de inkomsten van 
sponsoring en charity events. Doelstelling voor 2017 is om 3 meisjes uit Lotus Kids 
House en Sunflower House na de zomer te laten instromen in het SPI House. 

   
2. De plannen voor 2017 

a. Huisvesting en (medische) verzorging 
K.I.D.S. ziet ook in 2017 toe op de huisvesting en (medische) verzorging van de kinderen.   

Doel is om de kinderen te laten wonen in een veilige en prettige omgeving. Twee huizen zijn 
het eigendom van K.I.D.S., één huis wordt om niet ter beschikking gesteld door de WOCA en 
één huis wordt om niet ter beschikking gesteld door het Rode Kruis. Het SPI House wordt 
gehuurd. Het onderhoud van de huizen is niet opgenomen in de vaste exploitatiekosten. 
Onderhoudswerkzaamheden, vervanging van meubilair etc. wordt ad hoc besproken met en 
goedgekeurd door K.I.D.S.. Indien mogelijk wordt een sponsor gezocht voor de kosten van 
onderhoud. Indien deze niet wordt gevonden, zullen de kosten worden betaald door K.I.D.S.. 

De kinderen krijgen per dag minimaal drie voedzame maaltijden, elk huis heeft een kok die 
kookt voor de kinderen. In het SPI House doen de studenten zelf de boodschappen en koken 
ze ook zelf. Alle kinderen zijn verzekerd voor ziektekosten en hebben toegang tot adequate 
medische hulp. Ook in 2017 zijn gelden beschikbaar om indien nodig kinderen die fysiek of 
mentaal extra zorg nodig hebben, de benodigde extra zorg te kunnen bieden.  

Extra aandacht wordt gegeven aan tandheelkundige zorg. K.I.D.S. beschikt in 2017 over een 
speciaal fonds (een legaat van een Nederlandse tandarts) om eventuele tandheelkundige 
kosten uit te betalen. Jaarlijks reist een team van tandartsen van Dental Clinics naar HCMC 
om de gebitten van de kinderen te controleren en te onderhouden. Ook in 2017 kan K.I.D.S. 
rekenen op deze bijdrage van Dental Clinics.   

b. Onderwijs 
Het onderwijs is een belangrijk aandachtspunt van K.I.D.S. en zal dit ook in 2017 
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onverminderd blijven. Onderwijs geeft kinderen de beste kansen op een betere toekomst. 
Ook in 2017 zal K.I.D.S. voorzien in onderwijs en onderwijsmiddelen voor alle kinderen in de 
opvanghuizen. Indien nodig worden extra gelden vrijgemaakt om de kinderen bijlessen en 
examentrainingen te geven. 

Speciale aandacht is er voor Engelse lessen. In 2017 krijgen alle kinderen meerdere malen 
per week Engelse les. Alle lessen vinden plaats in de opvanghuizen. Mede door de 
niveauverschillen is het belangrijk dat de Engelse lessen professioneel worden gegeven.  
Voor de opvanghuizen worden professionele docenten ingehuurd. Deze Engelse lessen  

worden niet betaald uit de reguliere exploitatiekosten. K.I.D.S. betaalt deze kosten separaat, 
onder andere uit de opbrengsten van charity events. 

In 2016 heeft K.I.D.S. een medewerker aangesteld die zich naast de dagelijkse gang van 
zaken ook bezig houdt met de Engelse les. Zij ziet erop toe dat alle kinderen op hun eigen 
niveau de Engelse taal aangeboden krijgen. Ook in 2017 blijft deze medewerker aan de 
Stichting verbonden. 

c. Sport en recreatie 
Sport en recreatie is, net zoals voor alle kinderen, ook voor de kinderen in de opvanghuizen 
belangrijk. De kinderen maken voor sport en recreatie gebruik van de faciliteiten die de 
gemeente hen om niet ter beschikking stelt. Zo voetballen de jongens van Sunlight House 
meerdere malen per week en niet onverdienstelijk, hun prijzenkast is goed gevuld! Ook 
nemen de kinderen regelmatig deel aan sport- en speldagen die door de gemeente en 
andere instanties worden georganiseerd. 

Zoals ieder jaar zullen de kinderen ook in 2017 in de zomervakantie een paar dagen afreizen 
naar het strand of de bergen om de hitte in de stad te ontvluchten. Deze korte vakantie valt 
niet onder de reguliere exploitatiekosten van de huizen en wordt separaat betaald door 
K.I.D.S. Naast dit jaarlijkse uitje stimuleert K.I.D.S. sponsors om tijdens bezoeken aan de 
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opvanghuizen, de kinderen mee uit te nemen naar bijvoorbeeld een waterpark, de dierentuin, 
de bioscoop etc. De ervaring leert dat zowel de kinderen als de sponsors veel plezier 
beleven aan dergelijke gezamenlijke uitstapjes.  De kosten voor deze uitstapjes zijn voor 
rekening van de sponsors. 

d. Begeleiden naar stage en werk 
Doordat de kinderen in de opvanghuizen tot de allerlaagste sociale klasse behoren en vrijwel 
geen netwerk hebben van familie, vrienden of buurt, is het niet makkelijk voor kinderen om 
een stageplek of baan te vinden. Dit jaar zijn er drie kinderen uitgekozen om een 
beroepsopleiding in de horeca te Hanoi. De Stichting K.I.D.S. heeft de kosten voor de reis 
separaat betaald. 

In 2017 zal K.I.D.S. zich onverminderd inzetten om kinderen te helpen aan een stageplaats 
of baan. Hiertoe zal K.I.D.S. haar eigen netwerk van relaties en bekenden in HCMC inzetten.   
In 2017 heeft K.I.D.S. drie nieuwe studentes mogen ontvangen in het SPI huis waarvan twee 
studentes uit andere huizen dan de K.I.D.S. huizen. 

3. Financiën in 2017 

a. Exploitatiekosten 
Jaarlijks stelt de WOCA in nauw overleg met K.I.D.S. voor elk opvanghuis een budget op. In 
deze budgetten zijn de reguliere exploitatiekosten van elk huis opgenomen. Dat gaat om 
kosten voor levensonderhoud, verzekeringen, opleidingen, schoolspullen en salarissen van 

!  6



Plan 2017 !  
de staf in de huizen. Ook betaald K.I.D.S. een kleine vergoeding aan de WOCA voor hun 
werk. Dit betreft 3% van de exploitatiekosten.  

Voor 2017 zijn de volgende budgetten vastgesteld, inclusief 3% managementfee voor de 
WOCA: 
K.I.D.S. Houses 
Lemongrass House  USD 20.615,- 
Sunlight House  USD 28.242,5 
Sunflower House  USD 29.687,5 
Lotus House   USD 29.687,5 

SPI House   USD 23,840 

Hiermee komen de kosten in de K.I.D.S. Houses per kind in 2017 op circa USD 1.002,15,- 
per jaar (2016: circa USD 838,- per jaar). In het SPI House komen de kosten per kind in 
2017 op circa USD 2.384,- per jaar (2016: USD 2.715,-). De salarissen zijn in 2017 redelijk 
hetzelfde gebleven als in 2016. De kosten per kind in het SPI House zijn licht gedaald, 
aangezien er in 2017 meer kinderen in het huis wonen dan in 2016.  
De uitgaven in de opvanghuizen zijn in Vietnamese Dong. Door de ongunstige wisselkoers 
van de Dong ten opzichte van de dollar, zijn de kosten 10%-15% gestegen ten opzichte van 
vorig jaar. 

De kosten voor onderhoud van de huizen, bijlessen, examentrainingen, Engelse lessen en 
het vakantie uitstapje in de zomer zijn niet opgenomen in de exploitatiekosten. 

b. Inkomsten 
Ook in 2017 is K.I.D.S. voor haar inkomsten volledig afhankelijk van de bijdragen van 
sponsors en de opbrengsten van charity events. De meeste sponsoren hebben zich voor een 
periode van vijf jaar aan K.I.D.S. verbonden. Hiermee is ook in 2017 een belangrijk deel van 
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de inkomsten gegarandeerd. De sponsorinkomsten zijn echter niet voldoende om alle kosten  

van K.I.D.S. te dekken. K.I.D.S. houdt in November 2017 een charity avond om nieuwe 
sponsors te winnen. 

c.  Controle en verslaglegging 
Jaarlijks worden de cijfers van K.I.D.S. gecontroleerd door een onafhankelijke accountant en 
gepubliceerd op de website van K.I.D.S.. Zie http://kidsinvietnam.org/over-ons/
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