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Stichting K.I.D.S.  
 
Het jaar 2018 in beeld  
Het jaar 2018 was een bijzonder jaar voor Stichting K.I.D.S. (Kids in Distress). Het 
eerste opvanghuis van Stichting K.I.D.S., Sunflower, bestond namelijk 20 jaar en dat 
heeft zij samen met de kinderen in Vietnam gevierd.  
In 2018 heeft Stichting K.I.D.S. weer een lach laten verschijnen op de gezichtjes van 
vele straatkinderen. Dat is alleen mogelijk door een goede gezondheid, voldoende eten 
en drinken, onderdak, sociale contacten en een vooruitzicht voor de toekomst.  

 
 
Stichting K.I.D.S.  
Stichting K.I.D.S (Kids in Distress) is opgericht in 1997 en heeft haar statutaire zetel te 
Ouderkerk aan de Amstel. Zij is thans gevestigd te Bussum, KvK-nummer 41217455, 
RSIN: 806892717. Stichting K.I.D.S. is een ideële organisatie zonder winstoogmerk. 
Daarbij heeft zij de status van een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). 
 
Statutaire doelstelling 
Stichting K.I.D.S. heeft volgens haar statuten als doelstelling de opvang en verzorging 
van straatkinderen in Vietnam en het verrichten van alle verdere handelingen die nodig 
zijn om dit te kunnen realiseren. Stichting K.I.D.S. tracht haar doel onder meer te 
verwezenlijken door het bouwen, in stand houden en onderhouden van opvanghuizen in 
Vietnam. Stichting K.I.D.S. heeft geen winstoogmerk.  

 

Geen winstoogmerk 
100% van het geld dat K.I.D.S. inzamelt komt rechtstreeks ten goede aan de kinderen. 
Er is geen strijkstok: de leden van het Bestuur en alle andere vrijwilligers doen hun werk 
geheel belangeloos. Gemaakte reis- en verblijfkosten om in Vietnam de kinderen te 
bezoeken, te overleggen met de lokale organisaties en ook ter plekke te controleren of 
alles goed verloopt, bekostigen de bestuursleden zelf. De kosten in Nederland blijven 
beperkt tot wat noodzakelijke bank- en webhosting-kosten. 
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Het Bestuur  
Stichting K.I.D.S. bestaat uit een viertal bestuursleden, te weten Julius Jaspers, 
Dominique Vroom, Eric Winter en Folkert van der Graaff. 
 
Julius Jaspers (man, 1962, voorzitter) 
Op vijftienjarige leeftijd heeft Julius Jaspers zijn eerste bijbaantje in restaurant Klein 
Paardenburg. De start voor zijn carrière als kok, cateraar en restauranteigenaar.  
Na diverse initiatieven in binnen- en buitenland, neemt Julius in 1994 het familiebedrijf 
Studio Bazar over, een keten van kookwinkels. Tevens schrijft hij diverse kookboeken. 
In 2009 wordt Studio Bazar verkocht en sindsdien heeft Julius zich ook gericht op het 
presenteren van Topchefs, een talentenshow voor koks.  
 
Dominique Vroom (vrouw, 1929, penningmeester) 
Dominique Vroom is tijdens haar werkzame bestaan reisleider en gids bij Lissone 
Lindeman, traffic manager/copywriter van een reclame studio, oprichter en eigenaar van 
Studio Bazar (kookwinkels) en adviseur van Kitchen & Table Store. Inmiddels 
ondernemer “in ruste” maar nog altijd zeer reislustig en actief voor de straatkinderen in 
Ho Chi Minh City. 
 
Eric Winter (man, 1961) 
Na zijn studies startte Eric Winter in 1987 als assistent-accountant bij Moret & Limperg 
(nu Ernst & Young). Van 1989 tot 1998 was hij als directeur betrokken bij het mede door 
hem opgerichte W&R registeraccountants en belastingadviseurs. In 2005 startte hij met 
de Nederlandse Juristen Groep, wat later NIG (Nederlandse Interim Groep) werd. Hij 
was medeoprichter van Dental Clinics Nederland, een keten van moderne 
tandartsgroepspraktijken. Sinds 27 april 2011 is hij Chief Executive Officer van DPA 
Group N.V.. 
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Folkert van de Graaff (man, 1956) 
Folkert van de Graaff werd in 1996 benoemd tot notaris. Van 1996 tot 2007 was hij 
partner bij CMS Derks Star Busmann. Sinds 2007 is hij partner Horst & van de Graaff 
notarissen in Hilversum. Naast zijn praktijk als notaris was Folkert van 1991 tot 2009 als 
docent verbonden aan de universitaire Beroepsopleiding voor het Notariaat. Folkert is lid 
van de Kamer van Toezicht voor het Notariaat (rechtbank Amsterdam), medeoprichter 
en lid van Lions Bussum Godelinde en in het verleden bestuurder geweest van diverse 
maatschappelijke organisaties. 
 
De organisatie  
Stichting K.I.D.S. werft en beheert geld en organiseert de exploitatie van de diverse 
opvanghuizen in Ho Chi Minh City te Vietnam. Stichting K.I.D.S. is een stichting die in en 
vanuit Nederland sponsorgelden werft om hiermede straatkinderen in Vietnam een 
bestaansrecht te kunnen geven. Hiertoe heeft Stichting K.I.D.S. de afgelopen 20 jaar 
hard gewerkt en vijf opvanghuizen gebouwd. Er wordt nauw samengewerkt met de 
lokale liefdadigheidsorganisatie WOCA (Womens Charity Association Ho Chi Minh City). 
De WOCA ziet ter plekke toe op de bedrijfsvoering en de zorg voor de kinderen. In elk 
opvanghuis werken twee tot drie begeleiders die aangestuurd worden door de WOCA. 
Tussen de WOCA en Stichting K.I.D.S. bestaat een intensief contact, waarbij zorgvuldig 
wordt omgegaan met verschillen in cultuur, levensstijl en verwachtingen. Ieder half jaar 
bezoekt een bestuurslid en/of bestuursleden en/of afgevaardigde(n) persoonlijk Ho Chi 
Minh City om ter plekke te overleggen, te controleren en waar nodig bij te sturen. 
Het Bestuur heeft regelmatig onderling contact om zodoende snel tot besluitvorming 
over te kunnen gaan. Daarnaast vindt er gemiddeld eenmaal per kwartaal een 
bestuursvergadering plaats.  
Vanuit Nederland is er verder een bestuurssecretaris werkzaam voor de coördinatie, 
aansturing en allerhande werkzaamheden. Daarnaast verzorgt een financieel 
administratief medewerkster de financiële aangelegenheden. Deze werkzaamheden 
worden geheel kosteloos op vrijwilligersbasis verricht. 
 
Financiën 
In 2018 kostte de basisverzorging van een kind gemiddeld USD 1.195,83 per jaar. Naast 
de kosten voor de basiszorg maakt Stichting K.I.D.S. jaarlijks extra kosten, onder andere 
voor aanvullende cursussen, extra begeleiding rondom Engelse lessen en (examen-) 
trainingen voor de kinderen. Daarnaast worden extra kosten gemaakt voor een korte 
zomervakantie gedurende de warme zomermaanden. Ook de kosten voor (groot-) 
onderhoud aan de opvanghuizen zijn niet in het basisbudget meegerekend. Bovendien 
probeert Stichting K.I.D.S. in geval van bijzondere omstandigheden financieel een 
bijdrage te leveren. 
 
Het aantal kinderen dat verzorgd wordt in de opvanghuizen fluctueert het hele jaar door. 
Kinderen gaan immers weer terug naar hun familie en nieuwe kinderen stromen in. 
Gemiddeld verblijven in 2018 circa 93 kinderen in de vijf opvanghuizen.  
Alle kinderen krijgen dagelijks drie gezonde, voedzame maaltijden. Zij hebben onderdak 
en onderling sociaal contact. Er is tevens begeleiding door onder meer de 
housemanager ter plaatse. Alle kinderen gaan naar school, waar zij onder andere 
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wekelijks Engelse lessen gebaseerd op hun eigen niveau krijgen. Indien nodig worden 
extra privélessen gegeven aan individuen. Incidenteel lopen kinderen een (externe) 
stage, of krijgen ze speciaal onderwijs in het opvanghuis, bijvoorbeeld omdat ze 
analfabeet zijn of een andere achterstand hebben op het moment dat ze in een Stichting 
K.I.D.S.-opvanghuis komen wonen. 
 
Onze KIDS 
De gemiddeld in 2018 93 opvangkinderen hebben als gemeenschappelijke noemer dat 
zij geen ouder(s) en/of familie en vrienden hebben waar zij een veilig onderdak kunnen 
krijgen en waar er voor hen gezorgd wordt. Voor deze kinderen is niet voorzien in de 
basis levensbehoeften en Stichting K.I.D.S. wil deze straatkinderen een prettig thuis 
geven.  
 
Onze opvanghuizen 
Stichting K.I.D.S. heeft vijf opvanghuizen in Ho Chi Minh City te Vietnam. Dit zijn 
Lemongrass, Lotus House, SPI House, Sunlight en Sunflower.  
Het Sunflower house is het eerste opvanghuis van Stichting K.I.D.S. en bestond in 2018 
20 jaar. Dit is feestelijk met eenieder gevierd.  
In de verschillende opvanghuizen zijn de kinderen verdeeld naar leeftijd en geslacht, 
hetgeen in Vietnam gebruikelijk is.  
Alle opvanghuizen zijn goed onderhouden en indien nodig vinden er reparaties plaats. In 
2018 hebben reparaties plaatsgehad aan het Sunlight house en is er een lekkage 
verholpen in het Lotus house.  
Stichting K.I.D.S. hecht veel waarde aan normen en waarden zoals respect, gelijkheid, 
non-discriminatie, geen geweld en dergelijke. In alle opvanghuizen worden deze normen 
en waarden nagestreefd. 
 
Doelstellingen 2018 
De belangrijkste taak van Stichting K.I.D.S. is de opvang en dagelijkse verzorging van 
straatkinderen in opvanghuizen in Ho Chi Minh City. Stichting K.I.D.S. biedt hen 
onderdak in goed onderhouden opvanghuizen en voorziet hen van een drietal gezonde 
maaltijden per dag, medische verzorging en scholing. Een goede hygiëne en 
gezondheid van de kinderen is zeer belangrijk. Dit wordt lokaal goed in ogenschouw 
gehouden. Voorts gaan alle kinderen naar school, waar zij sociale vaardigheden 
opbouwen, Engelse lessen krijgen en Informatica. 
Om de lange zomervakantie van drie maanden te overbruggen wordt er ieder jaar een 
korte vakantie gehouden aan het strand of in de bergen. 
In 2018 hebben de vrijwilligers van Stichting K.I.D.S. en de medewerkers in de 
opvanghuizen zich ingezet om de kinderen niet alleen een veilig, maar ook een prettig 
en liefdevol thuis te geven.  
De doelen die Stichting K.I.D.S had gesteld voor 2018 zijn voor een belangrijk deel 
gerealiseerd. Extra aandacht is besteed aan de kwaliteit van de Engelse lessen.  
In de huizen krijgen de kinderen twee tot drie keer per week Engelse les van 
professionele Vietnamese docenten en/of van native speakers. In 2018 was er een 
wisseling van een paar docenten en een kok, vanwege het bereiken van de 
pensioengerechtigde leeftijd en/of het vinden van een andere baan. In goed overleg met 
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de WOCA is er tijdig vervanging geregeld.  
In het algemeen verkeren de kinderen in de opvanghuizen in goede gezondheid. In 
2018 bezochten meerdere kinderen een arts en diverse kinderen hadden medicatie 
nodig, bijvoorbeeld bij hardnekkige hoest, griep en dergelijke. In deze gevallen werd 
snel en adequaat gehandeld. Voorts is er speciale aandacht voor kinderen met 
psychische problemen. Het volledig zelfstandig wonen in het SPI-opvanghuis blijkt ook 
in 2018 positief. De meisjes hebben zelf een ‘huisoudste’ aangesteld en zij zorgen goed 
voor elkaar.  
 
Activiteiten en hoogtepunten 2018 
In ieder opvanghuis zijn in 2018 diverse activiteiten geweest. Een hoogtepunt was de 
viering van het 20-jarig bestaan van het Sunflower House van Stichting K.I.D.S.. 
Onderstaand een overzicht van de diverse activiteiten en hoogtepunten in 2018. 

 
Sunlight house 
De kinderen in Sunlight houden erg van sport. Twee keer per week spelen de jongens 
voetbal en eenmaal per twee weken gaan ze zwemmen. Daarnaast doen ze aan 
wekelijks aan sporten zoals judo. In het weekend wordt er muziek gemaakt en geven 
vrijwilligers muziekles.  
In juli 2018 zijn de kinderen naar Phan Thiet geweest voor het zomervakantie-uitje. 

 
 
In november 2018 hadden alle kinderen 
een tandartscontrole door Dental Clinics. 
 
Aan het einde van het schooljaar heeft de 
housemanager van Sunlight een feestje 
georganiseerd als waardering voor de goed 
behaalde schoolresultaten.  
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Sunflower house 
De meisjes van het Sunflower house doen diverse activiteiten tezamen met de Open 
Universiteit. Aan het begin van 2018 is er een bijeenkomst georganiseerd om de 
behaalde studieresultaten van het eerste semester van schooljaar 2017-2018 te 
benoemen.  
 
In juli 2018 zijn de kinderen naar Da Lat Highland geweest als zomervakantietrip. 
 

 

20-jarig bestaan Sunflower house  
Op 20 oktober 2018 bestond het allereerste 
K.I.D.S.-huis 20 jaar. Uiteraard werd dit gevierd! 
Mede met hulp van Chaud Devant hadden alle 
kids mooie schorten. Samen met de meisjes van 
het Sunflower house werden pannenkoeken 
gebakken en cupcakes versierd. Op de grote 
dag was er een feest en waren er toespraken 
van de vicevoorzitter van de deelraad van Ho 
Chi Minh City en van de voorzitter van het 
Bestuur Julius Jaspers. Natuurlijk was er ook 

veel zang, dans, taart en een 
heerlijke lunch.  

 
 
In november 2018 hadden alle 
kinderen een tandheelkundige 
controle door Dental Clinics. 
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Lemongrass house 
De jongens van het Lemongrass house 
volgen een strak schema van opstaan, 
tandenpoetsen, ontbijten, naar school 
gaan, et cetera. Ze zijn erg netjes, zie 
bijvoorbeeld hun schoenenrek. 
De jongens gaan tweemaal per week 
zwemmen. Verder houden ze erg van 
voetbal en lezen.  
Op 1 juni 2018, Children’s Day in 
Vietnam, kwam er een groep visitors van 
het Social Depart die cadeaus aan de 
kinderen hebben uitgedeeld. Verder hadden zij uitwisselingsactiviteiten met een groep 
van Youth Union en leraren van het Economie en Techniek College. 
Daarnaast hebben de kinderen meegedaan aan activiteiten die de WOCA heeft 
georganiseerd in het kader van een ‘Green Future’.  

 
In juli 2018 zijn de kinderen naar Da Lat Highland geweest als zomervakantietrip en in  
november 2018 hadden zij allen een tandartscontrole door Dental Clinics. 
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Lotus house 
Aan het begin van 2018 is er een 
bijeenkomst georganiseerd om de 
behaalde studieresultaten van het 
eerste semester van schooljaar 
2017-2018 te benoemen en ze 
nog meer te motiveren voor het 
tweede semester.  
In mei 2018 waren twee 
Nederlandse studenten voor 
enkele maanden in Vietnam om 
de meiden beter Engels te leren.  
In juli 2018 zijn de kinderen naar 
Da Lat Highland geweest als zomervakantietrip en in november 2018 hadden zij allen 
een tandartscontrole door Dental Clinics. 

  

 
SPI house 
De SPI-girls hebben geen housemanager 
en wonen zelfstandig. Ze verdelen onderling 
taken als boodschappen, koken, 
schoonmaken et cetera. 
De meiden van het SPI house hebben een 
Lunar New Year gevierd. Tevens hebben zij 
net als de Lotus meiden Engelse les gehad 
van de twee Nederlandse studenten. 
Tezamen met Youth Union hebben de 
meiden deelgenomen aan ‘Green Sunday’ 
voor een betere en gezondere 
leefomgeving. 
In augustus 2018 hadden de meiden een zomervakantietrip naar Da Lat Highland. 
Tevens is in augustus 2018 het SPI-house verhuisd naar een groter huis. De meiden 
hebben veel werk verricht en het nieuwe huis ziet er mooier uit dan het voormalige huis. 
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Onze sponsoren 
Stichting K.I.D.S. heeft diverse sponsoren die bij willen dragen aan het welzijn van 
Vietnamese straatkinderen. De sponsoren verkrijgen de volledige zekerheid dat hun 
bijdrage voor de volle 100% terecht komt ten behoeve van de kinderen. Stichting 
K.I.D.S. is blij met iedere bijdrage. 
Bij Stichting K.I.D.S. zijn een aantal grotere sponsors, maar het is ook mogelijk om een 
‘bedje’ te sponsoren. Je adopteert dus geen kind bij Stichting K.I.D.S., maar je sponsort 
een bedje. Dit vanwege het verloop van de kinderen.  
 
Eenmaal per jaar geeft Stichting K.I.D.S. een borrel voor haar sponsors, waarbij zij 
transparant een terugkoppeling geeft over het gevoerde beleid, de behaalde 
doelstellingen en voorts door middel van video’s en foto’s laat zien hoe het met het 
welzijn van de kinderen gaat. Deze borrel wordt bekostigd door het Bestuur. 
 
Dental Clinics 
Dental Clinics is een overkoepelende tandheelkundegroep praktijk in Nederland. 
Jaarlijks bezoeken een aantal tandartsen en specialisten Ho Chi Minh City en in 
samenwerking met een lokale tandheelkundepraktijk krijgen alle kinderen een 
tandartscontrole en indien nodig een medische tandheelkunde behandeling. 
Het dagelijks tandenpoetsen in de opvanghuizen wordt ook gestimuleerd.  
  
G6 
De G6 is een vriendschappelijk verbond tussen Peter Lute, Gijs Numan, Michiel Deenik, 
Robbert Veuger, Stefan van Sprang, Ferry van Houten en Julius Jaspers, allen 
befaamde chefkoks. Gezamenlijk ondersteunen ze de stichting met de actie ‘een kwartje 
voor K.I.D.S.’, waarbij zij de gasten in hun restaurants bij ieder couvert vragen om een 
bijdrage van een kwartje ten behoeve van Stichting K.I.D.S.. 
 
Stichting K.I.D.S. is al haar sponsoren zeer dankbaar.   
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Gegevens Stichting K.I.D.S. 
Stichting K.I.D.S. (Kids in Distress)  
Adresgegevens: Stadhouderslaan 7, 1405 GA Bussum 
Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) 
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 41217455 
http://www.kidsinvietnam.org 
info@kidsinvietnam.org 
 

http://www.kidsinvietnam.org/
mailto:info@kidsinvietnam.org

