Financieel jaarverslag 2020:

Stichting Kids in crisis Foundation

Ankerweg 11
8042 EX Zwolle
Contactpersoon:
Mw. C.C. Regterschot-Dekker
+31(0)629041677
info@kidsincrisisfoundation.nl
www.kidsincrisisfoundation.nl
KvK: 61081205
RSIN: 8541.97.321

Voorwoord
Het jaar 2020 was een spannend jaar. De Corona crisis, de ontwikkeling van ons team in Nigeria, de trauma
trainingen voor de hulpverleners en leerkrachten en niet te vergeten de uitvoering van de trauma programma’s
voor de kinderen.
Wat is er veel gebeurd!!!!!
Wat een doorzettingsvermogen heeft ons
team!!!
Dit verslag wordt dan ook opnieuw gekenmerkt door dankbaarheid. Dankzij de donaties van bedrijven, vermogends fondsen,
kerken en individuele personen konden wij
alle werkzaamheden uitvoeren. Helaas is
dat nog steeds hard nodig. Ook in 2020
zijn er vele nieuwe aanslagen gepleegd en
zien wij dat de groep met getraumatiseerde
kinderen groeit. En dat niet alleen. We zien
dat leerkrachten en hulpverleners ook zelf
geconfronteerd zijn, recent of in het verleden,
met trauma’s in hun families, bij collega’s of
andere relaties. Velen kloppen bij de Kids in
crisis Foundation aan en vragen om psychische hulp.

Het team van de Kids in crisis Foundation in Nigeria

We zullen doorgaan. We kunnen en willen niet anders. Er zijn duizenden kinderen die wachten op trauma
hulpverlening. Wij willen heel graag veel hulpverleners opleiden, zodat de kinderen niet te lang hoeven te
wachten tot zij aan de beurt zijn. Hiervoor hebben wij hulp nodig om ons werk in dit land uit te breiden en te
financieren.
Mogen wij op uw/jouw financiële ondersteuning rekening?
De kinderen uit Nigeria, hun leerkrachten, verzorgers en hulpverleners bedanken u hartelijk voor uw betrokkenheid!

Namens het Bestuur van de Stichting Kids in crisis Foundation,
Mw. MT. Van
Voorzitter
en
Mw. C.C. Regterschot
Initiatief nemer / directeur / trauma trainer
Juni 2021

Nieuwsbrief

31 december 2020
Samen terug kijken
Het was een bijzonder jaar voor
iedereen. De impact van het Corona
virus is enorm. In het bijzonder voor de
getraumatiseerde kinderen in Nigeria en
de mensen er om heen. De onzekerheid
hakt er bij hen diep in. Dit geeft ook
extra druk op het werk van het team
van de Kids in crisis Foundation. De
scholen zijn dicht geweest van half
maart tot oktober. Regelmatig was er
een lockdown periode. De prijzen voor
voedsel zijn in 2020 verviervoudigd.
Ondanks al deze problemen ben ik
blij en trots dat het team van de Kids
in crisis Foundation niet bij de pakken
neer is gaan zitten. We hebben nieuwe
trainingen en programma’s ontwikkeld.
We hebben online en live trainingen
met het team gedaan, in Nigeria en in
Nederland. Was het altijd makkelijk?
Absoluut niet! Gelukkig hebben
medewerkers en vrijwilligers in onze
organisatie een grote passie voor
hulpverlening aan getraumatiseerde
kinderen.
Minder in het nieuws is de groeiende
criminaliteit, de vele ontvoeringen en
de continue aanslagen van de Boko
Haram en de Fulani Moslims. Ikzelf kon
in maart op nippertje ontsnappen aan
een kidnappersbende. Dit was al de 2e
keer in een periode van een half jaar.
In de kindertehuizen en de scholen is de
hopeloosheid onder de medewerkers
enorm is toegenomen. Dit heeft direct
gevolgen voor de omgang met de
kinderen.
Wat voor ons team het grootste
probleem is? We komen handen
tekort om hulpverlening te bieden

en we komen op veel plaatsen waar
volwassenen en kinderen honger
hebben. Om deze reden hebben
we een Corona noodhulp project
opgezet. We zijn enorm dankbaar
dat diverse organisaties een donatie
hebben gegeven. Hierdoor kunnen
we extra medewerkers aannemen
en in dringende gevallen ook acuut
voedselhulp aanbieden.
Verder in deze nieuwsbrief kunt u
meer lezen over de gebeurtenissen
in 2020. We zijn dankbaar voor onze
kindsponsors en de donateurs voor
de trauma programma’s. Daarnaast
hebben een aantal fondsen het mogelijk
hebben gemaakt dat wij projecten
kunnen uitvoeren. Dit alles heeft het
fundament gelegd voor het werk van
de Kids in crisis Foundation Nigeria, nu
en in de toekomst. Geweldig. Hartelijk
dank!
Via de (sociale) media worden wij
bijna dagelijks geïnformeerd over de
toename van geweld. Hoe groter het
aantal getrainde hulpverleners, des
te meer getraumatiseerde kinderen
geholpen worden. Wij hebben geld
nodig om ons trainingswerk uit te
kunnen breiden. Daarom doen wij
hier een oproep om ons te (blijven)
steunen in 2021!
Mede namens het bestuur en onze
medewerkers wensen wij jullie een
goed en gezond 2021!
Hartelijke groet,
Claudy Regterschot
Directeur/Oprichter/Trauma trainer

Abba, eerste en oudste sponsorkind.
Inmiddels gaat hij naar de universiteit.

Training in Nigeria maart 2020.
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NGO Kids in crisis Foundation Nigeria
Wachten wordt beloond. Op 29 februari 2020 mochten wij het certificaat
van de oprichting van onze NGO in ontvangst nemen.
Een belangrijk document, Hierdoor konden we een bankrekening openen en
diverse organisatorische procedures opstarten. Ook voor het ontwikkelen
van het netwerk is het van groot belang om officieel geregistreerd te zijn.
Samen met Lydia Musa, lid van het bestuur en accountant en... het begeerde certificaat.

Ontwikkelingen in team Nigeria
Lami Gidado, onze speltherapeut en trainer in Nigeria is leidinggevende
geworden van het KicF trauma team. Samen met Claudy stuurt zij de
ontwikkelingen van de trauma trainingen en de programma’s voor de
kinderen aan. In oktober is Lami, samen met het team, begonnen met
trainen van hulpverleners en leerkrachten specifiek op gebied van het
uitvoeren van de trauma programma’s voor de kinderen.
Ons Nigeriaanse team is dit jaar uitgebreid met een psycholoog, een
sociaal werker en 3 trauma counselors. In het 1e kwartaal 2021 hopen
wij daar nog een psycholoog en een trauma counselor aan toe te voegen.

Samenwerking Sounds of Hope

Speltherapeut en trauma trainer Lami Gidado, nu
ook leidingevende van het Nigeriaanse team.

Wij hopen op korte termijn te gaan samenwerken met Sounds of hope.
Een Nigeriaanse organisatie die muzieklessen geeft in kindertehuizen.
Het betreft een groep jonge musici die een passie hebben voor het
herstel van getraumatiseerde kinderen dmv muziek. Begin 2021 zullen
zij door de KicF Nigeria worden getraind op het gebied van traumahulp
aan kinderen. Aansluitend zullen zij onderdeel gaan uitmaken van de
traumaprogramma’s die de KicF Nigeria aanbiedt aan de kindertehuizen
en scholen.

Trainen om te trainen
In de traumatrainingen die wij sinds 2018 geven aan hulpverleners en
leerkrachten zien wij dat rond de 80% zelf getraumatiseerd is. Ze hebben
ook geen onderwijs gehad over de gevolgen en het verwerken van trauma.
Hier is door ons ad hoc op geanticipeerd. Vervolgens heeft de KicF een
training ontwikkeld voor deze volwassenen. Wij gaan hiermee starten
in 2021. Ons standpunt is dat alleen hulpverleners die hun eigen trauma
onder ogen hebben gezien en verwerkt, in staat zijn om getraumatiseerde
kinderen te helpen.

Kindsponsorproject

Oefenen met spelmateriaal zodat kinderen hun
levensverhaal.(met trauma’s) kunnen uitspelen.

In Nederland is Christina Takken projectleider geworden van ons
sponsorproject in Rafiki. Ze heeft een grote passie voor het welzijn van
kinderen, in het bijzonder voor kinderen die opgroeien in een onveilige
omgeving.

Maart 2020,
in gesprek met een Nigiriaanse spelletjesfabrikant.

Project ‘Trainingen trauma- Project Corona Noodhulp
hulp aan kinderen in Nigeria’
Dit project, gestart in 2019, loopt na 2
jaar in augustus 2021 ten einde. We
hebben vele groepen mogen trainen.
De deelnemers zijn allemaal werkzaam
in een kindertehuis of op een school.
Door het volgen van deze trainingen
hebben zij kennis gekregen over trauma
en het omgaan met getraumatiseerde
kinderen. Een deel van de trainees zijn
opgenomen in het traumanetwerk van
de KicF Nigeria. Dit zijn mensen die
beschikken over de benodigde talenten
om een trauma counselor te gaan
worden in de toekomst. In deze periode
zijn we gestart met vervolg trainingen
en netwerkbijeenkomsten.

Project ‘Recovery Child
Trauma Toolkit’
Dit project loopt na anderhalf jaar af in
augustus 2021.
We hebben in dit project trauma
programma’s voor kinderen en
tieners ontwikkeld. De hulpverleners/
leerkrachten worden getraind om deze
programma’s samen met de counselors
van de Kids in crisis Foundation uit
te voeren in de kindertehuizen en de
scholen.
De eerste training is inmiddels afgerond.
In 2021 zullen we aan nog 4 groepen
een training geven. Aansluitend starten
wij samen met hen de uitvoering van de
programma’s voor de kinderen.

Als team komen we handen tekort in
de kindertehuizen en scholen. Door de
pandemie is de zorgvraag gegroeid.
Onzekerheid en verandering (scholen
dicht) hebben een destructieve impact
op de getraumatiseerde kinderen en
hun omgeving. We worden daarnaast
regelmatig geconfronteerd met het feit
dat de kinderen weinig eten of geen
maaltijd hebben gehad. Hoe kun je
een training geven of een trauma
programma uitvoeren aan kinderen of
hulpverleners die honger hebben?

Hoe ziet haar toekomst eruit?

Op z’n moment hebben wij het gevoel
dat we met de rug tegen de muur staan.
Het verstrekken van maaltijden valt niet
onder de dienstverlening van de KicF.
Onze focus is gericht op het geven van
trauma trainingen en het uitvoeren van
trauma programma’s voor de kinderen.
Een aantal kindertehuizen kunnen zelf
hun problemen oplossen, omdat zij
financiële hulp uit het buitenland krijgen.
Een aantal hebben deze mogelijkheid
op dit moment niet.
Wat we op dit moment doen is tijdelijk
helpen met financiële steun voor het
kopen van voedsel. In december jl.
hebben wij namens onze donateurs
een donatie kunnen geven aan een
kerstvoedsel programma voor 50
kinderen. Verder hebben wij in deze
periode ook diverse hulpverleners mogen
verrassen met een voedselpakket.
Dit project loopt qua uitvoering en
fondswerving door in 2021!

Familie Waziri, leiders van de basisschool
van de jonge sponsorkinderen.

Nieuwe projecten in 2021
Project ‘Her Voice, her Choice’, een
traumaproject voor tienermeisjes in
Nigeria
Op 1 augustus 2021 starten wij
met dit nieuwe project voor 35 tot
45 tienermeisjes. Zij wonen in een
kindertehuis of in een dorp. Meisjes
leven In een land waar kindhuwelijken
en tienerzwangerschappen normaal
lijken te zijn. Net als ernstig en langdurig
emotioneel, fysiek en seksueel
misbruik. De maatschappij/cultuur leert
tienermeisjes niet om zelfvertrouwen
te ontwikkelen, voor zichzelf op te
komen en verantwoordelijkheid te
mogen en kunnen nemen voor hun
eigen toekomst. Daarom willen wij
graag het project ‘Her Voice, her Choice’
ontwikkelen en uitvoeren.
Een project waarvan wij hopen
en verwachten, dat hiermee een
begin wordt gemaakt van een
veranderingsproces voor de toekomst
van de tienermeisjes in Nigeria.
Voor de opstart van dit project
hebben wij een donatie ontvangen.
Het is de bedoeling dat dit project in
de toekomst een grotere omvang in
Nigeria zal gaan krijgen, daarvoor zijn
er financiële middelen nodig om dit
mogelijk te maken. Naast een project
voor tienermeisjes, onderzoeken ook
de mogelijkheden om een tienerproject
voor jongens op te kunnen starten.
Onze psycholoog, Philip Dimka heeft in
het najaar 2020 een opleiding afgerond.
Hierdoor is hij instaat om een project
voor tienerjongens/adolescenten op te
zetten. In dit project leren de tieners om
sociaal-emotioneel gezond te worden
en vervolgens ook zelfredzaam.

Project ‘Trauma sensitive child counseling’
In het onderwijs in Nigeria is geen of nauwelijks kennis en aandacht voor
sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen. In ons land is het normaal
dat leerkrachten kinderen op school leren hoe ze met hun emoties om
moeten gaan, Bijvoorbeeld hoe reageer ik als ik boos, blij of verdrietig ben.
Hoe kan ik een vriendschapsrelatie opbouwen.
In Nigeria leren leerkrachten en hulpverleners dit niet in hun opleiding. Dat
is heel zorgelijk. Dit betekent dat een leerkracht zelf niet weet hoe hij/zij
met eigen emoties om moet gaan en gezonde relaties kan opbouwen.
Het is in Nigeria normaal dat er alleen aandacht voor de kinderen is qua
leerprestaties. Dit alles heeft een extra negatieve impact op getraumatiseerde
kinderen. In dit project leren wij Nigeriaanse hulpverleners en leerkrachten
hoe zij kinderen kunnen helpen en begeleiden in hun sociaal emotionele
ontwikkeling. Het is van groot belang voor elk kind om op te groeien in een
veilige omgeving. Wij noemen dat een trauma sensitieve omgeving. Het
team van de Kids in crisis Foundation helpt medewerkers in kindertehuizen
en scholen om ruimte te creëren voor emoties en gevoelens. in de dagelijkse
praktijk, in de omgang met de kinderen.
Voor dit project doen wij op dit moment fondswerving. Wij hopen dat wij
voldoende middelen ontvangen zodat we kunnen starten in augustus 2021. .

Trauma training aan hulpverleners van het kindertehuis in Bassa (regio Jos) in maart 2020.

Financiën
boekjaar 2020

Resultaat 2020
Saldo 1-1-2020

€ 84.642,41

Inkomsten

€ 65.613,50

rekening courant
kas

giften algemeen / Vrienden van KicF
noodhulp Nigeria
sponsorkinderen
traumaprogramma's & trainingen alg.
Project 1 : Trainingen traumahulp aan
kinderen in Nigeria

uitgaven algemeen
noodhulp Nigeria
sponsorkinderen
traumaprogramma's & trainingen alg.
Project 1 : Trainingen traumahulp aan
kinderen in Nigeria

bankrekening KicF Nederland
kas
bankrekening NGO KicF in Nigeria

€ 10.585,00
€ 5.000,00
€ 5.687,50
€ 6.341,00

€ 11.000,00
€ 9.500,00
€ 5.000,00
€ 12.500,00

€ 48.182,61

Project 2 : Recovery Child Trauma Toolkit
Project 3 : Corona hulp
Project 4 : Trauma sensitive care
Project 5 : Teenage girls HvHc

Saldo 31-12-2020

€ 80.717,03
€ 3.925,38

€ 0,00

Project 2 : Recovery Child Trauma Toolkit
Project 3 : Corona hulp
Project 4 : Trauma sensitive care
Project 5 : Teenage girls HvHc

Uitgaven

voorziening
2021

€ 102.073,30

€ 1.466,80
€ 0,00
€ 4.315,00
€ 1.162,23
€ 14.703,90

€ 9.693,44

€ 25.073,20
€ 856,48
€ 605,00
€ 0,00

€ 22.056,08
€ 8.643,52
€ 4.395,00
€ 12.500,00

€ 78.822,97
€ 3.528,90
€ 19.721,43

Toelichting op de inkomsten en uitvoeringskosten
De Kids in crisis Foundation voert in de periode 1 juli 2019 tot
30 juni 2021 een tweetal meerjarenprojecten uit, namelijk:
- Project 1. ‘Trainingen traumahulp aan kinderen in Nigeria’;
- Project 2. ‘Recovery Child trauma toolkit’.
Voor beide projecten is fondswerving gedaan in 2019.
Project 1: Trainingen traumahulp aan kinderen in Nigeria
We hebben een totaalbedrag van € 37.900,00 ontvangen. In
dit project zijn trauma trainingen ontwikkeld en uitgevoerd.
De officiële looptijd van het project is 1 juli 2019 tot 1 juli
2021.
In begin september 2021 zullen de deelnemende fondsen
en organisaties een eindverslag van het project ontvangen.

Overleg voortgang training in een kindertehuis - dec.2020

Project 2: Recovery Child trauma toolkit
We hebben voor dit project in 2019 een totaalbedrag van
€ 41.600,00 ontvangen. Het resterende deel van € 11.000
van het projectbudget hebben we ontvangen in januari
2020.
In dit project worden trauma programma’s voor kinderen
ontwikkeld, getraind en uitgevoerd. Daarnaast worden
sport- en spelmaterialen aan kindertehuizen ter beschikking
gesteld. De officiële looptijd van het project is 1 januari
2020 tot 1 juli 2021.
I.v.m. enige vertraging door diverse lockdown periodes
(Corona), zijn de werkzaamheden naar verwachting op 1
juli 2021 nog niet afgerond. Om deze reden zal het project
twee maanden later beëindigd worden.
In oktober 2021 zullen de deelnemende fondsen en
organisaties een eindverslag van het project ontvangen.

Door de Corona crisis kon een aanzienlijk deel van het
budget dat bestemd was voor de materialen (toolkits) in
2020 niet worden besteed. In de tussenliggende periode
hebben we sport- en spelmateriaal geleend van een
bevriende organisatie. In 2021 maken we een inhaalslag
en zal het volledige budget conform projectplan worden
besteed.

Project 3: Corona Noodhulp
In de loop van 2020 ten tijde van de Corona crisis hebben
wij fondswerving opgestart voor hulp. De prijzen van het
voedsel in Nigeria verdrievoudigde. Het voeden van de
kinderen in de kindertehuizen was een flinke uitdaging.
Daarnaast konden kinderen vele maanden niet naar
school. Deze onzekerheden hadden een grote negatieve
impact op de getraumatiseerde kinderen, maar ook op
hun leerkrachten en hun hulpverleners.
We zijn direct gestart met het verstrekken van noodhulp aan
een project voor kinderen en voor een groep hulpverleners.
Verder hebben we in de kindertehuizen, waar de KicF
actief is, eerst gekeken of men zelf kon zorg dragen
voor extra middelen binnen hun eigen netwerk. Tot onze
verrassing bleken enkelen, voor betreft het voedsel, dit
inderdaad geregeld te hebben. Extra hulp bij de trauma
programma’s voor de kinderen konden geen van allen
zelfstandig invullen.
Bij het kindertehuis in Jebbu Miango (160 kinderen) is wel
extra ondersteuning in de vorm van voedselvoorziening
nodig. Ze ontvangen onvoldoende donaties om
de extra kosten van voedsel, naast het schoolgeld,
kleding en medische hulp te kunnen bekostigen.
Wij zijn met het management van dit tehuis in gesprek
om de mogelijkheden van het zelf gaan verbouwen van
voedsel (bonen, mais, aardappels) uit te werken, Incidentele
ondersteuning leidt dan tot een structurele verbetering van
de zelfredzaamheid. Dit
naast de extra handen
bij de trauma trainingen
en programma’s voor
de kinderen.

vlnr
Lami Gidado (KicF Nigeria),
Joshua en Mary (management
kindertehuis in Jebbu, Claudy
Regterschot (KicF)

Project 4: Trauma sensitieve hulpverlening in kindertehuizen en op scholen
De fondswerving (€ 35.000) van dit project is nog in volle gang. De eerste donatie van € 5.000 is toegezegd. Verder voegt
de Kids in crisis Foundation uit eigen middelen een bedrag van € 3.000 toe. Als er voldoende financiële middelen zijn
verkregen, zal het project starten in september 2021. Het betreft een project waar gewerkt gaat worden in 4 kindertehuizen.
De mogelijkheid bestaat om dit aan te passen naar 2 kindertehuizen. Dit betekent dat het projectbedrag verlaagd zal
worden. Het projectplan is op aanvraag beschikbaar.

Project 5: ‘Her Voice, her Choice’, een traumaproject voor tienermeisjes in Nigeria
In de nieuwsbrief treft u een korte toelichting aan over de inhoud van dit project.
Een Nederlands fonds dat al langere tijd financiële ondersteuning geeft aan de KicF heeft zich bereid verklaard om een
project voor tiener meisjes in Nigeria te financieren. We zijn overeengekomen dat we eerst een pilot gaan draaien om
te kijken wat er concreet nodig is om naast de traumahulp extra aandacht te besteden aan
het ontwikkelen van zelfvertrouwen, zelfredzaamheid etc. Zowel in de kindertehuizen als op
scholen en in gezinnen wordt hieraan nauwelijks aandacht besteed. Het is onze wens om in
de toekomst dit pilot project uit te breiden.

* Specifieke projecten voor jongens (tieners / jong volwassenen)
Het is onze droom om naast een project voor tiener meisjes ook een project voor de jongens
te kunnen opstarten. Er is grote behoefte in Nigeria ook voor tiener jongens aan afzonderlijke
trauma programma’s. Wij zien in de kindertehuizen grote groepen van deze jongeren, die
tot hun 19e levensjaar in de tehuizen blijven en daarna op eigen benen moeten gaan staan.
Als zij hun trauma niet verwerkt hebben als zij het tehuis verlaten, zal dat grote gevolgen
hebben voor henzelf, maar ook voor de samenleving. Veel meisjes zijn in hun vroege jeugd
seksueel misbruikt. Herhaling ligt op de loer als hier geen onderwijs over wordt gegeven en
hulp wordt aangeboden. Dit geldt ook voor de jongens die veelal de daderrol vervullen als
zijzelf geen adequate hulp hebben gekregen.
De KicF onderzoekt momenteel op welke wijze wij aan deze behoefte tegemoet kunnen
komen. Voor dit project hopen wij in 2022 te starten met fondswerving.

Muziekdocenten van Sounds of
Hope. Samenwerkingspartner
van KicF in de traumaprogramma’s.

* Hulpverlening aan leerkrachten en hulpverleners in weeshuizen
In de afgelopen jaren hebben we geleerd dat een groot deel van deze doelgroep niet of nauwelijks hulp heeft gekregen
bij het verwerken van hun eigen trauma’s.
In hun opleidingen wordt er geen aandacht besteed aan emotionele gezondheid. Verder is het ‘not done’ om te spreken
over je eigen traumatische ervaringen. Als je je al bewust bent dat je getraumatiseerd bent! In alle trainingen die wij
geven aan leerkrachten en hulpverleners, worden wij hiermee geconfronteerd. Hoe kan een getraumatiseerde leerkracht
passende aandacht besteden aan grote groepen getraumatiseerde kinderen? Op basis van onze eigen ervaringen, maar
ook door connecties met andere hulpverleningsorganisaties kunnen wij stellen dat gemiddeld 70% van de kinderen
getraumatiseerd is. Datzelfde geldt ook voor de leerkachten en hulpverleners. Dit heeft grote impact op de trainingen
die wij geven, maar vooral ook op de trauma programma’s voor de kinderen. Het betekent dat de counselors van de
KicF veel meer werk moeten verrichten op een school of kindertehuis. Het duurt veel langer voordat de leerkachten en
hulpverleners in staat zijn om een bijdrage te leveren aan de trauma programma’s.

De KicF hoopt in eind 2021 te starten met een pilot voor een hulpverleningsprogramma’s voor leerkrachten en
hulpverleners in kindertehuizen. In het najaar 2021 willen wij hiervoor de fondswerving opstarten.
* Kindsponsorprogramma
Ons sponsorprogramma betreft een kleinschalig programma. Het gaat om 3 tieners en 9 jongere kinderen, die allemaal
op de Abba International School zitten. Elke kind heeft een vaste sponsor. Dankzij hen kunnen de kinderen al diverse
jaren naar school. Deze kinderen wonen allemaal in een gebied, waar de laatste jaren regelmatig aanslagen zijn gepleegd.
De Abba Int. school is in 2020 gestart met een samenwerking met een nieuwe donateur. Concreet betekent dit dat zij
32 kinderen gaan opvangen in een nieuw te bouwen verblijf, dat in 2021 opgeleverd zal worden. Deze kinderen zullen
naar de Abba Int. school gaan voor onderwijs. De nieuwe donateur betaalt voor zowel de opvang als het onderwijs
van de nieuwe kinderen. Dat is goed nieuws! De KicF wil de sponsoring van de huidige kinderen graag voortzetten.

Beloningsbeleid en inzet van middelen
De bestuurders van de Kids in crisis Foundation in Nederland én Nigeria, krijgen geen beloning voor het uitvoeren van
hun bestuurstaken.
Uiteraard zijn er aan de inhuur van professionals (deeltijd of projectmatig) voor de ontwikkeling en uitvoering van trauma
trainingen en programma’s kosten verbonden. Dit is integraal onderdeel van de budgetten in de projectplannen en de
begroting.
De stafwerkers van het team in Nigeria krijgen sinds maart 2020 een salaris. Het team is na de zomer uitgebreid en
bestaat inmiddels uit een trauma trainer (tevens social worker), een psycholoog, een speltherapeut (tevens leiding
gevende van het team), 5 counselors en een accountant. De meeste arbeidscontracten zijn inmiddels uitgebreid tot 4
werkdagen per week. De medewerkers zijn verbonden aan de Kids in crisis Foundation Nigeria voor de duur van de
projecten. Wij hopen dat wij hun dienstverbanden kunnen continueren vanuit nieuwe projecten en de algemene middelen.

Huisvesting
Tot 31 december 2021 hebben we een huurcontract voor een kantoorruimte
voor ons team in de stad Jos, Plateau State, Nigeria. Daarnaast hebben we de
beschikking over een opslagruimte waar we onze voorraad sport- en spelmateriaal,
de studieboeken (bibliotheek) en trainingsmateriaal kunnen bewaren. I.v.m. met de
uitbreiding van het team is het de bedoeling dat we in de loop van 2021 verhuizen
naar een grotere locatie. Wij hebben zicht op een locatie, waar voldoende kantooren opslagruimte is, maar ook een eigen trainingsruimte. We hopen voldoende
donaties te krijgen om dit te kunnen financieren.
Tot slot willen wij alle sponsors en donateurs van harte bedanken, mede namens
ons besturen en medewerkers in Nederland en Nigeria.
Trauma verandert alles, maar er is hoop!!!! Dank je wel voor jouw of jullie
ondersteuning.
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