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Voorwoord 
Het jaar 2021 was net als voorgaande jaren een jaar met veel 
gebeurtenissen. De situatie in het land verslechterd helaas. Meer 
aanslagen, meer kidnappingen. Meer slachtoffers, meer 
vluchtelingenkampen. Ook in en rondom Jos, de stad waar het 
kantoor van de Kids in crisis Foundation Nigeria is gevestigd. 
Nigerianen vluchten vanuit het noorden naar Jos en andere delen 
van het land. De kindertehuizen/scholen in Jos zitten overvol met 
kinderen die (al hun) familieleden en vrienden hebben verloren. 
 
Eind augustus 2021 werd het kindertehuis waar wij werken met 180 
getraumatiseerde kinderen overvallen door de Fulani moslims. 
Enkele uren voor de aanslag konden de kinderen te nauwer nood 
gered worden. Niet alleen het kindertehuis werd platgebrand, maar 
ook het hele dorp Jebbu Miango. Tientallen mensen zijn vermoord. 
Het is een groot dorp, vlakbij Jos. Tot vandaag is het dorp leeg. Het 
is te gevaarlijk om terug te keren. De Nigeriaanse overheid heeft tot 
nu toe niets gedaan. Ook niet na meerdere aanslagen in de 
omgeving. 
 
Het kantoor van de Kids in crisis Foundation wordt sinds juni 2021 
bewaakt. We zijn dankbaar dat ons team niet opgeeft. Het is een 
hechte groep van gepassioneerde mensen met een hart voor 
getraumatiseerde kinderen. 
 
Dankzij de donaties van bedrijven, vermogends fondsen, kerken en 
individuele personen kunnen wij ons werk doen. Helaas is dat nog 
steeds hard nodig. De wachtlijst voor trauma trainingen voor 

hulpverleners en leerkrachten is lang. Evenals de lijst voor trauma 
programma’s voor getraumatiseerde kinderen en tieners.  
 
Wij zullen doorgaan. We kunnen en willen niet anders. Wij willen de 
komende jaren heel graag veel hulpverleners en leerkrachten 
opleiden, zodat de kinderen niet te lang hoeven te wachten tot zij 
aan de beurt zijn voor deelname aan een trauma programma. 
Hiervoor hebben wij hulp nodig om ons werk in dit land uit te 
breiden en te financieren. 
Mogen wij op uw/jouw financiële ondersteuning rekenen?  
 
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 2022  
 
 
 

for traumatised children 



Samen terug kijken 
De eerste bekende ontvoering van schoolkinderen in Nigeria vond 
plaats in 2014, toen 276 meisjes werden weggehaald van de 
Government Secondary School in Chibok, de staat Borno, in het 
noordoosten van Nigeria.  

Sindsdien zijn aanvallen op scholen en ontvoeringen van studenten 
in aantal toegenomen en verspreid, niet alleen over het noorden 
maar ook in andere delen van het land. Ook in 2021 zijn honderden 
kinderen ontvoerd en tientallen  vermoord. Deze gruwelijke 
ontvoeringen leiden vaak tot de onmiddellijke sluiting van de 
scholen in het getroffen gebied. Zelfs wanneer scholen weer 
opengaan, ontmoedigt het ouders om hun kinderen naar school te 
sturen. Ook de kinderen zijn bang. Hun trauma’s hebben tot gevolg 
dat hun leerprestaties ver achter blijven.  

 

“Geen enkel kind zou moeten meemaken wat kinderen nu 
doormaken in Nigeria. Onderwijs zou voor niemand een zaak van 
leven en dood moeten zijn. Nigeria laat kinderen opnieuw op een 
gruwelijke manier in de steek”: zegt Osai Ojigho, directeur van 
Amnesty International Nigeria.  

Naast het werk van de KicF in de verschillende kindertehuizen in 
Jos, zijn wij ons in 2021 nog meer gaan focussen wat de scholen 
nodig hebben om getraumatiseerde leerlingen beter te kunnen 
helpen. We hebben gesprekken met diverse scholen gevoerd en zijn 
gestart met het trainen van meer docenten in het omgaan met de 
getraumatiseerde leerlingen.  

Op 16 oktober 2021 is het team van de KicF betrokken geweest bij 
een grote conferentie voor scholen in Jos en omgeving. Het 
onderwerp was ‘Trauma 
competent schools’. Er waren 
350 leerkrachten. Een 
bijzondere dag, waar veel 
scholen zich na afloop hebben 
aangemeld voor deelname aan 
het nieuwe trauma programma 
dat de KicF in 2022/2023 hoopt 
te ontwikkelen en uitvoeren, 
specifiek gericht op leerkrachten 
in het basis en vervolg 
onderwijs. 

  

Leah Sharibu leeft nog (bericht 21 okt. 2021 website Open Doors) 



Ontwikkelingen in het kantoor/team 
KicF Nigeria 
Ons team in 2021 is uitgebreid. Wij hebben nu een programma 
coördinator, 2 psychologen/trainers, een speltherapeut, 6 trauma 
counselors en een trauma trainer. 

Mrs. Kangyang Gana is in april 2021 de organisatie komen 
versterken als programma coördinator. Zij heeft jarenlange 
werkervaring bij een grote internationale hulpverleningsorganisatie 
in Nigeria. Wij zijn blij dat we een invulling hebben kunnen geven 
aan deze leidinggevende rol op ons kantoor in Nigeria. Een aantal 
van onze stafmedewerkers zijn betrokken bij de ontwikkeling van 
nieuwe trainingen en trauma programma’s, in nauwe 
samenwerking met Claudy Regterschot vanuit Nederland.  

Ook in 2021 is er veel 
tijd besteed aan 
deskundigheids-
bevordering van het 
KicF team. De 
resultaten hiervan 
zijn duidelijk 
zichtbaar.  

We zijn gestart met 
een nieuwe project 
voor tiener meisjes. Verderop in de verslag wordt hier meer over 
verteld. Daarnaast is de KicF gestart met een trauma programma 
voor jongere kinderen. Voorafgaand aan de uitvoering van dit 
programma hebben wij de leerkrachten en hulpverleners van deze 
kinderen getraind om meer begrip en inzicht te krijgen in de directe 
gevolgen van trauma. 

Na de aanslag in Jebbu Miango, hebben wij een trauma programma 
aangeboden aan de leerkrachten en hulpverleners van het 
kindertehuis Binta, dat verwoest werd in augustus 2021. Velen van 
deze volwassenen hebben familieleden verloren in deze 
gewelddadige gebeurtenis. 

We hebben inmiddels een team dat verantwoordelijk is voor de 
ontwikkeling van nieuwe trauma trainingen en programma’s. 
Claudy Regterschot, onze directeur en trauma trainer maakt ook 
deel uit van dit team. Ze is gemiddeld 8 weken per jaar in Nigeria. 
Als zij in Nederland is vergadert het team 2-wekelijks via Zoom.  

  

Team hulp verleners & leerkrachten Kindertehuis Binta 



Steeds meer organisaties weten het KicF kantoor in Jos te vinden. 
We hebben o.a. kantoorruimte beschikbaar gesteld aan een andere 
hulpverleningsorganisatie, die zich bezig houdt met noodhulp aan 
weduwen en weeskinderen. 

 

Kindsponsorproject  
Met de sponsorkinderen gaat het gelukkig goed. Er zijn nog 2 
studenten die op de universiteit zitten in ons programma, de rest 
van de kinderen zit op de Abba International School in Rafiki.  
De organisatie die naast de school is gehuisvest heeft de 
beschikking over bewakingscamera’s. Daar profiteert deze school 
ook van. Een dreigende situatie in 2021 kon gelukkig afgewend 
worden, doordat de bewakers snel konden ingrijpen. 

Project ‘Trainingen traumahulp aan 
kinderen in Nigeria – voor 
hulpverleners en leerkrachten 
Op 1 juli 2019 is het project ‘Trainingen traumahulp aan kinderen in 
Nigeria – voor hulpverleners en leerkrachten’ van start gegaan. Het 
project is gefinancierd door een 13-tal fondsen aangevuld met de 
eigen bijdrage van de stichting Kids in crisis Foundation. Het project 
is in augustus 2021 beëindigd.  

Dit was het eerste project van 
de Kids in crisis Foundation. In 
de eerste fase in 2019 is Claudy 
Regterschot, oprichter en 
trauma trainer van de Kids in 
crisis Foundation gestart met 
het geven van trauma 
trainingen.  

Ons team heeft in dit project 
leerkrachten op scholen en 
hulpverleners van 3 weeshuizen, 
een vluchtelingenkamp en 2 
scholen getraind. Met als doel 
dat zij een veilige leer- en leef 
omgeving voor de getraumatiseerde kinderen kunnen ontwikkelen. 
Getraumatiseerde kinderen hebben veelal grote problemen om zich 
te kunnen concentreren in de lessen. Traumahulp heeft tot gevolgd 
dat de leerprestaties verbeteren en zijn zij in staat zullen zijn om 
gezonde vriendschapsrelaties te ontwikkelen. Dit is een flinke klus, 

Claudy Regterschot, keynote speaker op conferentie voor 
leerkrachten 

Aisha Waziri, leerkracht op Abba International school en begeleider van de 
sponsorkinderen van KicF 



want de leerkrachten en hulpverleners (ook ouders), hebben niet 
geleerd hoe zij kinderen moeten opvoeden. Ze hebben geen kennis 
van de fases van ontwikkeling van een kind. Zelfs de leerkrachten 
niet. In onze trainingen ontdekten wij ook, dat het grootste deel 
van de leerkrachten en hulpverleners zelf getraumatiseerd zijn en 
hun trauma niet hebben verwerkt. Dit heeft ertoe geleid dat wij 
gestart zijn met de ontwikkeling en uitvoering van een trauma 
programma voor deze groep volwassenen.  

 

 

  
Wat deelname aan een trauma programma van KicF kan doen..... 

Sport en spel zijn belangrijke elementen van onze trauma programma's 



Project ‘Recovery Child Trauma Toolkit’ 
Op 1 januari 2020 is het project ‘Child Recovery trauma toolkit’ van 
start gegaan. Het project is gefinancierd door een 12-tal fondsen, 
aangevuld met een eigen bijdrage van de stichting Kids in crisis 
Foundation. I.v.m. de corona crisis is het project 3 maanden later 
dan gepland beëindigd op 1 oktober 2021.  

In tegenstelling tot het project ‘Trauma trainingen’ voor 
leerkrachten en hulpverleners, heeft de KicF in dit project trauma 
programma’s voor kinderen en tieners ontwikkeld en uitgevoerd. 
Mevrouw Lami Gidado, de enige geregistreerde speltherapeut in 
Nigeria heeft de KicF staf getraind en een belangrijke bijdrage 
geleverd bij de ontwikkeling en uitvoering van de programma’s voor 
de kinderen. Daarnaast zijn er diverse hulpverleners/leerkrachten 
getraind om deze programma’s samen met de counselors van de 
Kids in crisis Foundation uit te voeren in 4 kindertehuizen.  

Samen werken als staf van KicF staat hoog in ons vaandel 

Kinderen een half jaar naar de aanslag op hun dorp. Ze leren en ervaren dat er hoop is na 
heftige gebeurtenissen 



Speltherapie, creatieve lessen en sportlessen maken allemaal deel 
uit van dit project. Goed sport- en spelmateriaal is nauwelijks 
verkrijgbaar in Nigeria. De toepassing hiervan is uiteraard ook niet 
bekend. De KicF heeft materialen elders ingekocht en naar Nigeria 
verzonden. Het gebruik van al het materiaal is heeft een belangrijke 
bijdrage geleverd bij de positieve resultaten van dit project.  

 

Nieuwe projecten in 2021 
Pilot Project ‘Her voice, her choice’  
In maart 2021 is de voorbereidings- en ontwikkelingsfase van dit 
project gestart. In november 2021 zijn wij gestart 2 groepen van in 
totaal 40 tienermeisjes. Zij wonen allemaal in een kindertehuis.   

Tiener meisjes in Nigeria leven in een land waar kindhuwelijken en 
tienerzwangerschappen normaal lijken te zijn. Net als ernstig en 
langdurig emotioneel, fysiek en seksueel misbruik. Een van de 
belangrijkste doelen van dit (pilot)project is om het gevoel van 
eigenwaarde van tienermeisjes op te bouwen, onafhankelijkheid te 
bevorderen en positieve levensvaardigheden te helpen 
ontwikkelen, die ze in de toekomst kunnen toepassen als ze op 
eigen benen komen te staan. Daarnaast helpen wij ze bij het 
ontwikkelen van hun 
emotionele en sociale 
vaardigheden, waaronder het 
koesteren en opbouwen van 
gezonde relaties en het 
bevorderen van positieve 
communicatie. Het team van de 
KicF helpt de meisjes middels 
groeps- en individuele sessies 
zichzelf beter te leren kennen, 
en waar nodig ook te werken 
aan hun trauma’s. Deze groep 
tienermeisjes kon eind augustus 
2021 ternauwernood 
ontsnappen aan een 
moordaanslag in hun dorp.  
 
Voor dit pilot project met een looptijd van 2 jaar hebben wij een 
donatie ontvangen van één fonds. Het is de bedoeling dat dit 
project in de toekomst een grotere omvang in Nigeria zal gaan 
krijgen, daarvoor zijn er meer financiële middelen nodig om dit 
mogelijk te maken.  

Lami is onze speltherapeut en één van onze trauma trainers. Training voor hulpverleners 
van een kindertehuis 



Naast een project voor tienermeisjes, 
onderzoeken wij ook de mogelijkheden om een 
tienerproject voor jongens op te kunnen starten. 
Onze psycholoog, Philip Dimka heeft in het 
najaar 2020 een opleiding afgerond gericht op 
hulpverlening aan jongens. Eén van onze 
counselors heeft deze training ook gevolgd. 
Hierdoor bereiden wij ons stap voor stap 
voor op de fondswerving te kunnen gaan 
opstarten eind 2022.  

 

 

 

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. Het project is gestart op 1 oktober 2021 
en zal beëindigd worden op 1 oktober 2022. 

Project Corona Noodhulp  
Naast de hulp aan een aantal individuele gevallen hebben wij financiële 
middelen ter beschikking kunnen stellen aan een organisatie die de 
gezinnen in Jebbu Miango, voedsel en kleding heeft aangeboden na de 
grote aanslag in augustus 2021. De staf van de KicF heeft de hulpverleners 
kunnen ondersteunen bij de uitvoering van programma’s voor kinderen, 
o.a. een uitgebreid kerstprogramma. In deze programma krijgen de 
kinderen te eten, kleding en een voedselpakket voor hun families. De hulp 
aan deze kinderen/families wordt in 2022 gecontinueerd.  

Een van de onderdelen van onze programma's is muziek. Kinderen leren hun trauma te 
verwerken door zang en dans 



  



Financieel resultaat 2021 

  

Toelichting op de inkomsten en 
uitvoeringskosten 2021 
Project 1: Trainingen traumahulp aan kinderen in Nigeria  

Dit project is in augustus 2021 beëindigd.  

In begin september 2021 hebben de deelnemende fondsen en 
organisaties het eindverslag van het project ontvangen. 

Tekort op de begroting (€300,27) is uit de algemene middelen van  
Kids in crisis Foundation bijgepast om de begroting sluitend te maken. 

 

 

 

Project 2: Recovery Child trauma toolkit 

Dit project is in oktober 2021 beëindigd.  

In oktober 2021 hebben de deelnemende fondsen en organisaties het 
eindverslag van het project ontvangen.  

Tekort op de begroting (€519,98) is uit de algemene middelen van  
Kids in crisis Foundation bijgepast. Hiermee is de begroting van het 
project sluitend. 

 

 



Project 3: Corona Noodhulp 

Noodhulp is niet het hoofddoel van onze organisatie. Door de Corona 
crisis zijn wij door de enorme stijging van de voedsel prijzen gestart met 
een tijdelijk noodhulp programma. Het resterende budget zal besteed 
worden in 2022. Wij denken na over het opzetten voor een noodhulp 
programma, omdat wij in onze trauma programma’s en trainingen nog 
steeds te maken hebben met ondervoeding en de gevolgen hiervan. 
 

Project 4: Trauma sensitieve hulpverlening (in kindertehuizen en 
op scholen) 

De fondswerving heeft niet het volledige bedrag van het projectplan 
opgebracht. In ieder geval genoeg om een hulp te bieden in een 
kindertehuis in Jos in 2021. Het project loopt door in 2022 en er zal nog 
een 2e hulpverleningsprogramma op een andere locatie aan dit project 
toegevoegd worden.  

Philip en Debora, 2 staf medewerkers van KicF tijdens de Trauma conferentie voor leraren 



Project 5: ‘Her Voice, her Choice’, een traumaproject voor 
tienermeisjes in Nigeria 

In dit verslag is een korte toelichting over de inhoud van en voortgang van 
dit pilot project gegeven.  

Dit project wordt door een Nederlands fonds gefinancierd met een 
looptijd van 2 jaar. Als de resultaten positief zijn, is het fonds voornemens 
fondsen zullen gaan deelnemen, zodat de hulpverlening aan tienermeisjes 
in Nigeria een nog groter bereik zal krijgen. Het resterende bedrag voor 
het project wordt in 2022 door het fonds aan de KicF overgemaakt.  

  
Beloningsbeleid en inzet van financiële 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 ontvangen een salaris conform de 
Nigeriaanse standaard voor leerkrachten en hulpverleners.   

for traumatised children 
 

 

 

 

 

 

 

 

Trauma training voor efficiënte hulpverlening in een vluchtelingenkamp. Het begint allemaal met bewustwording wat trauma met kinderen doet. 


