STICHTING CAREDUCA FOUNDATION – 2020 OVERZICHT
In 2020 heeft Stichting Careduca Foundation €600,000 aan donaties ontvangen en in hetzelfde jaar
€280,500 toegekend aan educatieve projecten in Nederland, Sri Lanka, Libanon, Uganda, Tanzania,
Tsjaad en Malawi.
De Stichting had €651.40 aan website kosten, alsmede €189.62 aan bankkosten, geen bestuurskosten.
Een overzicht van projecten volgt hieronder.
CAMFED:
Camfed is een netwerk in Afrika welke meisjes ondersteund naar school te gaan en hen hierdoor op
een beschermde manier leert zichzelf binnen haar gemeenschap te onderhouden en te overleven.
Ieder meisje welke door CAMFED geholpen is zorgt er met haar eigen financiële middelen voor om
gemiddeld drie andere meisjes ook naar school te laten gaan.
https://camfed.org
Ondersteuning 2020:
1. “Transition Programme” in Malawi om het werk, begonnen in 2019, daar door te zetten:
training en leningen aan 1,500 CAMFED schoolverlaters om te leren zich zelfstandig te
onderhouden.
2. “Learner Guide Programme” in Tanzania: training van “Learner Guides” welke ieder 40
meisjes coachen om op school te blijven en hun studie goed af te maken, en gezien de
pandemie, tevens ondersteuning aan het primaire school programma.
Home of Hope, Sri Lanka:
Home of Hope is een kindertehuis gelegen in het midden van Sri Lanka nabij de plaats Kandy, waar
100 kwetsbare kinderen (1-18 jaar) van Tamil en Singalese afkomst in huiselijke sfeer worden
opgevangen en verzorgd.
https://www.homeofhope.nl
Ondersteuning in 2020:
1. Schoolgeld, inclusief uniformen, schoolmaterialen, boeken, bijles.
2. Bouw van een nieuwe keuken die het koken op houtvuren heeft overgenomen.
3. De aanschaf van een kopieerapparaat ter ondersteuning van thuis scholing.
Stichting Leergeld:
Leergeld biedt kansen aan kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar om te kunnen deelnemen aan
binnen- en buitenschoolse activiteiten, ter voorkoming van sociale uitsluiting van kinderen uit
gezinnen met minimale financiële middelen.
https://www.leergeld.nl
Ondersteuning in 2020:
Daar de zwembaden, vanwege de pandemie, grotendeels gesloten waren in 2020, is er in dat jaar geen
additionele donatie gemaakt. Gezien het succes van het Zwemlessen B en C onderwijs zal Stichting
Leergeld het programma zodra het kan weer doorzetten.

Stichting Nationale Kinderherdenking:
SNKH organiseert de Nationale Kinder Herdenking, gelijktijdig met de herdenkingen van WO II en
de oorlogen daarna, en stil te staan bij het feit dat wij in Nederland leven in vrijheid door de offers van
anderen. Kinderen worden actief betrokken bij de voorbereiding, en krijgen een hoofdrol in de
uitvoering van de herdenking.
https://www.nationalekinderherdenking.nl
Ondersteuning in 2020:
Gezien de pandemie heeft SNKH het programma moeten aanpassen, en is de herdenking
uitgezonden op TV. De donatie is derhalve omgezet naar een bijdrage aan de kosten het programma
zo veel mogelijk bij de kinderen thuis te brengen.
Stichting4Life:
Stichting4Life geeft kinderen in de sloppenwijk Kibera in Nairobi, Kenia kans op een betere toekomst
door het bieden van kansen via scholing tot uiteindelijk een baan.
https://www.stichting4life.nl
Ondersteuning in 2020:
Daar alle scholen in Kenia vanwege de pandemie volledig gesloten zijn, is er ook geen lunch faciliteit
geweest. Een restant van de 2019 donatie is gebruikt om voedsel naar families thuis te brengen.
Daarnaast is er in 2020 geen additionele donatie geweest.
Optimus Foundation: AYINET
African Youth Initiative Network (AYINET) in Uganda biedt economische kansen aan kwetsbare
voormalige kindersoldaten, waardoor ze zelfstandig en in vrede leren leven en om zodoende weer in
de gemeenschap te kunnen integreren.
https://www.ubs.com/global/en/ubs-society/philanthropy/optimus-foundation.html
https://africanyouthinitiative.org
Ondersteuning in 2020:
Daar de Optimus Foundation niet genoeg inzicht in de resultaten kon krijgen is het programma in
overleg stop gezet. Er is derhalve geen nieuwe donatie geweest.
UWC Refugee Initiative:
Een tekort aan schoolopleiding mogelijkheden is een groot probleem voor jonge vluchtelingen, en
binnen de vluchtelingen gemeenschap is er ook grote vraag naar toekomstige leiders.
Ondersteund door the UNHCR, de vluchtelingenorganisatie van de VN, geeft United World
Colleges 100 vluchtelingen toegang tot een schoolopleiding van het hoogste niveau.
https://www.uwc.org
Ondersteuning 2020:
De tweede tranche van twee studiebeurzen voor vluchtelingen uit Zuid Soedan en uit Syrië om het 2e
jaar (eindexamen) van het IB diploma te volgen op UWC Maastricht, Nederland en UWC East
Africa, Tanzania.
Warchild:
Warchild zet zich in voor een beter leven van honderdduizenden kinderen in oorlog. Warchild helpt
ze met het verwerken van hun ingrijpende ervaringen, het weer contact durven maken met andere
mensen en het opbouwen van zelfvertrouwen.
https://www.warchild.nl

Ondersteuning 2020:
Gezien de pandemie is een donatie toegekend om het “Can’t Wait to Learn” onderwijsprogramma,
welke in 2018 en 2019 ondersteund is, ‘coronaproof” te maken in Oeganda en Libanon, d.m.v .extra
tabletten zodat de kinderen ook thuis onderwijs konden blijven krijgen.
WomenWin:
Women Win bevordert de zelfstandigheid van meisjes door middel van sport en spel.
https://www.womenwin.org
https://www.basmeh-zeitooneh.org
Ondersteuning 2020:
Vanwege de pandemie zijn bijna alle sportactiviteiten in vluchtelingenkampen stopgezet. Echter, de
NGOs werken gewoon door. In 2020 zijn de activiteiten van WomenWin derhalve aangepast, met
aandacht voor het beschermen van meisjes.
Donaties zijn toegekend aan Basmeh & Zeitooneh in Libanon voor psychosociale en noodhulp,
evenals onderwijs in “life skills,” schrijf en reken klassen waardoor meisjes een betere kans hebben
werk te vinden, en aan Alsama voor de ondersteuning van 80 meisjes met taal en kunst lessen en het
ontwikkelen van het Alsama Girls Empowerment centrum in het Burj al Barajneh vluchtelingenkamp.
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