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INLEIDING 

Voor u ligt het eerste jaarverslag van de Stichting CRO Foundation (om praktische 

redenen hierna aangeduid als ‘de Foundation’). De Foundation is opgericht in oktober 

2019 en daarom beslaat dit jaarverslag iets meer dan het jaar 2020. 

 

Bij de oprichting van de Foundation hebben we onze missie als volgt verwoord:  

“De CRO Foundation vindt dat iedereen op deze wereld recht heeft op een waardig, 

gelukkig en zelfstandig leven. Daarnaast heeft ieder kind recht op onderwijs, zorg, 

speeltijd en een goede opvoeding. Helaas is dit niet voor iedereen het geval. De CRO 

Foundation zet zich in om kinderen en hun families met minder kansen, toch te geven 

waar zij recht op hebben, met als doel een waardige en gelukkige toekomst, waarin zij 

onafhankelijk zijn van anderen. De CRO Foundation probeert haar missie te realiseren 

onder andere door: 

-  samen te werken met Child Restoration Outreach Lira, en eventuele andere lokale 

partners 

-  kinderen financieel te ondersteunen bij het betalen van schoolgeld 

-  projecten die gericht zijn op de zelfstandigheid van kinderen en hun families te 

ondersteunen 

-  projecten die gericht zijn op de zelfstandigheid van lokale partners met dezelfde 

doelen te ondersteunen” 

 

Op grond van de uitgangspunten hebben we een ambitieplan voor de jaren 2019-2022 

opgesteld, dat per jaar wordt geëvalueerd en bijgesteld. 

 

Het jaar 2020 was een bijzonder jaar, waarin veel afhankelijk bleek van de 

omstandigheden, gecreëerd door de omzwervingen van het SARS-CoV-2-virus. Ook 

de oorspronkelijke plannen van de Foundation zijn doorkruist door de maatregelen, die 

her en der genomen werden. Desondanks hebben we het gevoel, dat we binnen die 

kaders nog noodzakelijke en zinnige activiteiten hebben kunnen ondernemen en dit 

verslag is daarvan de weergave. 

 

Dit jaarverslag is opgebouwd uit vijf delen: In het eerste deel omschrijven we kort (nog 

eens) de positie en activiteiten van CRO-Uganda. Daarna melden we de activiteiten, 

die in Oeganda zijn ontplooid, het derde deel bevat een overzicht van activiteiten 

binnen Nederland en het vierde deel bevat berichten vanuit het bestuur. Het vijfde deel 

is tevens het Financieel Jaarverslag. 
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CHILD RESTORATION OUTREACH-Uganda 

 

GESCHIEDENIS 
CRO is opgericht in 1992 door een Nederlandse vrouw: Ingrid Wilts.  
In Oeganda leven veel kinderen gedurende de dag (en soms de nacht) op straat: 

straatkinderen. Hun aantal nam sterk toe tijdens de burgeroorlog, doordat hun ouders 

vermoord waren, door inzet (van vooral jongens) als kindsoldaat of (van meisjes) als 

seksslavinnen. Tot enkele jaren na het einde van de laatste burgeroorlog in 2006 had 

CRO vooral voor die kinderen een taak. In de jaren na 2006 neemt het aantal 

straatkinderen toe door armoede, maar ook door kindermishandeling. CRO heeft haar 

activiteiten daarom uitgebreid, onder andere naar Lira in 2007. 

 

CRO Uganda kent 4 branches (verschillende locaties). Iedere branche heeft een 

Branch Manager, een of meerdere project managers, een of meerdere social workers 

(maatschappelijk werker), een verpleegkundige, een of meerdere docenten, een kok, 

een bewaker, diverse assistenten (voor koken, autorijden, enz.). CRO in zijn geheel 

heeft een CRO Country Director, die kantoor houdt in Mbale en rapporteert aan het 

CRO bestuur. De CRO Foundation heeft een natuurlijke focus op de CRO branche in 

Lira. 

 

WERKWIJZE 

CRO biedt een totaalpakket: ze halen kinderen van de straat, ondersteunen gezinnen 

en helpen ouders beter met kinderen om te gaan. Er wordt onderscheid gemaakt 

tussen verschillende activiteiten. Sommige van die activiteiten zijn fases in de 

hulpverlening aan een kind en hangen uiteraard ook af van het te helpen kind.  

 

Deze activiteiten zijn onder andere: 

• Outreach: Op zoek naar straatkinderen 

• Rehabilitation: Trauma’s bestrijden, normaal gedrag leren 

• Re-integration: Onderbrengen bij familie 

• Informal education: Les van CRO docenten 

• School: Naar de basisschool, de middelbare school of een beroepsopleiding 

• Sport, drama en muziek: Voetbal en andere sporten, dans, muziek maken, zingen 

• Medical care: Verzorging van het zieke kind (soms ook ouders), naar een 
hospitaal 

• Parental guidance: Ouders leren met kinderen om te gaan (“positive parenting”) 

• Counselling: Individuele begeleiding 

• Self Help Groups: Structuur om armen een kans te geven 

 

Deze activiteiten worden bekostigd uit giften en Income Generating Acitivities (“IGA’s”), 

zoals het RESTORE-project (diverse vakopleidingen van coupeuse tot timmerman en 

metselaar en daarbij sparen met de verkoop van diensten en producten om een start-

up kit te kunnen kopen voor de start van hun eigen bedrijf.) en de bakkerij (leren van 



   Jaarverslag 2020 

 
5 

vaardigheden in de bakkerij en verkoop van producten). De CRO Foundation heeft een 

natuurlijke focus op de CRO branche in Lira. Deze keuze is vanuit de achtergrond van 

de start van de CRO Foundation een logisch uitgangspunt geweest en is ook de 

afgelopen jaren de focus gebleken omdat andere branches al veel steun ontvangen 

van andere stichtingen. 

 

 

ACTIES IN OEGANDA   

Ook in Oeganda werd het maatschappelijk leven grotendeels bepaald door de 

‘Corona-crisis’, waarbij door overheidsmaatregelen stevig werd ingegrepen in de 

realisatiemogelijkheden van onze plannen. In het volgende overzicht worden de 

plannen vergeleken met de daadwerkelijk uitgevoerde projecten en de daarbij 

geplaatste opmerkingen geven soms inzicht in de achtergronden. 

 

ONDERWIJSACTIVITEITEN 

PLAN  
(zoals verwoord in ambitie 
2019-2022) 

GEREALISEERD OPMERKING 

200 kinderen een vakopleiding 
geven door het RESTORE project; 
binnen de beleidsplanperiode 
moeten de 3 vakopleidingen 
zelfvoorzienend zijn. 

2019 zijn er 17 
kinderen gestart 
en afgerond en 
2020 niets gestart 

Geen verdere 
mogelijkheden i.v.m. 
Corona-maatregelen* 

50 kinderen op de 
basisschool financieel 
ondersteunen. 

In 2019: 26 kinderen 
In 2020: 0 kinderen 

Geen verdere 
mogelijkheden i.v.m. 
Corona-maatregelen* 

5 kinderen op de middelbare 
school financieel 
ondersteunen 

In 2019: 1 kind 

 
Geen verdere 
mogelijkheden i.v.m. 
Corona-maatregelen* 

Onderzoeken van 
mogelijkheden om andere 
onderwijsprojecten op te 
zetten 

Is niet gestart  

 
Coronacrisis en politieke 
omstandigheden 
(presidentsverkiezingen) 

  

(ONDERWIJS)ONDERSTEUNENDEN ACTIVITEITEN 

PLAN  
(zoals verwoord in ambitie 
2019-2022) 

GEREALISEERD OPMERKING 

Naast de CRO bakery een CRO 
winkel met ijssalon openen. 

Is niet gestart. 
 

Economische situatie en 
Coronacrisis 

CRO bakery verzorgt minimaal 20 
grote evenementen (bruiloften, 
graduations etc.) per jaar. 

Is niet gelukt 
 

Corona-maatregelen** 

Stabiliteit in de activiteit van de 
CRO bakery met als 
doel iemand full time aan te 
kunnen nemen. 

Reparaties aan 
de oven 
(bakkerij); salaris 
van medewerker 
is doorbetaald 

Activiteiten kunnen bij 
gunstige ontwikkelingen 
weer opgepakt worden 
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Onderzoeken van mogelijkheden 
tot het verhuren van meubilair en 
andere materialen voor 
bruiloften. 

Is onderzocht maar niet 
als realistisch 
aangemerkt 
 

 

andere fondsen wervende 
activiteiten (IGA) 

start gemaakt met 
nieuw IGA-plan in 
overleg met CRO 
Lira 

 

De Corona-maatregelen hielden in: 

* De scholen zijn het hele jaar 2020 vanaf maart gesloten geweest. 

   CRO Lira heeft de poort moeten sluiten voor circa een half jaar. 

** Feesten en partijen waren verboden, maar rond kerst weer op kleine schaal toegestaan. 

Voor de bakkerij betekende dat: geen taarten voor feesten en geslaagden van scholen, met 

kerst wel nog een lage verkoop. 

 

VERVANGENDE ACTIVITEITEN 

De Coronacrisis verhinderde veel geplande acties, maar bracht ook bijkomende 

problemen voor de straatkinderen in Lira. De kinderen krijgen in de ‘normale’ 

situatie op school namelijk niet alleen onderwijs, maar ook een maaltijd. Deze 

kwam door de scholensluiting ook te vervallen. Om de kinderen toch te eten te 

kunnen geven (en voeling te houden met hun situatie) is op initiatief van de 

plaatselijke CRO-leidinggevende (Branch Manager CRO Lira) James Olwa een 

voedselvoorzieningsactie opgezet. Daarnaast werd ook noodhulp in de vorm van 

sanitaire producten (voor meisjes) geleverd. 

 

 
 

James Olwa nam ook het initiatief om via opleiding aan de universiteit nog 

benodigde, maar bij hem ontbrekende vaardigheden en kennis op te doen en 
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vroeg daarvoor financiële ondersteuning. Na overleg hebben wij dat verzoek 

deels gehonoreerd.  

 

Daarnaast is gewerkt aan de versteviging van de banden met CRO in Lira en met 

het hoofdkantoor van CRO in Mbale; er zijn goede gesprekken gevoerd met de 

nieuwbenoemde CRO Country Director Paul Nabitiri. Ook is vooruitgang 

gemaakt met het (gezamenlijk) opzetten van een goede Financial Governance.  

 

 

ACTIES IN NEDERLAND 

Op basis van onze doelstelling hebben we voor de jaren 2019-2022 voor onze 

projecten in Oeganda een streefbedrag van € 20.000 gesteld. Daarvan is nu 

ongeveer € 13.000 ingezameld (zie: financieel jaarverslag). Dat gebeurde door 

donaties en sponsoractiviteiten. Enkele bestuursleden en vrijwilligers hebben in 

het kader daarvan in verband met de afgekondigde corona-maatregelen circa 

1000 zogenaamde ‘mondkapjes’ gemaakt en die verkocht. Ook werden diverse 

fondsen benaderd om al dan niet structureel een bijdrage te leveren aan onze 

inspanningen.  

 

 

ONTWIKKELINGEN BINNEN DE FOUNDATION 

In oktober 2019 is de Stichting CRO Foundation van start gegaan met een 

bestuur, bestaande uit 5 leden, te weten  

• Laura Beljaars (voorzitter)  

• Suzanne van Burik (secretaris)  

• Jan Heijers (penningmeester) 

• Sabina Kloppers  

• Hans van Mierlo  

Daarnaast kon de stichting rekenen op de vrijwel permanente inzet van enkele 

vrijwilligers.  

 

Het bestuur kwam in 2020 in totaal 6 maal bijeen (waarvan 5 maal online). De 

vergaderingen hadden voornamelijk plannen op korte termijn als onderwerp, 

maar er werd ook gekeken naar de tijd ná de pandemie. Het opzetten van een 

nieuwe IGA was daarbij van groot belang om de RESTORE-projecten een meer 

permanente basis te geven. Daarbij werd de inbreng van CRO Lira sterk 

gestimuleerd en kon gebruik gemaakt worden van een format, ontwikkeld door 

een onzer vrijwilligers: Jacques Beljaars. Inmiddels is een eerste opzet, door 

CRO Lira, van een IGA besproken en wordt verder ontwikkeld. 

 

Daarnaast werden een logo ontwikkeld, een website gemaakt en verbeterd en 

flyers gemaakt en gedrukt (bijlage 1). Ook werd de website vertaald in het Engels. 
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Tevens werd het initiatief genomen tot het regelmatig uitbrengen van een 

nieuwsbrief. 

 

In de loop van het jaar 2020 werd duidelijk, dat het binnen het bestuur aan kennis 

en kunde op sommige terreinen ontbrak. Het voorstel werd gedaan om het 

bestuur met één lid uit te breiden. Gelukkig diende zich al een kandidaat aan en 

zo werd het bestuur van de CRO Foundation uitgebreid met Koen van Holten.  

 

Daarnaast nam volgens afspraak onze onvolprezen penningmeester Jan Heijers 

aan het eind van dit boekjaar afscheid van het bestuur; hij verzorgt nog wel mede 

het financieel jaarverslag 2020. De positie van penningmeester werd daardoor 

vacant en is dat nog steeds. We zijn op zoek naar een goede kandidaat.  

 

FINANCIEEL JAARVERSLAG 

Zie het verslag van de penningmeester en het begeleidende schrijven op de 

volgende bladzijden. Het originele verslag op papier is in het bezit van de 

voorzitter. 
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 Bestuur CRO Foundation 
Struweel 63 
5501 AR  VELDHOVEN 

  
Haelen, 25-04-2021  

 

Betreft: Geldelijk verslag over de periode van 18-11-2019 t/m 31-12-2020 
Van Stichting CRO Foundation (hierna aangeduid met CRO) 

 

 

L.S. 

Gelieve hierbij aan te treffen het onder “betreft” genoemde. 

Deze cijfers zijn tot stand gekomen, door het boeken van de betaalrekening, die bij 

CRO in gebruik is bij de ABN/AMRO en in gebruik was bij de RABO. 

Alle mutaties die voorkomen op deze rekeningen zijn door mij geboekt. De 

uitsplitsing zoals die in het verslag staat, is het gevolg van de omschrijving die ik 

aantrof bij de mutaties op de dagafschriften van de rekeningen. Niet altijd was het 

duidelijk waarvoor het geld was of van wie het afkomstig was, in die gevallen heb ik 

zelf een inschatting gemaakt. Er is geen rekening gehouden met over gebleven 

producten zoals daar bijvoorbeeld kunnen zijn: mondkapjes, haarbanden, tassen e.d. 

Het betreft hier het betalingsverkeer in Nederland. Er is door mij geen controle 

toegepast op de besteding van de gelden in Oeganda. 

Het was een moeilijk jaar waarin veel is voorgevallen en ik spreek dan ook de hoop 

uit dat het vrije verkeer in de nabije toekomst weer mogelijk zal zijn en wens alle 

betrokkenen, ook zij die in Oeganda wonen, een behouden vaart hopelijk in goede 

gezondheid. Het ga u allen goed. 

 

Hoogachtend, Heijers J., voormalig penningmeester 

 

<digitale versie: niet ondertekend; de papieren versie is in bezit van de voorzitter> 

 

 

  



   Jaarverslag 2020 

 
10 

Administratie Kantoor Heijers 

Boekjaar 2020    

Hoofdverdichting Debet  Credit 

    
LIQUIDE MIDDELEN    

Liquide middelen    
Abn/Amro 7235,30   

 7235,30   
    

Totaal LIQUIDE MIDDELEN 7235,30   
    
    

SCHULDEN OP KORTE TERMIJN    
Schulden op korte termijn    

Bankkosten december 2020   14,25 

Totaal schulden op korte termijn   14,25 
    
    
    

Saldo lopend boekjaar   7621,05 
    

 7635,30  7635,30 
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Administratie Kantoor Heijers 

Boekjaar 2020    

Hoofdverdichting Debet  Credit 

    
HERKOMST VAN DE GELDEN    

Donaties en giften    
Donatie AMZ-stichting   7000,00 

Donatie Kiwanis Valkenswaard   3750,00 
Donaties Van Aert B.V. mk   3200,00 

Donaties particulieren   4733,99 
Donaties nood/crisis   1115,00 

Donaties mondkapjes mk   498,70 
    

Totaal donaties en giften   20297,69 
    

Totaal Herkomst van de Gelden   20297,69 
    
    

BESTEDING VAN DE GELDEN    
Waar gaat het geld naar toe    

Restore project 4999,99   
Benodigdheden bakkerij 468,56   

Kleding en acc. en mk 496,68   
Schoolfonds 1048,60   

Noodgeld 5527,78   

Totaal Waar gaat het geld naar toe 12541,61   
    

Totaal BESTEDING VAN DE 
GELDEN 

12541,61   

    
ONKOSTEN VERGOEDING    

Vergoeding onkosten    
Onkosten vergoeding 20,59   

Totaal Onkosten Vergoeding 20,59   
    
    
KOSTEN BANKREKENING    

Kosten betaalrekening    
Rente en kosten bank 114,44   

Totaal Kosten Bankrekening 114,44   
    
    

SALDO 7621,05   
    
    

 20297,69  20297,69 
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Bijlage 1: Flyer 
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Bijlage 2: Korte beschrijving van activiteiten van CRO in Oeganda 

 

Werkwijze 
CRO biedt een totaal pakket: ze halen kinderen van de straat, ondersteunen gezinnen en 
helpen ouders beter met kinderen om te gaan. Er wordt onderscheid gemaakt tussen 
verschillende activiteiten. Sommige van die activiteiten zijn fases in de hulpverlening aan een 
kind. Activiteiten hangen ook af van het te helpen kind. Zo zal een jongen die gevlucht is 
voor de mishandeling door zijn ouders vaak wel terug moeten naar zijn stam op het platte 
land, maar daar moet dan wel eerst met de ouders iets geregeld worden. 
 
Activiteiten: 

a) Outreach 
Op zoek naar straatkinderen 

b) Rehabilitation 
Trauma’s bestrijden, normaal gedrag leren 

c) Re-integration 
Onderbrengen bij familie 

d) Informal education 
Les van CRO docenten 

e) School 
Naar de basisschool, de middelbare school of een beroepsopleiding 

f) Sport, drama en muziek 
Voetbal en andere sporten, dans, muziek maken, zingen 

g) Medical care 
Verzorging van het zieke kind (soms ook ouders), naar een hospitaal 

h) Parental guidance 
Ouders leren met kinderen om te gaan (“positive parenting”) 

i) Counselling 
Individuele begeleiding 

j) Self Help Groups 
Structuur om armen een kans te geven 

 
Activiteiten h en j zijn gericht op de ouders. Voor activiteit i geldt dit deels.  
Kinderen doorlopen niet noodzakelijk al deze activiteiten. Een kind dat in de stad bij zijn/haar 
moeder woont en overdag op straat leeft, wordt ook door CRO geholpen, maar Re-integratie 
is dan niet nodig (mogelijk wel nader contact tussen CRO en die moeder). 
Lees in dit verband de Childrens Voices op de website (http://croug.org/). 
 

Outreach 
Vrijwel dagelijks gaan de medewerkers van CRO de stad in op zoek naar straatkinderen. Dat 
is vaak overdag, maar soms ook ’s nachts. Ze spreken kinderen aan en vragen naar hun 
naam, waar ze vandaan komen, waar ze verblijven (wel deel van de stad), waarom ze op 
straat leven. CRO medewerkers geven dan aan dat het kind naar hun plaats kan komen en 
dan eten kan krijgen en kan spelen. De aanwezigheid van eten en zeep is de grootste 
motivatie voor kinderen. 
Als die kinderen binnen zijn, wordt hen duidelijk gemaakt hoe CRO werkt en wat ze voor hen 
kunnen doen. Aangezien er steeds andere kinderen, die er al langer zijn, rondlopen, kunnen 
de nieuwe kinderen van hen informatie krijgen. 
 
Deze werkwijze is minder eenvoudig dan het lijkt. Kinderen spreken lokale talen en geen 
Engels. CRO medewerkers kunnen niet altijd die lokale talen spreken (bijvoorbeeld omdat 

http://croug.org/
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een kind vanuit een ander district, met een andere taal, naar de stad is gelopen). Dat maakt 
het uitleggen lastig. 
Straatkinderen zijn veelal getraumatiseerd. Niet alleen “van huis uit”, maar ook van het leven 
op straat. Ze vormen een overlast voor de stadsbewoners en worden steeds weggejaagd. 
Niemand kijkt er van op als zo’n kind met een stok wordt geslagen. Straatkinderen zijn 
geneigd om hard weg te lopen als iemand op hen af komt. 
Als er een wit persoon mee kan op outreach, dan wordt dit laatste probleem een stuk minder. 
De kinderen weten dat witte mensen ze niets zullen doen en zullen hen zelfs benaderen. 
 

Rehabilitatie 
Als een kind naar CRO komt, krijgt het te eten en kan het zich wassen. Een verpleegkundige 
doet een gezondheidscontrole en behandelt eventuele wonden. Het kind wordt duidelijk 
gemaakt dat het iedere dag (maandag tot en met vrijdag) moet komen en dan te eten krijgt. 
Dan wordt gesproken over trauma’s. CRO medewerkers proberen daar wat aan te doen, 
hoewel ze daar niet echt voor opgeleid zijn. Ze doen dit door middel van gesprekken, maar 
ook met sport, muziek, drama en andere creatieve dingen. 
De kinderen wordt geleerd wat “normaal” is. Door het opvoeren van kleine toneelstukjes 
wordt het normale leven in een gezin getoond en geleerd. 
Ze kunnen de hele dag (van 8:00 tot 17:00) spelen, maar krijgen wel karweitjes te doen. Dat 
is niet anders dan thuis in een gezin. Ze moeten bijv. borden ophalen of de afwas doen. Het 
is nogal stoffig in Oeganda: het plein en de gebouwen worden dagelijks door de kinderen 
geveegd en gedweild. 
 
Als een kind niet iedere dag komt, dan blijft het in de rehabilitatie activiteit “hangen”. Elke 
volgende stap kost meer geld en dat uitgeven aan een kind dat toch steeds wegloopt is niet 
rendabel. Hoe moeilijk en cru dat ook is. Er zijn nog veel andere straatkinderen! Zo’n kind 
wordt dat ook uitgelegd. Pas als een kind wel elke dag komt, wordt de volgende activiteit 
gestart. 
 

Re-integratie 
Het kind wordt bij iemand ondergebracht. De ouders of andere familie (oom, tante, broer, 
zus, opa, oma) wordt gezocht. Daar wordt een kind weer thuis geplaatst. Dit wordt vaak 
voorafgegaan door veel gesprekken (die uren kunnen duren). Het kind is niet voor niets op 
straat beland, en er moeten dan ook vaak eerst problemen opgelost worden, voordat een 
kind terug kan. Dit om te voorkomen dat het kind weer wegloopt. De familie dient voor een 
slaapplaats en voor eten op zaterdag en zondag te zorgen. De rest doet CRO, dus eten 
geven, school betalen, kleding, begeleiding (CRO regelt alles met de school en treedt dan in 
de rol van de ouders), medische hulp en verzorging. 
Zo nodig en zo mogelijk ondersteunt CRO die familie om armoede te bestrijden. Dat kan 
door middel van Self Help Groups (zie verderop) of medische of financiële steun om een 
inkomen te kunnen genereren. 
 
In het geval van kinderen die van het platteland komen, wordt het kind vaak in een school 
geplaats waar ook eten verstrekt wordt. Als het gaat om kinderen die mishandeld zijn geeft 
CRO de ouders uitgebreid voorlichting hoe ze anders om kunnen gaan met het kind. Zo 
nodig wordt andere familie gezocht. Er blijft contact van CRO met het kind en met de 
ouders/verzorgers. 
 

Informal education 
CRO heeft docenten, die de kinderen les geven. Een kind kan een grote achterstand 
opgelopen hebben en krijgt zo in ieder geval een opfris mogelijkheid. Het dagelijks leren 
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wordt weer een normaal patroon voor het kind. Het doel is dat het kind in zijn of haar tijd bij 
CRO leert lezen, schrijven en rekenen, bij voorkeur in het Engels. 
Er wordt extra aandacht besteed aan het leren van de Engelse taal.  
De docent krijgt een goede indruk van het niveau van het kind. Hierdoor kan de school 
geadviseerd worden over de plaatsing in een klas.  
 
Tijdens deze fase krijgen de kinderen CRO-kleding. Dat is voor iedereen hetzelfde shirt en 
broek/rok. De scholen kennen ook een systeem van uniformen en zo zijn de kinderen 
herkenbaar. 
De kinderen in deze fase hebben nog steeds taken te doen, zoals vegen van het plein, 
dweilen van het klaslokaal, enz. Ze leren daarmee ook samenwerken! 
De afspraak is dat kinderen alleen te eten krijgen wanneer ze ook naar de klas gaan. 
Sommige kinderen komen alleen voor eten en gaan dan weer weg, maar dit wordt snel 
afgekapt. Zo is het een systeem van ‘voor wat hoort wat’, terwijl de kinderen natuurlijk iets 
aan zowel het eten als de lessen hebben. Dit is een veelgebruikte techniek in 
ontwikkelingssamenwerking. 
 

School 
Om naar school te kunnen, dient er geld te zijn. CRO betaalt uit de bijdrage van 
hoofdsponsors of van individuele donateurs.  
Het schooljaar begint in februari en dat is het moment van eerste plaatsing van een CRO-
kind op een school. Als die school in de omgeving van CRO is, dan komen de 
schoolkinderen rond 13:00 naar CRO om te eten. Zij krijgen als eerste te eten, want ze 
moeten op tijd weer terug op school zijn. Soms komen die kinderen na schooltijd nog naar 
CRO om te spelen. 
Als de school verder weg is, omdat de familie waar het kind is geplaatst verder weg woont, 
dan betaalt CRO de school om voor eten te zorgen. 
 
Er wordt op dit moment nog eens kritisch naar deze werkwijze gekeken. De gedachte is dat 
familie ook iets (ook al is het klein) moet bijdragen, om zo meer betrokken te zijn bij het kind 
en niet gewend raakt dat ze alles maar krijgen. Er wordt gedacht aan een systeem waarin 
CRO het schoolgeld betaalt en ouders het eten en/of de uniformen. 
 

Sport, dans, muziek 
De kinderen spelen regelmatig verschillende sporten. Vooral voetbal is erg populair. CRO 
heeft per locatie een eigen voetbal team, wat meedoet in de lokale competities. De kinderen 
hebben geen mogelijkheid (geen geld) om lid te worden van een reguliere club. CRO biedt 
dan toch de mogelijkheid om te sporten. Naast de lichamelijke beweging halen kinderen uit 
sport ook een gevoel dat ze ergens bij horen en een fijne manier om hun tijd te besteden. De 
meeste CRO locaties hebben een speciale vrijwilliger om te sporten met de kinderen. 
 
Dans en muziek en zelfs toneelspel is vooral een sociale activiteit. Daarbij wordt toneelspel 
veel ingezet om “normale” situaties in beeld te brengen. Bijv. over hoe het er in een gezin 
aan toe gaat (zou moeten gaan). De kinderen dansen allemaal heel graag. Dit is een manier 
om hun zorgen te vergeten. Ze doen het dan ook vrijwel altijd als er muziek op staat! 
 

Medical care 
CRO heeft een verpleegkundige in dienst. 
Medische hulp wordt aangeboden voor: 

• algemene gezondheidscontrole 

• directe hulp bij ziekte 

• bedden voor verblijf van zieke kinderen overdag 
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• kleine medische assistentie (pleisters, pijnstillers, en dergelijke) 

• bezoek van een kliniek/arts van het kind 

• opname in een kliniek of ziekenhuis 
Alle kosten (met name de arts en ziekenhuis kosten) worden door CRO betaald uit algemene 
middelen. In sommige gevallen kunnen ook ouders van kinderen terecht bij CRO voor 
medische hulp. Dit bijvoorbeeld wanneer ze afhankelijk zijn van hiv/Aids medicatie. 
Nota Bene: in Oeganda kan een kliniek met of zonder bedden al als Hospital worden 
aangeduid, net als een ziekenhuis met bijv. 250 bedden. In Lira wordt er vaak gesproken 
over een ‘clinic’ wanneer het over een kleine kliniek gaat, en over ‘the main hospital’ 
wanneer het over het ziekenhuis gaat. De klinieken hebben privé eigenaren en zijn vaak heel 
vies en kwalitatief slecht. Maar omdat veel straatkinderen gediscrimineerd worden in het 
grote ziekenhuis, gaan ze daar vaak wel heen.  
 

Parental guidance 
Opvoeding van kinderen is in Oeganda zoals wij dat in de jaren 1950 en 1960 deden. Daarbij 
is de man/vader superieur. Door armoede en werkeloosheid gaan vaders nog al eens aan de 
drank. Daardoor is er te weinig geld voor eten en school en zijn de dronken mannen eerder 
geneigd tot geweld.  
CRO treedt actief op tegen kindermishandeling. Dat doen ze door diverse partijen er op te 
wijzen, door middel van pamfletten en door voorlichting. Die voorlichting kan direct aan 
ouders gegeven worden. Daarnaast worden ouders uitgenodigd voor voorlichting bij CRO 
zelf. Door de maaltijd aan te bieden, wordt dat aantrekkelijk gemaakt.  
 

Counselling 
Ouders en kinderen worden begeleid bij problemen. Soms zijn er problemen met het kind 
en/of spanningen tussen de ouders en het kind. Er kunnen zelfs misverstanden zijn die tot 
grote gevolgen hebben geleid. CRO medewerkers bespreken dat dan met de oudere en het 
kind en proberen een basis te vinden waarop zij weer met elkaar verder kunnen.  
Het is niet ongebruikelijk dat dit soort gesprekken in aanwezigheid van het gehele dorp 
worden gevoerd! 
 

Self Help Groups 
Een Self Help Group (SLG) bestaat uit maximaal 20 personen. Dat kunnen mannen en 
vrouwen zijn, maar de meeste deelnemers zijn vrouwelijk. Er zijn vele groepen met alleen 
vrouwen. 
De groep komt wekelijks samen en iedere deelnemer betaalt een klein bedrag aan de groep. 
Dat is bijv. 1000 shilling per week. De SLG bouwt zo een vermogen op. 
Deelnemers van de SLG mogen een bedrag lenen. Zij doen een voorstel voor een zelf op te 
zetten bedrijfsactiviteit waaruit ze inkomen denken te kunnen genereren. De groep bespreekt 
dit voorstel en beslist over de lening met bijbehorende rente en terugbetalingstermijn. 
De deelnemer start zijn onderneming, genereert inkomen, en betaalt de SLG terug met de 
bepaalde rente. Het is niet bekend wat er gebeurt als een deelnemer zijn lening niet kan 
terugbetalen. 
 
CRO start de SLG en begeleidt die. Er wordt nagegaan hoeveel kinderen kunnen profiteren 
van de resultaten van de SLG. Daar is het CRO om te doen. 
CRO controleert de boekhouding en de voortgang. Zo nodig worden adviezen gegeven. 
 
SLG’s zijn vooral buiten de stad van belang. CRO Mbale en Lira kennen ieder meer dan 100 
SLG’s. De andere branches hebben er minder. 
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Locaties 
CRO heeft haar hoofdkantoor in Mbale en branches in Jinja, Masaka en Lira. 

 

Naschrift 
CRO is een christelijke organisatie. Zij werken vanuit die grondslag, maar helpen kinderen 
ongeacht hun geloof. Bijv. moslim jongens en meisjes worden net zo goed geholpen met 
respect voor hun eigen geloof. 
 
CRO helpt een straatkind in alle aspecten. Niet alleen wordt eten en kleding geboden, maar 
worden ook ouders c.q. familie begeleid. Het enige wat ze niet doen, is de kinderen een 
slaapplaats bieden: het is geen weeshuis. In plaats daarvan wordt de oplossing in de 
gemeenschap gezocht en wordt niet geschroomd om die gemeenschap op verschillende 
manieren te ondersteunen. 
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Bijlage 3: Summary 

 
The CRO Foundation was established in October 2019. Therefore, this first annual 

report will cover a period of just over one year. 

Our intentions for this year were set out in an ambition plan. Unfortunately, the 

realisation of this plan was seriously frustrated by the start of the corona pandemic in 

March 2020, both in the Netherlands and in Uganda. There, as well as here, public 

measures intervened strongly in social life. Hence, only a small part of the plans 

could be realized. In addition, various actions were taken, which provided some relief 

from the problems in Uganda in the short term. This resulted in the following actions 

in Uganda: 

•  17 children have completed training within the RESTORE project. 

•  26 children were supported in primary school. 

•  1 child is supported in secondary education. 

•  Within the bakery, the oven has been repaired and an employee's salary has 

continued. 

•  Start-up of an IGA has begun. (IGA = Income Generating Activity) 

•  Emergency support has been provided in the form of food supplies for (street) 

children and supply of sanitary products for girls. 

•  Contacts with CRO Lira have been maintained and a contribution has been made 

to the university education of Branch Manager CRO Lira James Olwa 

•  Contacts with the new CRO Country Director Paul Nabitiri have been established 

and maintained; a new form of Financial Governance has been started. 

And in the Netherlands: 

•  Various funds were approached for contributions. 

•  Several board members and volunteers have made and sold "face masks". 

•  Within the board some changes concerning persons occurred. 

 


