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  Nieuwsbrief kerst 2015  
Even het geheugen opfrissen 
In het voorjaar van 2014 werd door Dick van Harn de Stichting Future Children! opgericht. 
Door deze stichting wordt het project KIDS TO SCHOOL uitgevoerd. Duizenden kinderen 
wonen op een stinkende vuilnisbelt van Mumbai in India en worden door hun ouders ingezet 
om het gezinsinkomen met een paar dubbeltjes per dag te verhogen. Dat doen ze door dat wat 
op de vuilnisbelt nog van waarde is, plastic, papier, flesjes etc. te verzamelen. Daardoor 
missen zij onderwijs en gaan ze verder ongeletterd door het leven. Het doel van het project is 
voor een aantal kinderen, ons streefgetal is 50, gedurende 8 jaar het onderwijs te bekostigen, 
inclusief een maaltijd per dag, ook geen luxe. Daardoor leren ze rekenen, lezen en schrijven, 
wordt de kans later op een baan aanzienlijk groter. Voor de bollebozen is er ook nog een kans 
op vervolgonderwijs. In Mumbai wordt het project uitgevoerd door de stichting Karunya, een 
religieuze organisatie die nu al voor een paar honderd kinderen van de vuilnisbelt de scholing 
verzorgt. Onze ervaring met deze stichting na dit eerste jaar is dat ze op een uitstekende 
manier onze doelstelling realiseert.  

Wat kost het en wat hebben we tot nu toe bereikt 
Om een kind een jaar onderwijs te geven, inclusief een schooluniform, en een maaltijd per 
dag is 160 Euro nodig, nog geen 50 Eurocent per dag. Dat is weinig en ze krijgen daarvoor 
zeker geen Quarterpounder van McDonald, maar de ervaring leert dat het voldoende is om de 
kinderen daar een veel verzorgder jaar te geven dan zonder onze steun. Een geweldige 
verbetering! Voor ons streven om voor 50 kinderen deze verzorging voor 8 jaar te bekostigen 
is dus in totaal 64.000 Euro nodig. Dat hebben we nog niet in kas, maar het gaat wel de goede 
kant op… En het beleid van het bestuur is niet verder te gaan dan onze polsstok lang is. Let 
wel, we willen garanderen dat we onze verplichting voor het aantal kinderen voor 8 jaar 
aangaan, zodat we niet halverwege moeten afhaken. Onze kas was zodanig dat we in de 
zomer van 2014 deze verplichting voor 5 kinderen konden aangaan. En deze zomer hebben 
we dat aantal met nog eens 5 kinderen kunnen uitbreiden. Een hoopvol begin. Het zou 
geweldig zijn als we dat beleid in de komende jaren kunnen voortzetten, steeds 5 kinderen (of 
meer….) erbij. 



Mogen we even voorstellen 
Om het beeld van ons project meer tastbaar te maken presenteren we hier 
één van de kinderen. Het is Altaf Shaik, 7 jaar oud. Hij woont samen met 
zijn ouders en zijn oudere zusje in een één kamerhuisje bij de belt. Zijn 
vader is kleermaker en enige kostwinner in het gezin, met niet altijd werk. 
Ze hebben moeite om de eindjes aan elkaar te knopen. Toch gaan Altaf en 
zijn grotere zus naar de Unique High School, de basis school in de buurt, 
waar de stichting Karunya de meeste kinderen onderbrengt.  

Zo werkt het 
Ons project KITOS, verzorgt de financiering aan Stichting Karunya. Zij ‘selecteren’ de 
kinderen en de school waar ze naar toe gaan. De kinderen zijn tussen de 5 en 14 jaar. Zo 
hebben we nu dus 10 kinderen ondergebracht. Wij vinden dit een mooie start van ons project. 
Maar we willen meer. 

Wilt u ons helpen 
Een aantal van u steunt ons reeds, waarvoor wij u zeer erkentelijk zijn. Om verder te kunnen 
gaan hebben we uw aller steun hard nodig. Dit kan zijn in activiteiten of in geld, alle twee  
mag ook. Om de ‘kas te spekken’ organiseren wij allerlei activiteiten. Zo zijn er dit jaar   
sponsorlopen, boeken-  en rommelmarkten georganiseerd.  Ook daarvoor kunnen we uw steun 
gebruiken door bv.  op de markt te staan en of ideeën aan te dragen. Wilt u organisatorisch 
actief zijn dan is er zeker plaats in een van de werkgroepen of bestuur.  Neemt u daarvoor 
contact op met Dick van Harn, tel. 06.30050558 of info@futurechildren.nl 

Uw financiële bijdrage is meer dan welkom. Deze kunt u storten op NL36 RABO 0184 875 684   

Namens de kinderen in Mumbai danken wij u hartelijk voor uw bijdragen, meedenken en 
ondersteuning in welke vorm dan ook. 

Met een vriendelijke groet, 
Stichting Future Children! 

Namens het bestuur, 
Piet Sluimer  
Lid 
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Voor meer informatie gaat u naar www.futurechildren.nl
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