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Even het geheugen opfrissen - De geschiedenis 
In het voorjaar van 2014 was Dick van Harn op zakenbezoek in Mumbai, India. Hij zag 
kinderen op de vuilnisbelt van Mumbai het nog iets bruikbare verzamelen om zo het 
dagelijkse gezinsinkomen een beetje te verhogen. Hij besloot deze kinderen zo goed mogelijk 
te helpen door ze een schooltraject aan te bieden. En zo begon het project KITOS, Kids to 
School. Zijn droom was ervoor te zorgen dat tenminste 50 kinderen, 8 jaar lang naar school 
zouden kunnen gaan. Zo zouden deze kinderen uitzicht krijgen op een meer menswaardig 
bestaan. Vanaf het begin is er samengewerkt met de stichting Karunya in Mumbai. Dit is een 
religieuze organisatie die o.a. kinderen van de vuilnisbelt opvangt en het schooltraject 
verzorgt. De zorgkosten voor één kind bedragen 160 Euro per jaar. Alle begin is moeilijk. In 
dat eerste jaar hadden we voldoende financiën verzameld om het contract aan te gaan voor 5 
kinderen. In 2015 zijn wij voor nog eens 5 kinderen deze verplichting aangegaan. Omdat de 
zorgplicht gedurende 8 jaar tot te grote financiële reserves zou leiden hebben we die 
verplichting gewijzigd in een morele verplichting. 

Wat hebben we dit jaar bereikt - Wat is er dit jaar gebeurd. 
De fondswerving is zeer goed op gang gekomen. In totaal zijn mooie bedragen ontvangen. 
Naast de bijdragen van donateurs en acties, noemen wij graag de volgende bijzondere: van 
een school in Breda en van de Wijkkerk Allererf te Veenendaal die dit jaar haar 40 dagen voor 
Pasen actie opdroeg aan het project KITOS. Deze laatste actie leverde het geweldige bedrag 
van Euro 10.215 op. Van de stichting Wereld Wijd voor Kinderen ontvingen wij een bijdrage 
van 6.675 Euro. Dit heeft ertoe geleid dat we midden 2016 de verzorging van nog eens 35 
kinderen konden aangaan. En door de huidige goede financiële situatie hebben we eind van 
dit jaar daaraan nog eens 45 kinderen kunnen toevoegen. Een geweldig goed resultaat. Na 3 
jaar zitten we al 40 kinderen boven ons streefgetal van 50 kinderen. De morele verplichting 
die we met deze 90 kinderen op dit moment hebben is 14.400 Euro per jaar. Met de stichting 
Karunya is er regelmatig contact over de voortgang van het project. We hebben er alle 
vertrouwen in dat zij onze gelden nuttig en doelmatig gebruiken. 



Mogen we even voorstellen 
Om het beeld van ons project meer tastbaar te maken presenteren we hier 
één van de kinderen. Het is Raziya Z. Shaikh, 10 jaar oud. Zij woont samen  
met haar moeder en grootmoeder. Haar vader is overleden en haar moeder  
kan vanwege een slechte gezondheid niet werken. Een van haar oudere  
broers zorgt voor een gering inkomen. Raziya gaat sinds dit jaar naar school. 
Haar leraren noemen haar zeer intelligent en actief. Zij houdt van lezen en  
wil later dokter worden om anderen te kunnen helpen. Zij volgt haar  
lessen aan de BMC school in Mumbai. 

Zo werkt het 
Ons project KITOS verzorgt naar de Stichting Karunya de financiën. 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 90 kinderen ondergebracht. Wij vinden dit een mooi resultaat. Maar we 
willen meer. Er moet nog veel gedaan worden. 

Wilt u ons helpen 
Een aantal van u steunt ons reeds, waarvoor wij u zeer erkentelijk zijn. Het gaat gelukkig 
goed met ons project. Hulp in het komende jaar is echter vanzelfsprekend nodig en dus uiterst 
welkom. U kunt helpen met activiteiten en/of donateur worden. In het afgelopen jaar hebben 
we verschillende sponsoracties uitgevoerd, zoals een boekenmarkt, flessen inzamelen, acties 
bij bv. Albert Heijn en de vierdaagse van Nijmegen. Die gaan ook in 2017 gewoon door. Wilt 
u meedoen? Meldt u aan bij Dick van Harn.   
(tel 06.30050555 of info@futurechildren.nl) 

Een financiële bijdrage kunt u storten op IBAN nummer NL 36RABO 0184 875 684 ten name 
van de stichting Future Children te Veenendaal.   

Met een vriendelijke groet en dank namens de kinderen, 
Stichting Future Children! 

Namens het bestuur, 
Piet Sluimer  
Lid 
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