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War Child’s werk

Bomaanslagen in Afghanistan, het voortdurende geweld in DR
Congo en de tragische nasleep van de oorlog in Sri Lanka. In 2010
werden miljoenen kinderen geconfronteerd met de gevolgen van
oorlog. Ze werden slachtoffer van geweld, misbruik, uitbuiting of
werden gedwongen hun thuis achter zich te laten. Ze leven met
de onzichtbare, maar ingrijpende gevolgen die de oorlog heeft op
hun vermogen om op zichzelf, hun omgeving en hun toekomst te
vertrouwen.
In 2010 heeft War Child meer dan 750.000 kinderen en jongeren
bereikt in 11 (voormalige) conflictgebieden en in Nederland. Deze
kinderen hebben de kans gekregen de herinnering aan de oorlog
achter zich te laten, hun contacten met leeftijdsgenoten te verbeteren
of te integreren in de gemeenschap nadat zij bijvoorbeeld misbruikt
zijn of kindsoldaat zijn geweest. Ouders, leraren en maatschappelijk
werkers namen deel aan activiteiten en leerden hun kinderen zo
goed mogelijk te steunen.
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War Child aan een omgeving waarin de rechten van kinderen worden
gerespecteerd.

Toegevoegde waarde en wat War Child bijzonder maakt
War Child maakt in haar aanpak gebruik van creatieve middelen,
zoals theater, muziek, media, sport en spel. War Child staat in direct
contact met lokale teams in de programmalanden en voert eigen
programma’s uit.

Missie
War Child gelooft in de kracht van kinderen en jongeren. Ondanks
de verschrikkingen van een oorlog, zorgen wij ervoor dat kinderen en
jongeren deze kracht kunnen ontwikkelen zodat ze hun toekomst en
die van hun omgeving kunnen veranderen. De programma’s van War
Child, en iedereen die er aan meewerkt, maken daarbij een essentieel
en duurzaam verschil.
War Child gebruikt een creatieve en participatieve aanpak in haar
programma’s om mensen in (voormalige) conflictgebieden weer
samen te brengen, vertrouwen op te bouwen en aan te sluiten bij
de belevingswereld van kinderen. Samen met kinderen, jongeren,
ouders, verzorgers, leraren en lokale gemeenschapsleiders werkt

Niemand in Parisa’s dorp kan
om haar boodschap heen
Parisa’s familie is erg arm, maar
dat weerhoudt haar er niet van
alle ins en outs van de computer
onder de knie te krijgen. Elke
dag krijgt de 15-jarige een uur
computerles in het jongerencentrum in haar dorp. Ze heeft zelfs
een toetsenbord nagemaakt van
karton, zodat ze thuis verder kan
oefenen.
Alles wat Parisa leert, wil ze
overdragen aan anderen. Ze

heeft het dan ook erg druk met
de jongerenclub waar ze lid
van is: “Ik geef zelf Engels en
computerles, ik heb een sportteam opgezet, ik schrijf aan een
filmscript over kinderrechten en
geef regelmatig workshops over
vrouwenrechten aan jongeren in
mijn dorp. Daar ben ik erg trots
op, want ik kan zelf wat leren,
maar ook anderen helpen. Ik
heb deze kans gegrepen, maar
ik wil dat duizenden andere
Afghaanse meisjes ook hun
kans krijgen.”
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Aantal kinderen in War Child programma’s in 2010
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“Ik heb deze kans gegrepen,
maar ik wil dat duizenden
andere meisjes ook hun
kans krijgen.”
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War Child programmalanden in 2010

War Child is vastbesloten om:
• Kinderen te beschermen tegen gewapende conflicten en de
uitbuiting en het geweld die daaruit voortkomen;
• De psychologische en sociale ontwikkeling van kinderen te
stimuleren;
• Kinderen onderwijs aan te bieden, die dat door de oorlog in hun
land gemist hebben;
• Ervoor te zorgen dat kinderen gehoord worden, zodat hun stem
meetelt.

War Child’s identiteit
War Child is een onafhankelijke, neutrale internationale nongouvernementele organisatie die investeert in een vreedzame
toekomst voor kinderen die slachtoffer zijn van gewapende conflicten.
War Child vergroot de weerbaarheid van kinderen en jongeren en
stelt volwassenen in staat om positieve en blijvende veranderingen
te bewerkstelligen in de levens van kinderen en jongeren. War Child
ondersteunt kinderen ongeacht hun godsdienstige, etnische of
sociale achtergrond of sekse.
Visie
Kinderen horen niet thuis in oorlog. Nooit. Ze hebben het recht op te
groeien in vrede. Zowel tijdens als na gewapende conflicten moeten
kinderen en jongeren in een veilige omgeving op een gezonde manier
opgroeien en zich ontwikkelen. Als kinderen zich ontwikkelen tot
evenwichtige volwassenen, zijn zij in staat toekomstige conflicten
te voorkomen of op te lossen. Deze nieuwe generatie vormt de
hoeksteen van een vreedzame toekomst.
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Afghanistan			
Burundi				
Colombia			
DR Congo			
Israël en de bezette
Palestijnse gebieden		
Libanon				
Oeganda			
Sierra Leone			
Soedan				
Sri Lanka			
Tsjetsjenië			
Totaal				

22.253
10.604
6.370
51.249
168.402
22.661
158.355
142.586
144.111
18.774
512
755.877

Activiteiten in War Child programma’s in 2010
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Ontwikkeling van vaardigheden (75%), door middel van sport, creatieve
activiteiten, dans, muziek en theaterworkshops, sociale vaardigheidstraining
en eenvoudig taal- en rekenonderwijs.
Voorlichting en bewustmaking (10%), door middel van discussiebijeenkomsten,
theatervoorstellingen, (culturele) evenementen en tentoonstellingen.
Lobby (4%): War Child praat en organiseert bijeenkomsten met lokale en
nationale politici en beleidsmakers en gebruikt evenementen en theatervoorstellingen om hen te beïnvloeden. Doel is dat ze op hoger niveau beleid
maken én uitvoeren waardoor de rechten van kinderen beter vervuld worden.
Capaciteitsopbouw (6%): War Child traint leraren, sociaal werkers, kinderclubs,
jeugdgroepen en andere lokale groepen in gemeenschappen.
Capaciteitsopbouw lokale partnerorganisaties (5%): Wereldwijd voeren lokale
partnerorganisaties een deel van War Child’s programma uit. War Child traint en
coacht de staf van deze partners op het gebied van psychosociale ontwikkeling
van kinderen, interactieve en kindvriendelijke lesmethodes.
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samenvatting		
raad van TOEZICHT

Per 31 december 2009 past War Child het bestuursmodel toe met
een Raad van Toezicht.
Samenstelling
Bij het ter perse gaan van deze samenvatting bestond de Raad uit:
M.P. (Peter) Bakker, voorzitter, A.C.C.M. (Xander) van Meerwijk, lid
Marketing en Fondsenwerving, J.W. (Willemijn) Verloop, vice voorzitter, Marketing, Fondsenwerving en Communicatie, E.K. (Evert)
Greup, Penningmeester, lid Financiën en Informatie, M.G.M. (Marcel)
van Soest, lid Hulpverlening, Dr. G.C.A. (Gerd) Junne, lid Post Conflict
Ontwikkeling en A.G. (Bert) Koenders, lid Advocacy en Internationale
Netwerken.

pagina

Samenvatting
jaarverslag
2010

4
Uitgaven
De Raad bestaat uit vrijwilligers. Hierdoor waren de kosten voor
2010 € 0. Alle leden reisden en namen deel aan activiteiten op hun
eigen kosten.
Directie
In 2010 werd de organisatie geleid door algemeen directeur Mark
Vogt. Conform War Child’s strenge lagekostenbeleid is het directiesalaris ruim onder de richtlijnen van de Vereniging voor Fondsenwervende Instellingen (VFI) vastgesteld. In 2010 was het inkomen van
de directeur € 83.022 (1 fte, 12 maanden). In de jaarrekening is de
omvang en samenstelling van de beloning gerapporteerd.
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risicomanagement

De projecten van War Child kunnen worden gerealiseerd dankzij de
betrokkenheid en steun van derden. Groei van de achterban is daarom
belangrijk. Met groeiende steun in Nederland voelt War Child zich
gesterkt het werk in het veld te blijven doen. Betrokkenen moeten een
goed beeld krijgen van de manier waarop War Child werkt, geld werft
en besteedt. In fondsenwerving en voorlichting staan transparantie,
betrouwbaarheid, authenticiteit en toegankelijkheid centraal.
Inkomsten
fondsenwerving
Particulieren
Bedrijven
Stichtingen
Acties
Nalatenschappen
Overig
Nationale Postcode
Loterij
Subsidies van derden*
Subsidies van overheid
Overig
Totaal

Risicomanagement
Enkele risico’s waar War Child op anticipeert zijn:
• Financiële risico’s: War Child houdt rekening met het risico van
wisselende inkomsten en de effecten daarvan op de continuïteit
van de projecten door (onder andere) spreiding van inkomsten en
werving van vaste donateurs.
• Veiligheidsrisico’s: Door de aard van War Child’s werk, is het
onmogelijk dit risico volledig uit te sluiten. Medewerkers die
regelmatig projectlanden bezoeken of er voor een langere tijd gaan
werken, krijgen een driedaagse veiligheidstraining. Medewerkers in
het veld worden getraind om lokale veiligheidskwesties goed te
volgen en de oplettendheid te vergroten zodat ze sneller en
adequaat kunnen reageren. Veiligheidsplannen worden regelmatig
extern getoetst aan het beleid van War Child, aan de lokale situatie
en de praktische toepassing door medewerkers.
• Reputatierisico’s: War Child besteedt serieus aandacht aan het
beschermen van haar reputatie onder andere door de beeldvorming
bij het publiek in kaart te brengen met behulp van een jaarlijks
onderzoek. De resultaten worden gebruikt om het communicatiebeleid aan te passen.

Overige maatregelen:
• War Child’s beleid voor de veiligheid van kinderen is ook een
middel om de reputatie van War Child te beschermen. Mensen die
betrokken zijn bij activiteiten in het veld en in Nederland hebben de
gedragscode ondertekend;
• War Child zorgt ervoor dat de missie en visie van bedrijfssponsoren
niet in strijd zijn met de missie en visie van War Child;
• In alle communicatie is War Child open over de resultaten en wordt
ook melding gemaakt van mislukkingen.
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FONDSENWERVING EN COMMUNICATIE

2010

% groei
% van
t.o.v. 2009 inkomsten

6.714.924
1.332.246
131.500
1.220.852
88.094
3.144

8
-3
-23
-11
-88
-98

45.4
9.0
0.9
8.2
0.6
0.0

900.000
1.541.798
2.852.410
69.783

-10
68
17
548

6.1
10.4
19.2
0.5

14.854.751

3.6%

100
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In 2010 heeft War Child € 14,8 miljoen aan inkomsten gegenereerd,
een toename van 3,6% vergeleken met 2009. De inkomsten uit eigen
fondsenwerving waren 16,3% minder dan gepland, omdat:
• War Child te optimistisch was bij het plannen van deze
inkomstenbron;
• incidentele giften van bedrijven sterk daalden vanwege de
economische crisis;
• de inkomsten uit nalatenschappen minder waren dan in 2009.
Lage kosten
Goede doelenorganisaties met het CBF-keurmerk mogen maximaal
25% van de inkomsten uit fondsenwerving uitgeven aan fondsenwerving. War Child zit daar met een percentage van 14,3 ruim onder.
Dit is te danken aan de vele bedrijven die War Child sponsoren en
vrijwilligers die zich inzetten.

* zoals UNICEF, de Europese Unie en het Internationaal Olympisch Comité.

EEN UNIEK
CONCERT OP
EEN UNIEKE
LOCATIE
Fotografie: Paul Bergen

Op 21 april organiseerde War Child het War Child Peace
Concert 2010 voor de poorten van het Vredespaleis in Den Haag. En
wat voor een concert. De artiesten knalden en de oorlogskinderen
van 1945, die vertelden over hun ervaringen tijdens en na de Tweede
Wereldoorlog, raakten het publiek recht in het hart. Het was een gedenkwaardige avond vol aangrijpende momenten. Met op de achtergrond het Vredespaleis als stille getuige.
Een geweldige line up van Nederlandse artiesten vulde het podium.
Niet alleen de hits, maar ook speciale bewerkingen van bekende nummers en bijzondere duetten kwamen voorbij. Indrukwekkende filmpjes
van oorlogskinderen van 1945, tussen de optredens door, krijgen het
publiek stil. Op 1 en 4 mei werd het concert op televisie uitgezonden.

37.500 oorlogskinderen
In totaal hebben bijna 6.000 nieuwe Friends (structurele donateurs)
zich tijdens de tv-uitzending aangemeld, waarmee War Child jaarlijks
€ 430.000 extra binnenkrijgt. Bovendien kwamen er voor bijna €
25.000 aan donaties binnen. Een ongelooflijk mooi resultaat. Dankzij
deze campagne kan War Child de komende jaren een blijvend verschil
maken in de levens van 37.500 oorlogskinderen extra. Dankzij de
belangeloze inzet van de artiesten, partners en sponsoren werd het
concert 100% gesponsord georganiseerd.
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Inkomsten
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Balans per 31 december 2010

Realisatie 2010

Budget 2010

Realisatie 2009

Baten uit eigen fondsenwerving

9.490.760

11.445.000

10.005.220

Aandeel in activiteiten van derden

2.441.798

3.958.258

1.888.703

Activa

Subsidies van overheden en andere partijen

2.852.410

2.354.226

2.429.667

Materiële vaste activa

69.783

-

10.767

14.854.751

17.757.484

14.334.357

Overig
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2010

2009

5.050.000

4.000.000

626.306

1.028.471

-

1.172.328

5.676.306

6.200.799

-

-

Crediteuren

612.890

471.119

Belastingen en premies

107.275

198.467

1.133.872

532.780

1.854.037

1.202.366

7.530.343

7.403.165

Passiva
97.492

128.471

Reserves en fondsen

97.492

128.471

Reserves
- Continuïteitsreserve

Totaal inkomsten

- Bestemmingsreserve

Uitgaven
Uitgaven t.b.v. realisatie doelstellingen
Hulpverlening
Voorbereiding & coördinatie van hulpverlening
Voorlichting & bewustwording
Subtotaal uitgaven t.b.v. realisatie doelstellingen

- Algemene reserve
Realisatie 2010

Budget 2010

Realisatie 2009

10.457.247

12.572.616

9.592.616

774.895

919.347

885.828

1.422.196

1.308.134

1.210.661

12.654.338

14.800.097

Vorderingen
Effecten
Liquide middelen

1.520.766

1.271.959

-

-

5.912.085

6.002.735

Bestemmingsfondsen

7.432.851

7.274.694

Kortlopende schulden

11.689.105

Overige schulden en
overlopende passiva

Uitgaven t.b.v. fondsenwerving
Kosten eigen fondsenwerving
Kosten verkrijgen overheidssubsidies + aandeel derden
Subtotaal uitgaven t.b.v. fondsenwerving
Kosten beheer en administratie

1.354.529

1.718.684

1.442.104

250.293

253.618

201.310

1.604.822

1.972.302

1.643.414

1.120.085

1.040.957

913.558

Totaal uitgaven

15.379.245

17.813.356

14.246.077

Overschot/(tekort)

(524,494)

(55,872)

88,280

Toelichting
In 2010 zijn de inkomsten met 3,6% gestegen naar
€ 14,8 miljoen, 16,3% lager dan gepland, maar nog steeds
een toename ten opzichte van 2009. Dat het resultaat achter
bleef bij de planning komt door tegenvallende inkomsten uit
eigen fondsenwerving en acties.
De totale uitgaven van War Child bedroegen € 15,4 miljoen,
een toename van 8%. De uitgaven bleven 13,7% achter op
plan als gevolg van minder inkomsten.

Funds

7.530.343

7.403.165

“Als ik aan het voetballen ben,
denk ik niet aan de dingen
die me overkomen zijn.”
Kizza wordt de nieuwe Ronaldo
Kizza maakte de oorlog in Noord-Oeganda
van heel dichtbij mee. “Als ik alleen ben,
komen de beelden van de oorlog weer terug,
zie ik de moorden weer voor me. Door de
oorlog is mijn leven helemaal veranderd. Alles
was ineens anders. Ik woonde in een vluchtelingenkamp en ik was erg ziek. Ik was bang
dat ik het niet zou overleven.
Als ik aan het voetballen ben, denk ik niet aan
de dingen die me overkomen zijn. Dan kan ik
weer lol maken met andere kinderen. Ik wil

een beroemde profvoetballer worden, zoals
de Engelse spelers, of Ronaldo of Fabregas.
Zodat heel Afrika me kan zien spelen. Ik
begin gewoon hier en later word ik beroemd.”
Kizza zit in het sportprogramma van War Child
in Noord-Oeganda. Sport brengt niet alleen
het onderling vertrouwen terug bij kinderen,
maar stimuleert hen ook weer naar school te
gaan.
Vanwege veiligheidsredenen is de naam van
het kind aangepast.
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maisa’s verhaal

“Ik ontdekte een fantastische
nieuwe wereld, waarin we
kunnen spelen en lol maken.”
Als Maisa aan het tekenen is, stroomt haar hoofd leeg
De 8-jarige Maisa is geboren in Syrië, met haar familie vluchtte ze
van de ene plek naar de andere, hopend op een beter bestaan.
Nu woont ze in een vluchtelingenkamp in Zuid-Libanon. Elke dag
gaat Maisa naar een enorme vuilnisbelt om er nog iets waardevols
te vinden om te verkopen. Dat is niet zonder gevaar; kinderen
snijden zich, raken geïnfecteerd als ze in aanraking komen met
ziekenhuisafval, geëlektrocuteerd bij het openmaken van
gedumpte apparaten of worden zelfs overreden door de bulldozers die over de enorme afvalberg rijden. Van een zonnesteek
of de doordringende stank kijken ze al bijna niet meer op.
Fotografie: Pep Bonet/NOOR
Behandeld als vuil
Maar dat is niet alles: “Meestal loop ik terug van de vuilnisbelt
naar het kamp, soms zelfs na middernacht. Ik word vaak uitgescholden of geslagen, mensen behandelen me als een stuk
vuil. Een man gooide me gewoon op straat, omdat ik alleen maar
langs zijn winkel liep. Mijn moeder probeerde me ervan te
weerhouden dit werk te doen. Het allereerste geld dat ik verdiend
had, scheurde ze doormidden.”
Hoofd stroomt leeg
“Gelukkig kan ik naar het creatieve centrum van Solidarity. Ik
ontdekte een fantastische nieuwe wereld, waarin we kunnen
spelen en lol maken. Ik maakte nieuwe vrienden en had weer het
gevoel dat ik weer ergens bij hoorde, net als vroeger. Tekenen
is een van mijn favorieten, ik teken vaak huizen en bloemen. Als
ik aan het tekenen ben, stroomt mijn hoofd leeg. Dan hoor ik de
herrie om me heen niet meer.”
Maisa gaat niet naar school, maar doet mee met de creatieve
activiteiten van War Child’s partnerorganisatie Solidarity. Door
middel van eenvoudige taal- en rekenlessen wordt de kans groter
dat de kinderen weer sneller instromen in het normale basisonderwijs.
Vanwege veiligheidsredenen is de naam van het kind aangepast.

Vrijwillige vertalers: Claudia Vlaar
en Sylvia van der Zwan-Olijve
Foto voorkant: Pep Bonet/NOOR
Alle resultaten uit 2010 zijn te vinden op: www.annualreportwarchild.org

